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La prevenció feta simplicitat
Al servei de la clínia i el laboratori dental
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GELCIDE

El nou tractament per:
Infeccions bacterianes i Perodontitis
Referència

Descripció

TRACTAMENTS PER INFECCIONS
Ràpida, eficaç i sense efectes secundaris
· Infeccions bacterianes.
· Periodontitis
· Mucositis peri-implantària
· Peri-implantitis

Que és Gelcide?
Gelcide és una solució potent i patentada de piperacil·lina i tazobactam, que juntament amb la barreja d’un potent
copolímer, permet portar els seus components actius al més profund de la borsa periodontal, creant un film sobre
l’àrea infectada, segellant les borses o ferides i prevenint la contaminació.
Per què Gelcide?
Aquest mètode maximitza l’acció del RAR i al mateix temps minimitza molts dels problemes dels antibiòtics
orals com efectes col·laterals o l’augment de la resistència bacteriana

PREVENCIÓ A LA COL·LOCACIÓ D'IMPLANTS

· Descontaminació de l’implant
· Prevenció d’infeccions a la col·locació d’implants
· Regeneració òssia més ràpida.
· Prevenció i retard de la pèrdua óssia.
· Millor ancoratge de l’implant
· Protecció bacteriana duradora de l’implant.

FÀCIL D’APLICAR
Eficaç: A l'ésser aplicat en estat líquid, permet
arribar al més profund de la borsa periodontal.
Protector: Un cop aplicat, Gelcide "segella" la
borsa, transformant en gel el contingut intern i
creant un film d'alta resistència en contacte amb
l'aire a nivell gingival.

XINXETES REABSORBIBLES

· Per tractaments quirúrgics
· Per cirurgia pre-implantària i peri-implantària
· Per defectes òssis.
· Per espais buits.
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GELCIDE

Complet: Tots els elements necessaris per a la
seva administració ja estan inclosos.

MILLORES INCREMENTALS
Protector: L'acció protectora de GELCIDE està
garantida gràcies a les seves components actius.
Biodegradable: i actiu entre 7 i 12 dies.
Seguretat del tractament: l'aplicació local
minimitza la resistència bacteriana i els efectes de
antibiòtics administrats convencionalment de
forma sistemàtica

Ràpid: No hi ha cap necessitat de preocupació
sobre el compliment del tractament per part del
pacient. Tot es fa en una sola visita.
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BENEFICIS PER AL PACIENT

BENEFICIS PER LA CLÍNICA

Sense efectes secundaris: L'alta concentració de
antibiòtic no genera efectes col·laterals al estar
totalment localitzat, en comparació amb les
teràpies sistèmiques.

Taxes d'èxit: El compliment del pacient amb els
tractaments sistèmics sol ser inferior al 60%,
mentre que amb GELCIDE arriben gairebé al 100%

Estalvi de temps: L'alliberament dosificada del producte
i la possibilitat de fer el tractament en una sola
visita eliminen visites addicionals dels pacients.

Fidelització: Al millorar el compliment de la teràpia
es té un millor control dels resultats incrementant
la fidelitat del pacient amb el professional.

Sense molèsties: La tecnologia que crea el film segellador
d'alta resistència permet que el pacient no
modifiqui els seus hàbits alimentaris i higiènics
durant el tractament.
Sense dolor: Aplicació indolora amb supressió gairebé
immediata del sagnat.

Prestigi: El doctor construeix confiança i lleialtat a
l'oferir tractaments moderns i segurs sense que
aquests afectin negativament la vida diària del
pacient.

IMPLAPROTECT

IMPLACURE

L’aliat ideal per infeccions subgingivals

XINXETES REABSORBIBLES

Tractant la peri-implantitis de manera efectiva

Set de xinxetes reabsorbibles
Capsa
Aplicador
Fresa d’inici
4 xinxetes

3 freses
1 recipient amb base sòlida
1 recipient amb carrier
1 xeringa doble amb gel d'àcid ortofosfòric i clorhexidina
3 puntes mescladores
3 agulles aplicadores romes

1 recipient amb base sòlida
1 recipient amb àcid hialurònic d'alta densitat
1 xeringa estèril
2 agulles aplicadores romes

IMPLAPROTECT

XINXETES
REABSORBIBLES

IMPLACURE

El tractament ideal per les
infeccions subgingivals i la mucositis
peri-implantària.
Referència

Pins intel·ligents per la col·locació de membrenes

Lo

El tractament testat més ràpid i
re
eficaç permla Peri-implantitis
Referència

Descripció

Descripció

Una opció senzilla per assegurar
totes les membranes a l’os
Disseny: Les xinxetes biodegradables Inion Tack
estan dissenyades per a usar-se amb la membrana
biodegradable i per subjectar la membrana en la
seva posició.

Que és Implaprotect?

Que és Implacure?

Implaprotect és un producte ideal per al tractament i prevenció d'infeccions bacterianes submergides en la
col·locació d'implants i la mucositis peri-implantaria.

