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Miért olyan jó a GUIDED
BIOFILM THERAPY vagy GBT?
Mondjon búcsút a félelemnek
és a fájdalomnak! Páratlan
kényelmével a GBT sokkal
inkább wellness-élmény, mint
kezelés!





MOSOLYOGNI AKAROK!
A professzionális fogtisztítás a 
fogak szépségét és egészségét is 
szolgálja.Elávolítja az ártalmas 
plakkot(biofilmet)a fogakról és a 
fogínyről.Ez az egyetlen módja,
hogy megelőzzük a parodontitist

(fogágy-gyulladást) és 
fogszuvasodást,amelyeket a

WHO*gyakori betegségekként tart 
számon.

amelynek célja a biofilm 
eltávolítása és a fogak 
egészségének hosszú távú 
fenntartása. Ez a protokoll a
GBT. Lényege, hogy a 
professzionális suájhigiénét az 
otthoni eljárásokkal kombinálja.
A káros biofilm kordában
tartására jelenleg ez a legjobb 
módszer.   

FÁJDALOMMENTES
• A GBT szerint végzett 
professzionális szájhigiéné jó 
közérzetet ad.
Az eljárás inkább hasonlít egy 
spa-élményhez, mint fogászati 
kezeléshez. Fájdalommentes és 
egyáltalán nem rongálja a
fogakat.A GBT átírja a múlt 
század 60-as éveiben írt 
játékszabályokat!Az EMS AIRFLOW® 
és PIEZON® PS No Pain eszközökkel 
csak víz, levegő és AIRFLOW®PLUS 
por szükséges, hogy győztes 
mosollyal szorítsuk vissza a
káros biofilmet.

Ebben a borsúrában arról van
szó, hogyan védheti meg fogait a 
káros biofilmtől egy életen át. 
Ossza meg ezt az érzést a
világgal is: mosolyogjon!

A BIOFILM A 
FOGBETEGSÉGEK FŐ 
OKA-DE NEM CSAK A 
FOGBETEGSÉGEKÉ 
  
• A szájüregi biofilm 
baktériumairongálják a fogakat 
és a fogak környezetét,így 
különösen a fogínyt és a 
csontot, amelyek a fogakat a 
helyükön tartják.Sajnos ennél 
több bajt is okozhatnak: ezek a 
baktériumok mélyen bejuthatnak a 
szövetekbe, hogy aztán testszerte 
szétterjedve súlyos betegségeket 
okozzanak, különösen a szív-
és érrendszer betegségeit és 
cukorbetegséget.További probléma, 
hogy a biofilm fogkövességgé 
alakulhat, ami csúnya is. A 
biofilmet el kell távolítani! 
Hatékonyan és fájdalommentesen.
Ennek legjobb módja az irányított 
biofilm-terápia (Guided Biofilm 
Therapy vagy GBT).

GBT
• Egyetemekkel és fogorvosokkal 
kooperálva az EMS egy új
klinikai protokollt dolgozott ki,

R
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*WHO: World Health Organization



PORPHYROMONAS GINGIVALIS, 3D FELVÉTEL

EGY VESZÉLYES BAKTÉRIUM
“Az Alzheimer-kór, a cardiovascularis

megbetegedések,és a diabetes mind összefüggésbe 
hozhatók ezzel a baktériummal”.   

 (Forrás: New Scientist és www.focus.de)
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A GONOSZ NEVE: 
PORPHYROMONAS 
GINGIVALIS 
Ennek a baktériumnak a szájüregi 
biofilm a természetes lakóhelye, 
de a fogínyen át testszerte szét 
tud terjedni, és hozzájárul a 
szívbetegség, Alzheimer-
kór,cukorbetegség, Parkinson-
kór, hasnyálmirigyrák és más, 
akár életveszélyes állapotok 
kialakulásához.
A szájüregi biofilm eltávolítása

ezeknek az állapotoknak az 
elkerülésében is fontos lépés, 
ahogyan azt a legújabb tudományos 
kutatások eredményei mutatják. 

