
 

 

Parodontális tasakok kezelése 

Világszerte az egyik leggyakoribb betegségek egyike 

 

A parodontitis a felnőttek 50-60%-át érinti világszerte 1, a krónikus fertőzést más betegségekkel, 

mint például a cukorbetegséggel vagy különböző szívmegbetegedésekkel is összefüggésbe hozták2. 

Abból adódóan, hogy ez egy idült betegség, a páciensek sokszor belefáradnak a jelentős időbeli és 

anyagi ráfordítással járó kezelésekbe. Előfordulhat, hogy végül más kezelőorvoshoz fordulnak.  

 

 

Az 1960-as évek óta bizonyította hatékonyságát a gyökérfelszín tisztítás (scaling and root planning - SRP), 

mint az első parodontitis elleni, nem sebészeti kezelés. A technikának azonban vannak határai, különösen a 

mélyebb takasos esetében 4.  

Klinikai vizsgálatok bizonyították, hogy a gyökérsimítás (SRP) antibiotikumokkal történő megsegítése igen 

hatásos lehet, főleg a mechanikailag nehezen elérhető területeken.  

Sokáig a szisztémásan alkalmazott antibiotikumok voltak a kezelőorvosok első választása, mind a mai napig  

az antibiotikumok 7-11%-át fogorvosok írják fel 5. 

Azonban a közelmúltban megjelent tanulmányok szerint a szisztémásan alkalmazott antibiotikumoknak 

mellékhatásaik lehetnek 6, illeve növelik a rezisztencia kialalakulásának veszélyét 7.  

 

 

SRP  

A fog morfológiája miatt az SRP önmagában nem hatékony mély tasakokban 8. 

A Gelcide kiküszöböli a szisztémás antibiotikumok által okozott problémákat, mivel kizárólag lokálisan fejti ki 

a hatását. Ezzel minimálisra csökkenti a mellékhatásokat és nem növeli a baktériumok elleni rezisztenciát.  

 

 

 

 

A Gelcide hatékony fegyver a biofilm és a bakteriális fertőzések elleni:  

Kiegészíti a mechanikai tisztítást a mély tasakokban; Biztosítja a sebgyógyulást a 

varratokban; és Csökkenti a fertőzés veszélyét az extrakciós sebekben.  

 

 

A lokálisan alkalmazott antibiotikumok előnyeit tudományosan bizonyították 9 

 

 

Magasabb páciens együttműködési hajlam 

A páciensek csupán 60%-a követi azon terápiát, amely szisztémás antibiotikumokat szedését írja elő 10. 



Több választási lehetőség a pácienseinek 

A modern orvosi szemlélet csökkenti a kezelések okozta megterhelést és javítja azok eredményét. Ez növeli 

a visszatérő és az új páciensek számát.  

 

Az MIC szintek biztonságos elérése  

Az antibiotikumok lokális alkalmazása kizárja a toxikus antibiotikum szint elérésének veszélyét 11. 

 

Lokális kezelések 

A Gelcide a fertőzés területén fejti ki a hatását és sikeresebb kezelést eredményez a szisztémásan 

alkalmazott antibiotikumoknál 12. 

 

Mellékhatások nélkül 

A lokális alkalmazás miatt nincsenek mellékhatások. 
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Elérhetőség 

Mi is az a Gelcide? Mi különbözteti meg a Gelcide-t a többi kezeléstől? 

A Gelcide összetétele szabadalom alatt áll. Az oldat többek között piperacillint, tazobactamot, illetve egy 

különleges vivőanyagot tartalmaz, amely hatékonyan közvetíti az aktív formulát a pardontális tasak, vagy 

seb, legmélyebb részeibe. A lokális alkalmazás minimalizálja számos, az antibiotikumok szisztémás 

alkalmazása során fellépő problémát, mint például a mellékhatásokat és a megnövekedett bakteriális 

reisztenciát.   

 

 

Mivel a folyadékot közvetlenül a fertőzött területen alkalmazzuk, így a Gelcide különösen alkalmas a 

környező csont károsodásának megelőzésére. Egyedi formulájának köszönhetően gyorsan penetrál a 

tasakba és gél állapotúvá válik, a felszínen pedig egy erős filmet képezve lezárja a sebet. Ez a tulajdonsága 

lehetővé teszi az egyszerű alkalmazást és biztosítja, hogy az aktív összetevők eljussanak a fertőzés helyére.  

