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Globalna	agenda	zdrowia

95	lat	temu,	w	Tokio	powstało	niewielkie	laboratorium.	Od	tego	momentu,	GC	angaæowała	sië	
w	działania	przyczyniajåce	sië	do	promowania	zdrowia	jamy	ustnej	na	całym	πwiecie	i	osiågnëła	
na	tym	polu	znaczåcy	postëp,	tworzåc	wiele	przełomowych	rozwiåzaË.	Poprzez	dziesiëciolecia	
prac	nad	innowacyjnymi	produktami,	badaË	i	rozwoju	oraz	utrzymywania	produkcji	na	najwyæszym	
πwiatowym	poziomie,	GC	ugruntowała	swoje	zaangaæowanie	na	rzecz	współpracy	ze	specjalistami	
z	dziedziny	stomatologii	i	promowania	zdrowia	jamy	ustnej	wπród	ogółu	populacji.	Dziπ	jesteπmy	
wiodåcå	firmå	stomatologicznå,	wnoszåcå	swój	wkład	w	dbałoπÊ	o	zdrowie	jamy	ustnej	na	całym	
πwiecie.

ZaleænoπÊ	pomiëdzy	zdrowiem	jamy	ustnej	i	zdrowiem	ogólnym,	została	naukowo	dowiedziona,	
dlatego	wierzymy,	æe	nasze	produkty	podnoszå	jakoπÊ	æycia,	pozwalajåc	ludziom	prowadziÊ	
zdrowsze	i	bardziej	szczëπliwe	æycie.	Nadal	bëdziemy	dåæyÊ	do	zapewnienia	długiego,	zdrowego	
æycia	społeczeËstwu.	Bëdziemy	kontynuowaÊ	nasze	wysiłki	na	rzecz	promocji	zdrowia	publicznego,	
w	kontekπcie	naszej	100	rocznicy	i	w	kolejnych	latach,	wchodzåc	w	nowe	„Stulecie	Zdrowia”.	

JakoπÊ

aby	osiågnåÊ	ten	cel,	zapewnienie	jakoπci	było	zawsze	jednym	z	najwyæszych	priorytetów	
i	znakiem	rozpoznawczym	GC,	we	wszystkich	obszarach	działalnoπci	naszej	firmy.	Jesteπmy	
dumni	z	tego,	æe	wielokrotnie	zdobywaliπmy	w	tym	zakresie	uznanie	ze	strony	najwaæniejszych	
organów	regulacyjnych	i	w	dalszym	ciågu	dåæymy	do	realizacji	naszych	celów.	Naszym	
podstawowym	celem	jest	rozwijanie	i	wdraæanie	produktów,	które	nie	tylko	przewyæszajå	
πwiatowe	standardy	jakoπci,	lecz	takæe	chroniå	πrodowisko	naturalne	na	πwiecie.

W	GC,	ogromnå	wagë	przykładamy	równieæ	do	komunikacji	pomiëdzy	klientami	i	naukowcami.	
Swobodna	wymiana	opinii	i	informacji	jest	ródłem	wzajemnych	inspiracji.	Bez	wåtpienia	kluczem	
do	naszego	sukcesu	jest	dokładne	zrozumienie	potrzeb	i	zainteresowaË	naszych	klientów.

Filozofia	firmy

Nasza	wizja	firmy	wykracza	jednak	daleko	poza	produkcjë	wysokiej	jakoπci,	innowacyjnych	
materiałów	stomatologicznych.	Istota	tego	podejπcia	jest	ujëta	w	koncepcji	„Semui”,	której	
zasadami	kierujå	sië	wszyscy	współpracownicy	GC	w	swojej	codziennej	pracy.	Nasza	filozofia	
stanowi	połåczenie	bezinteresownoπci,	czystego	obiektywizmu,	dobroczynnoπci	i	mådroπci.	
Naszym	priorytetem	jest	utrzymanie	niezmiennie	wysokiej	jakoπci	naszych	produktów	i	osiåganie	
wysokiego	poziomu	zadowolenia	naszych	klientów.	Postrzegamy	siebie	jako	odgrywajåcych	
kluczowå	rolë	w	słuæbie	na	rzecz	naszej	globalnej	społecznoπci	stomatologicznej.

Dziëkujemy	wszystkim,	którzy	wspólnie	z	nami	podåæajå	tå	drogå.