Az IRÁNYÍTOTT BIOFILM-TERÁPIA 
az Ön új legjobb barátja!
    



EGY VESZÉLYES BAKTÉRIUM   TISZTA FOGAK, EGÉSZSÉGES ÉLET

“Igazán fájdalomentes, sőt, 
kellemes volt, ráadásul remek 
tippeket kaptam a tökéletesebb 

otthoni fogápoláshoz.“  
MORGAN B. (35), SVÁJC
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A BIOFILM ALIG
LÁTHATÓ 
•  A fogak felszínén kialakuló 
vékony rétegben baktériumok 
milliói élnek: jók és rosszak
Ezt hívjuk biofilmnek.
A táplálékunkkal táplálkoznak, és 
különösen szeretik a cukrot.
A biofilm baktériumai a cukor 
lebontásával savat termelnek, ez 
pedig fogszuvasodást okoz.
A biofilm naponta növekszik, de 
szabad szemmel alig látható.
Nem csoda, hogy a szájüreg a 
baktériumok kedvelt bejárata a 
test belseje felé. 

A BIOFILMET 100%-BAN 
EL KELL TÁVOLÍTANI
• Ne hagyja, hogy a kórókozók 
átvegyék az uralmat a
szájüregében! Távolítsa el a 
biofilmet naponta háromszor 
otthon,és évente 2-3 alkalommal 
professzionális körülmények
között, a GBT segítségével!
A GBT akár 100%-ban eltávolítja a 
biofilmet. GBT nélkül a 
fogbetegség nehezen kivédhető, 

A QR-kód segítségével
elektronikusan is megtekintheti 
ezt a brosúrát és megoszthatja 
barátaival, ismerőseivel.

A BIOFILM ROSSZ 
A biofilm rejtőzködve támad.
Nem látszik. Nincs szaga.
Nem lehet érezni. Mégis: a

fogszuvasodás,a fogágy-gyulladás 
és a fogvesztés vezető oka.  
Az EMS által kifejlesztett

irányított biofilm-eltávolítási
eljárás alaposan és hiánytalanul

számol le a biofilmmel. 

ráadásul a biofilm jelenléte nem
csupán a fogak egészségét 
veszélyezteti!

A BIOFILMET
LÁTHATÓVÁ KELL TENNI
•  A GBT fontos eleme, hogy a 
biofilmet a fogakon és a fogínyen 
láthatóvá tesszük.
Ezt az eljárást plakkfestésnek 
nevezzük.
A lépés azért fontos, 
mert enélkül nem lehetünk 
benne biztosak, mindent 
eltávolítottunk-e. Régebben nem 
létezett erre gyors megoldás, de 
a GBT-vel ez más nem probléma. 
A plakkfestés azért is nagyon 
hasznos, mert segít a káros 
biofilm és a saját szövetek 
elkülönítésében, így a saját 
szövetek védelmében. Az eredmény 
azonnal látható: ha nem maradt 
festék, nem maradt biofilm!

A GBT minimálisan invazív.      
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A GBT HARCOL A BIOFILM ELLEN 

HOL ITT A BIOFILM? FESTÉS UTÁN TELJESEN LÁTHATÓ

GBT UTÁN: TISZTA ÉS EGÉSZSÉGES

PATOGÉN BAKTÉRIUMOK BIOFILMBEN (2000X NAGYÍTÁS)
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Dr. G. Aseev anyagából  



 ABIOFILM BETEGSÉGET OKOZ...

Tudományosan bizonyított, 
hogy a biofilm rendszeres 
és teljes eltávolítása 

egészségesebb fogakat és 
fogínyt eredményez.