Implacure és un eficaç tractament per a la Peri-Implantitis, provat i patentat, que aconsegueix excel·lents
resultats en curts períodes de temps, permetent una descontaminació mecànica i química de la zona
tractada, millorant l'osteointegració de l'pacient i evitat amb això l'extracció de l'implant.

La seva composició reuneix teràpies antibiòtiques (Piperacil·lina i Tazobactam) i regeneratives (àcid hialurònic).
La seva solució líquida amb antibiòtic penetra en les micro rugositats de l'implant, atacant i contenint la
propagació dels bacteris. La seva combinació amb l'àcid hialurònic estimula el nou creixement de l'os.

Usos d’Implacure

Tractament de mucositis peri-implantaria (sense pèrdua d'os) i peri-implantitis lleu .

Per què un tractament per peri-implantitis?

Composició: Estan compostes de copolímers

Ajuda a l’osteointegració, en la col·locació d'un implant.

Estudis científics han determinat la pevalencia de les malalties peri-implantarias de fins a un 60% dels

Protegeix l'os crestal durant les extraccions per a la col·locació de futurs implants.

implants col·locats a l'cap de 5 anys.

Es recomana el seu ús al col·locar un implant, ja que augmenta la protecció de la superfície de l'os i de

Els tractaments per a la peri-implantitis seran un dels problemes odontològics més comuns, i la manera de

degradables compostos d'àcid L-lactida, àcid
D-làctica i carbonat de trimetilè. Aquests polímers
es degraden in vivo per hidròlisi en alfa-hidroxiàcids
que són metabolitzats pel cos.

l'implant amb la seva barrera física contra els patògens i agilitza la seva osteointegració.

tractar-lo serà un punt clau de diferenciació per a les clíniques dentals.

Beneficis del producte

Retarda / prevé la pèrdua òssia en pacients
que pateixen mucositis peri-implantaria.
Tractament recurrent no quirúrgic que es
pot dur a terme durant les visites regulars
a la clínica.

Set de xinxetes reabsorbibles.
Reposició 4 xinxetes reabsorbibles

Aplicacions: El seu ús amb membrana biodegradable
està indicat per els tractaments quirúrgics (per
exemple, defectes de furca de classe II, defectes
intraossis i defectes de tipus recessió), per a cirurgia
pre-implantaria i peri-implantaria i per cobrir
defectes ossis i espai buits.

Tractament de la Peri-Implantitis severa o moderada.

Descripció

Descontaminació de l’implant.

Usos d’Implaprotect

Desinfecta i tracta la zona afectada: amb una
fórmula d'alliberament dels agents actius de
manera lenta i localitzada, facilitant la
eliminació completa del biofilm que afecta la
regió gingival i l'os.

Referència

Osteointegració òptima quan s'aplica en nous
implants en només 3-4 mesos en el 100% dels casos
tractats.
Regeneració de l'os més ràpida post-extracció
comparat amb altres tractaments.
Una millor inserció de l'implant a causa de l'ús
patentat de l'àcid hialurònic de Implaprotect.
Ràpida re-ossificació dels alvèols post-extracció

Dispensador de plàstic amb
4 xinxetes reabsorbibles.

Embalatge: Estan envasades en un dispensador de

Beneficis del producte
Major eficàcia: gràcies a l'aplicació localitzada
d'antibiòtics, que permet una major
concentració i eficàcia del tractament.

plàstic i es subministren com a productes estèrils

Millor ancoratge de l'implant: gràcies a l'ús
patentat d'àcid hialurònic, es millora la
regeneració de l'os alveolar permetent una
millor ancoratge de l'implant.

Tractament més ràpid: En tan sols 8 dies,
s’observen resultats òptims en la majoria
dels pacients.

d'un sol ús.
Aplicació de xinxetes
biodegradables per fixar la
membrana biodegradable en
una cirurgia dental.

Descontaminació extensiva i duradora: gràcies a
l'administració conjunta de gel de clorhexidina
i àcid ortofosfòric.

AVANTATGES

Regeneració òssia més ràpida: i en menor
temps que en els tractaments convencionals.

Ràpid i fàcil d'usar
Fàcil d'arribar a el lloc quirúrgic triant
l'extrem recte o en angle de l'aplicador
de xinxetes per inserir-la.

REGENERACIÓ COMPLETA
DESPRÉS D’UNA APICECTOMIA

Col·locació de la xinxeta reabsorbible
immediatament després de perforar la
membrana
Disposen d'un aplicador reutilitzable
Gentilesa Dr. Fernando Duarte
Citrofe (Portugal)

Aplicador de xinxetes

ABANS

DESPRÉS (24 MESOS)
Gentilesa Dr. Fernando Duarte - Citrofe (Portugal)

BIOCOMPATIBILITAT
Biodegradables: no necessiten cirurgia de
remoció.
Segons les proves in vitro, les xinxetes Inion
Tack conserven el 80% de la fixació al cap de
8 setmanes i el 50% al cap de 16 setmanes.
Són biomaterials sintètics i segurs.