Makoto	Nakao
Prezydent	GC	Corporation
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Europejskie	centrum	kompetencji

GC	Europe	ma	długå	historië	jako	europejskie	centrum	kompetencji	dla	GC.	Poczynajåc	od	
naszej	udanej	ekspansji	na	rynkach	regionalnych	na	całym	kontynencie	w	ciågu	kilku	ostatnich	
dekad,	poprzez	nasze	usprawnienie	procesów	logistycznych	oraz	najwyæszej	klasy	centrum	
szkoleniowe	-	jesteπmy	zadowoleni,	æe	stale	moæemy	oferowaÊ	naszym	klientom	najwyæszy	
standard	usług.	WIZJÅ	GC	Europe	jest	byÊ	wzorcem	bëdåcym	punktem	odniesienia	dla	innych	
firm	dentystycznych	w	Europie	i	z	tego	powodu	bëdziemy	nadal	inwestowaÊ	w	innowacyjne	
systemy	i	produkty,	które	przynoszå	wartoπÊ	dodanå	dla	naszych	klientów.	W	ten	sposób	
realizujemy	naszå	MISJÈ	przekształcenia	GC	w	jednå	z	wiodåcych	firm	w	zakresie	zdrowia	jamy	
ustnej.	Jesteπmy	dumni,	æe	jesteπmy	firmå,	która	dostarcza	πwiatowej	klasy	produkty	i	usługi	
dentystom	i	technikom	dentystycznym	w	całej	Europie.

Stały	wzrost	i	rozwój

Nasze	dåæenie	do	doskonałoπci	pozwala	nam	wyznaczaÊ	sobie	wiëksze	cele,	snuÊ	wiëksze	marzenia	
i	osiågaÊ	coraz	wyæszy	poziom,	a	przy	tym	zawsze	byÊ	na	bieæåco	z	najnowszå	wiedzå	naukowå.
Nasz	długoletni	zwiåzek	z	renomowanym	Wydziałem	Stomatologii	na	Katolickim	Uniwersytecie	
w	Leuven	(Belgia),	ale	równieæ	z	wieloma	innymi	oπrodkami	naukowymi	jest	tylko	jednym	
z	przykładów.	Współpracujemy	z	tym	Wydziałem	poprzez	Katedrë	Toshio	Nakao,	wspierajåc	
badania	nad	adhezjå	wszystkich	materiałów	dentystycznych.	Uzyskana	w	ten	sposób	wiedza	
umoæliwia	nam	lepsze	zrozumienie	mechanizmu	działania	adhezji	do	szkliwa	i	zëbiny,	i	pozwala	
na	wdroæenie	tych	zdobyczy	w	rozwój	innowacyjnych	produktów.

Co	wiëcej,	wzrost	i	ekspansja	firmy,	jakå	znamy,		były	zawsze	wynikiem	dobrze	przemyπlanych	
decyzji	i	rozwaænych	działaË,	a	nie	działaË	podejmowanych	pod	wpływem	impulsu.

ŁåcznoπÊ	z	klientami

Jednym	z	naszych	głównych	dåæeË	jest	zaangaæowanie	we	współpracë	z	klientami,	tak	aby	móc	
sprostaÊ	ich	oczekiwaniom.	GC	Europe	obejmuje	swym	zasiëgiem	róænorodne	rynki	regionalne,	
majåce	oddziały	zlokalizowane	we	wszystkich	wiëkszych	krajach	europejskich,	a	takæe	
posiadajåce	silne	wsparcie	ze	strony	zespołów	lokalnych	ekspertów	w	branæy	stomatologicznej.	
Dziëki	ogólnoeuropejskiej	sieci	kontaktów	i	centralnej	bazie	danych	moæemy	zapewniÊ,	æeby	
wszystkie	nasze	produkty	były	szybko	dostarczane	i	stale	dostëpne	za	poπrednictwem	sieci	
autoryzowanych	partnerów.	Korzystamy	z	informacji	bëdåcych	wynikiem	naszych	regularnych	
badaË	poziomu	zadowolenia	klienta,	aby	πledziÊ	nasze	postëpy	i	nadal	je	poprawiaÊ.