Prof. Dr. M. Mensi anyagából S. Sadfi anyagából

Prof. Dr. M. Mensi anyagából

FOGKŐ

Prof. Dr. H. Tassery anyagából Prof. Dr. H. Tassery anyagából

BARÁZDASZUVASSÁG

GINGIVITIS

GYÖKÉRSZUVASSÁG

PARODONTITIS
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A BIOFILM EZEKET OKOZHATJA:
 Szuvasodás,rossz lehelet,fogvesztés,implantvesztés 
 Gingivitis (ínygyulladás, ínyvérzés)
 Parodontitis = fertőzött, visszahúzódó íny

Terméketlenség
/impotencia



ÉS NEM CSAK A SZÁJBAN
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SZISZTÉMÁS BETEGSÉGEK:
Tanulmányok igazolják, hogy a biofilm megnöveli
az Alzheimer-kór, a különféle szívbetegségek, a
légúti betegségek és a diabetes kockázatát.

Depresszió

Tüdőbetegségek

Diabetes

Koraszülés 

Májbetegségek

Terméketlenség
/impotencia

Alzheimer-kór

Stroke

Szív- és 
érrendszeri 
betegségek 

Emlőrák 

Csontritkulás

Hasnyálmirigy-
rák arthritis

Hasnyálmirigy-
rák 

Szájüregi rák
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GBT: NINCS FÉLELEM,

Prof. Dr. J. Einwaag felvétele

A német Stiftung 
Warentest fogyasztóvédelmi 
szervezet tanulmánya* 
rámutatott a hagyományos 
módszerek hátrányaira és 
hiányosságaira. A régi, 
„polírpasztás“ módszer 
a biofilmnek alig 50%-
át távolítja el a nehezen 
elérhető helyekről.
Ez nyilvánvalóan 
elfogadhatatlan, hiszen így a 
fertőzés akadálytalanul 
kialakulhat és terjedhet. 
Mindezt súlyosbítja, hogy 
ezek az eljárások nem egy 
közös protokoll szerint 
folynak, és az otthoni 
fogápolás csak ritkán kerül 
szóba mint a hatékony 
biofilm-kontroll szerves 
része. 
*2015 július

A GBT ezekre a kihívásokra 
jelent választ. 

A középütt látható fogak 
gyökere az éles eszközök 
rendszeres alkalmazása 
miatt kopott el.  

A fogorvossal kapcsolatban sokaknak még mindig a 
félelem és a fájdalom jut leginkább az eszébe. 

Sajnos ez a professzionális szájhigiénére is igaz, 
hiszen a klasszikus módszerek lényegében az 1960-as 
évek óta nem változtak. Sok helyen még ma is éles 
eszközöket alkalmaznak a gyökerek megtisztítására,  
ráadásul abrazív „polírpasztával“ is rongálják a 
fogszerkezetet. Pedig ez ma már korszerűtlennek 

számít!  

FÉLELEM A FÁJDALOMTÓL

A hagyományos kézi- és 
forgóeszközök rongálják a 
fog szerkezetét.  
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NINCS FÁJDALOM

AIRFLOW ®
Svájcból

PIEZON ®
Svájcból

PERIOFLOW ®
Svájcból

A GBT 
GARANCIÁT JELENT
A legmodernebb irányított 
biofilm-terápia teljesen 
eltávolítja a plakkot, 
fogkövet és az 
elszíneződéseket.A GBT 
olyan innovatív 
eljárásokat alkalmaz, 
amelyek hatékonyságuk 
mellett kímélik az 
egészséges szöveteket.  
A GBT olyan klinikai 
protokoll, amely 
kiszámítható magas 
minőséget garantál.

A 8 lépéses GBT protokoll 
a svájci EMS és a legjobb 
szakértők sokévi 
kutatómunkája nyomán jött 
létre.  

A protokoll alapját a 
tudományosan igazolt 
AIRFLOW®, PERIOFLOW® és 
PIEZON® NO PAIN 
technológiák biztosítják, 
amelyekkel a biofilm a 
legkíméletesebb módon 
távolítható el. 