 

 

Jelenleg a gyökértisztító (SRP) kezelések kevésbé hatékonyak a páciensek alacsony együttműködése miatt.  

A szisztémás kezelésnél a páciensek határozzák meg a kezelés kimenetelét. Az orvos csupán feltételezi, hogy 

redszeresen beszedik az antibiotikumokat. 

A Gelcide alkalmazása lehetővé teszi a kezelőorvosnak, hogy teljes mértékben irányítása alatt tartsa a 

kezelést, ezzel növelve a sikerességet.  

A Gelcide egyedi összetétele miatt lassan oldódik, a hatékony koncentrációt 8-10 napon keresztül 

fenntartja. A film folyadékoknak átjárható, de nem oldódik, így védi a tasakot a baktériumok további 

expozíciójától, irritációjától és a fertőzéstől. 

   

 

Ez a szabadalom alatt álló megoldás lehetőséget nyújt a hagyományos gyökértisztítás kiegészítésére. Növeli 

a beavatkozások sikerrátáját: a csökkent felszívódás és a helyben kifejtett hatás javítja a páciensek 

együttmüködési hajlamát és elégettségét.  

 

Kezelés 

Piperacillin Tazobactam  

(szabadalmaztatott kopolimer-bázisú vivőanyagban) 

Alkalmazás 

Fő jellemzők 

- Nem szívódik fel az emésztőrendszerben. 

- Nincs maradvány, vízáteresztő. 

- Nem okoz irritációt, illetve diszkomfort érzetet.  

- Teljes mértékben lokális alkalmazás. 



 

 

1. nap 

A könnyű alkalmazásnak, a gyors gél és filmképződésnek köszönhetően a Gelcide-et a 

tasakba injektálva, azonnal biztosítja a szükséges aktív hatóanyag mennyiségét. 

 

2-10. nap 

 

A szabadalmazott technológia biztosítja, hogy a gél a tasakban maradjon. A piperacilin-

tazobactam lassú kioldódási mechanizmusa fenntartja a megfelelő lokális antibiotikum 

szintet 7-10 napon keresztül.  

 

 

10-12. nap 

 

10-12 nap után a gél teljesen feloldódik. Ezzel a kezelés befejeződik, nincs szükség annak eltávolítására. 

További utókövetés nélkül is javul a tasak állapota.  

 

 

 

Miért a Gelcide? 

Egyszerű alkalmazás 

• A folyadék mélyen penetrál a tasakban. 

• Alkalmazás után lezárja a tasakot, mivel más folyadékokkal érintkezve lépve gél állapotúvá válik. 

Ezáltal a tasakban marad és az íny közelében filmként funkcionál. 

• Nincs szükség egyéb injektáló eszközre, minden megtalálható a dobozban.  

• A beavatkozás lokálisan elvégezhető, így a páciensek megfelelő együttműködését könnyebb elérni. 

Effektív eredmények 

 A piperacillin széles spektrumban hatékony több Gram+ és Gram- baktérium ellen. A Béta-laktamáz 

bakeriális rezisztencia kivédésére a hozzáadott tazobactam felel.  

• Biológiailag lebomló, antimikróbás hatását 7-10 napon keresztül fejti ki. 

• Felbontás után 4 hétig használható.  

 

Előnyök a páciensek számára 



 Nincsenek mellékhatások, mivel a hatóanyag a szubgingivális tasakban 100-szor nagyobb 

koncentrációban van jelen, mint a szisztémás terápia esetében.  

 A lassú kioldódási mechanizmus és a teljes mértékben lokális alkalmazás miatt nem szükséges a 

páciensek utókövetése. 

 Az egyedülálló filmképződésnek köszönhetően a pácienseknek nem kell megváltoztatni az étkezési 

szokásaikat.   

 

Előnyök a kezelés és a rendelői munka szempontjából 

 Nagyobb páciens együttmüködés, mivel az orvos jobban irányítja a kezelést. 

 A legmodernebb kezelés alkalmazásával a fogorvos nagyobb bizalmat tud kialakítani, amely ráadásul 

kevesebb beavatkozást jelent a páciens mindennapi életébe.  

 Növekvő bevételek, alacsony munkaterhelés. 
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