Nasze	oddziały	regionalne	ukierunkowane	så	na	promowanie	tych	niezbëdnych	relacji	poprzez	
wsparcie	w	jëzyku	lokalnym	z	dodatkowå	korzyπciå	wynikajåcå	ze	znajomoπci	specyfiki	kraju,	
w	którym	działajå.	To	lokalne	podejπcie	znajduje	równieæ	odzwierciedlenie	w	naszych	obiektach	
szkoleniowych	w	całej	Europie.	Oprócz	centralnego	kampusu	w	Leuven,	Belgia,	teraz	prowadzimy	
równieæ	kursy	i	szkolenia	GC	w	placówkach	kampusu	we	Francji,	Hiszpanii	i	we	Włoszech.

Mamy	nadziejë,	æe	spotkamy	sië	wkrótce	na	szkoleniu	lub	w	ramach	innego	wydarzenia	
organizowanego	przez	GC.

Michele	Puttini
Prezydent	GC	Europe
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GC	Europe

Od	ponad	30	lat	firma	GC	Europe	jest	uznawana	przez	lekarzy	dentystów	oraz	
techników	dentystycznych	jako	dostawca	wysokiej	jakoπci,	przyjaznych	
w	stosowaniu	produktów,	zapewniajåca	jednoczeπnie	najwyæszy	standard	
obsługi	klientów.	Wynikiem	naszego	ciågłego	zaangaæowania	w	stomatologië	
jest	tworzenie	produktów,	które	dostarczajå	dodatkowå	wartoπÊ	naszym	klientom.	
Jesteπmy	wiodåcå	firmå	w	dziedzinie	technologii	produktów	glasjonomerowych.	
Od	przeszło	20	lat	jesteπmy	równieæ	znani	z	kompetencji	i	udoskonaleË	
w	dziedzinie	gipsów,	jak	równieæ	mas	wyciskowych	i	osłaniajåcych.	W	ostatnich	
latach	wzbogaciliπmy	nasze	portfolio	o	kolejne	strategiczne	obszary	-	w	postaci	
innowacyjnych	systemów	i	produktów	przeznaczonych	do	stomatologii	
estetycznej	i	minimalnie	interwencyjnej.

Kaædemu	kontaktowi	z	naszå	firmå	towarzyszyÊ	bëdzie	nasze	nieustanne	dåæenie	do	
doskonałoπci:

•	 JakoπÊ:	nasze	działania	så	skoncentrowane	na	przestrzeganiu	niezmiennie	wysokich	
standardów,	co	czyni	nas	godnym	zaufania	i	wiarygodnym	partnerem	w	gabinecie	
i	w	laboratorium	techniki	dentystycznej		

•	 Serwis:	jesteπmy	dumni	z	naszych	systemów	i	standardów	postëpowania,	które	pozwalajå	
nam	dostarczaÊ	produkty	w	sposób	szybki	i	wygodny	dla	odbiorców,	dziëki	czemu	nasi	klienci	
mogå	skoncentrowaÊ	sië	na	tworzeniu	piëknych	uπmiechów	

•	 OdpowiedzialnoπÊ:	nieustannie	dåæymy	do	podnoszenia	jakoπci	naszych	usług,	wzmocnienia	
kompetencji	i	doskonalenia	sië	nie	tylko	w	odpowiedzi	na	potrzeby	rynku	i	naszych	klientów,	
ale	równieæ	jako	wyraz	naszego	poszanowania	i	przyjaznego	podejπcia	do	biznesu

•	 Technologia:	wierzymy	w	wykorzystanie	innowacji	dla	zapewnienia	rozwoju	−	to	nas	wyróænia	
i	motywuje	do	wzrostu	i	rozwoju	we	wszystkich	dziedzinach		
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lub	cyfrowych)	i	róænych	podejπÊ	z	pewnoπciå	jest	
jednå	z	głównych	cech	współczesnej	stomatologii.	
Przewaga	niektórych	moæe	równieæ	okazaÊ	sië	
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Przede	wszystkim	ta	mapa	jasno	pokazuje	
obecnoπÊ	GC	w	kaædej	dziedzinie.	ale	takæe	
prezentuje,	æe	po	wybraniu	okreπlonej	trasy	lub	
linii,	nie	musisz	pokonywaÊ	całej	trasy	tå	samå	liniå.	
GC	zapewnia	róæne	moæliwoπci,	i	tak	jak	
w	prawdziwym	æyciu,	zawsze	ciekawe	jest	to,	
æe	moæesz	zejπÊ	z	utartych	szlaków	i	odkrywaÊ	
nieznane	obszary.
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Tri Plaque ID Gel	z	GC:
Unikalny	æel	wybarwiajåcy	płytkë	nazëbnå	
na	trzy	odcienie	przeznaczony	do	
rozpoznawania	πwieæego,	dojrzałego	
oraz	produkujåcego	kwas	biofilmu