A GBT gyors, biztonságos 
és fájdalommentes módszer, 
amely segít az általános 
egészség hatékonyabb 
megőrzésében  is. 

  EREDETI SVÁJCI MINŐSÉG AZ
EMS-TŐL. 

R
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  0% FÁJDALOM, 100% ÉLETÖRÖM

PETER.S., 76 ÉVES NÉMET
PARODONTITISES PÁCIENS:

“30 évnyi félelem és
érzéstelenítés minden
kezeléshez! Ez már a

múlt. Magam is nehezen
tudom elhinni, de ma

már kimondottan
szeretem a

dentálhigiéniai
kezelést! A fogaim és

a fogínyem remek
formában vannak!”
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13“Sokkal kellemesebb, 
mint amire számítottam. 
A légpolírozás(AIRFLOW®) 
közben egyáltalán nem 
éreztem fájdalmat.

Ez igazán nagy dolog, már 
nagyon várom az
újabb kezelést!”

 

LUCIANO G., 34 ÉVES, SVÁJC 
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A GBT PROTOKOLL 

07 ELLENŐRZÉS
MINDEN TISZTA?

  Annak ellenőrzése,hogy
az elszíneződések,

plakk és fogkő tényleg
teljesen eltávolításra
kerültek-e. A biofilm

alatti esetleges
rejtett szuvasság

diagnózisa is ekkor
lehetséges.

06 PIEZON ® PS
A MARADÉK FOGKŐ ELTÁVOLÍTÁSA

  Célzott,kíméletes,
fájdalommentes eljárás

PIEZON® PS NO PAIN eszközzel.

05 PERIOFLOW ®
A BIOFILM ELTÁVOLÍTÁSA

A TASAKOKBÓL
  A PERIOFLOW® eljárással
még a mély tasakok is

kíméletesen
kitisztíthatók.

08 A KÖVETKEZŐ VIZIT
TISZTA FOGAK = EGÉSZSÉGES SZERVEZET
 A vizit utolsó lépéseként jegyezzük

elő a következő vizitet! 

R
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8 LÉPÉSE
01 ÉRTÉKELÉS
A HELYZET FELMÉRÉSE  

  A fogak és a fogíny egészségi
állapotának felmérése az

optimális terápia
megválasztásához.

02 FELTÁRÁS 
A BIOFILM VIZUALIZÁCIÓJA
   A biofilm szabad szemmel

majdhogynem
láthatatlan.Csak akkor

tudjuk rendesen
eltávolítani, ha
láthatóvá tettük.

03 MOTIVÁLÁS
AZ OTTHONI HIGIÉNÉHEZ    A 

páciens a saját
helyzetére szabva kap
felvilágosítást arról,

milyen higiénés
tevékenységeket
ajánlott otthon

végeznie.

04 AIRFLOW ®
A BIOFILM, ELSZÍNEZŐDÉSEK ÉS

KORAI FOGKŐ ELTÁVOLÍTÁSA
   Az EMS AIRFLOW® levegő,
meleg víz és PLUS por

segítségével kíméletes kezelést
biztosít. 

R
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MOTIVÁCIÓ
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Az EMS és a 
Philips hosszú 
ideje kiemelten 
fontosnak tartja 
a megelőzést. 
A két cég 
összefogott, 
hogy minél 
hatékonyabb 
eszközök 
jöjjenek 
létre. 
– Míg a Philips
az otthoni 
higiénére 
koncentrál, az 
EMS az orvosi 
rendelők számára 
hozza létre a 
legmodernebb 
megoldásokat.

PROCARE

R

“A GBT menő,
szupermenő.”

MORRIS M., 9 ÉVES, MÉMETORSZÁG



MINDEN NAPRA

PHILIPS SONICARE 
AIRFLOSS

PHILIPS SONICARE

A nehezen 
hozzáférhető területek 
megtisztításához 
ajánljuk a Philips 
AirFlosst  interdentális 
kefékkel és fogselyemmel 
kiegészítve.
Az Ön számára 
legjobb megoldásról 
kérdezze fogorvosát, 
dentálhigiénikusát!
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MEGSZABADULNI A BIOFILMTŐL
A tiszta fogazat egészséges és vonzó!  A 
biofilm kontrolljához napi 2-3 fogmosás 

ajánlott.Plakkfestő tabletta alkalmazásával 
otthon is pontosan fel tudja mérni, fogazata 

mely részeire kell kiemelt figyelmet 
fordítania. 

Az EMS a Philips 
Sonicare fogkeféket 
ajánlja.  
A nyelven megtapadt 
baktériumok 
eltávolításához 
használjon
nyelvkaparót!

A 
FO

GA
K 

FE
LSZÍNÉN

 
IMPLANTÁTUMOKNÁL

     
    AZ ÍNYSZÉLEN

BRACKETEKEN

 PHILIPS SONICARE PHILIPS AIRFLOSS

HOMECARE
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EGY NAGYSZERŰ MÓDSZER       NAGYSZERŰ EMBEREKNEK

 
“A GBT tökéletes. Kíméletes és precíz. A 
meleg víz pedig az egyébként is érzékeny 

fogaim számára igazi felüdülés. ”
JULIA D., 35 ÉVES, SVÁJC

“Mintha hozzá 
sem ért volna a 

fogaimhoz.
Semmit nem 
éreztem. ”  

CHARLOTTE H., 30 ÉVES, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

“A GBT-t másfél éve fedeztem fel, és azóta 
lelkes rajongója vagyok. A kezelés kíméle-

tes és hatékony, és a meleg víz miatt 
nagyon kellemes is. Az eredmény pedig 

valami egészen kivételes!”
DIDIER S., 37 ÉVES, SVÁJC

“Gyermekorom óta félek a 
fogorvostól. Éppen egy újabb 

borzalmas szájhigiénés 
kezelés előtt álltam, amikor 
a közösségi médiából tudo-

mást szereztem a 
“kíméletes” GBT-ről. Mivel a 
fogorvosom nem tudta bizto-
sítani ezt a kezelést, pra-
xist váltottam és kipróbál-
tam a GBT-t. Azóta, nem 

véletlenül, az egész csalá-
dom ebbe a praxisba jár. ” 
ARIANE B., 54 ÉVES, NÉMETORSZÁG
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EGY NAGYSZERŰ MÓDSZER       NAGYSZERŰ EMBEREKNEK

MILYEN VOLT AZ ÖN GBT KEZELÉSE?  KÉRJÜK, ÍRJA 
MEG NEKÜNK EZEN A QR-KÓDON! KÖSZÖNJÜK!     

“Igazán kímélő.”
GILBERT D., 71 ÉVES, SVÁJC

“Mivel a fogaim igen 
érzékenyek, számomra a 
GBT a korszerű fogászati 

profilaxis csúcsa. 
A kezelésem teljesen 
fájdalommentes és 

kényelmes volt. Semmi 
hideg víz, semmi 

fájdalmas kaparás, semmi 
kellemetlen paszta. Soha 
többé nem mennék olyan 
helyre, ahol a régi 
módszert alkalmazzák. 
MARKUS E., 42 ÉVES, AUSZTRIA

“Még csak most kezdtünk 
el ebbe az irányba
fejleszetni, de már 
nagyon lelkesek  

vagyunk!.”
M. FOGORVOSI PRAXIS, NÉMETORSZÁG



SMILE IS 
IN THE AIR

MAKE ME SMILE.

©
 
C
o
p
y
r
i
g
h
t
 
E
M
S
 
S
A
 
 
F
B
–
69
5/
H
U
 
 
r
e
v.
A
 
 
e
d
20
20
/0
7

R

E.M.S. Electro Medical Systems S.A.
Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon - Switzerland
+41229944700 - ems-dental.com