Rozpoznanie

PRoDukTy PowIÅzane

Tooth	Mousse MI	Paste	Plus MI	Varnish

Badanie	pacjenta	nie	ogranicza	sië	jedynie	do	
zëbów,	lecz	uwzglëdnia	wszystkie	czynniki	ryzyka	
próchnicy	takie	jak	dieta,	nawyki	szczotkowania,	
iloπÊ	i	zdolnoπÊ	buforowå	πliny,	liczebnoπÊ	bakterii	
wywołujåcych	próchnicë	(jak	np.	Streptococcus	
mutans)	w	πlinie	i	działanie	próchnicotwórcze	płytki	
nazëbnej.	Do	zdiagnozowania	i	monitorowania	
próchnicy,	próg	diagnozy	powinien	zostaÊ	obniæony	
do	pierwszych	objawów	klinicznych	próchnicy	
w	szkliwie.	Te	wczesne	stadia	så	klinicznie	wykrywalne	
w	bruzdach	i	na	płaskich	powierzchniach,	a	takæe	
na	zdjëciach	rtg	uwidaczniajåcych	powierzchnie	
styczne.	Uæycie	narzëdzi	diagnostycznych,	takich	
jak	testy	GC	Saliva-Check	Mutans,	GC	Tri	Plaque	ID	
Gel,	GC	Saliva-Check	Buffer	nie	tylko	pozwala	
uzyskaÊ	najbardziej	istotne	informacje	dotyczåce	
podatnoπci	pacjenta,	ale	równieæ	pomaga	
motywowaÊ	pacjenta.

Rozpoznanie

Poniewaæ	zobaczyÊ	znaczy	uwierzyÊ

GC	Tri	Plaque	ID	Gel	nie	tylko	umoæliwia	rozróæniÊ	
dojrzałå	i	nowo	powstałå	płytkë	nazëbnå	w	kilku	
prostych	krokach,	lecz	poprzez	ujawnienie	kwaπnego	
pH,	ten	wyjåtkowy	æel	moæe	równieæ	dokładnie	
wskazaÊ,	gdzie	bakterie	så	najbardziej	aktywne.	
Ta	dodatkowa	informacja	bëdzie	bardzo	pomocna	
w	Twojej	codziennej	praktyce	do	zmotywowania	
pacjentów	do	poprawy	higieny	jamy	ustnej.	

wskazanIa

Rozpoznanie	płytki	nazëbnej	na	podstawie	obserwacji	koloru	æelu.
•	 Róæowy	lub	czerwony:	πwieæa	płytka
•	 Niebieski	lub	fioletowy:	dojrzała	płytka	(wiek	co	najmniej	48	godzin)
•	 Jasnoniebieski:	dojrzała	płytka	produkujåca	silny	kwas

zaleTy I koRzy©CI

GC	Tri	Plaque	ID	Gel	motywuje	Twoich	pacjentów	do	poprawy	
higieny	jamy	ustnej.		
•	 Narzëdzie	do	edukacji	pomagajåce	zrozumieÊ	w	jaki	sposób	

powstajå	ubytki	i	jak	zachowaÊ	zdrowe	πrodowisko	jamy	ustnej
•	 Unikalny	æel,	który	nie	tylko	pomaga	w	identyfikacji	wieku	

płytki	nazëbnej,	ale	równieæ	jej	kwasowoπci
•	 Ocena	ryzyka	wyståpienia	próchnicy	przeprowadzona	w	ciågu	

kilku	minut

InfoRmaCja hanDlowa

Tri	Plaque	ID	Gel	jest	dostëpny	w	tubie	40	g	i	wystarcza	na	
około	130	aplikacji.
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Related pRoducts:

PRoDukTy PowIÅzane

Tooth	Mousse MI	Paste	Plus MI	Varnish

Okreπl	poziom	naturalnej	ochrony	dla	zëbów	
Monitorowanie	i	identyfikacja	głównych	
bakterii	powodujåcych	próchnicë

Rozpoznanie

saliva-Check mutans	z	GC:
Test	do	szybkiego	wykrywania	w	gabinecie	
wysokiej	liczebnoπci	bakterii	Streptococcus	
mutans

saliva-Check Buffer	z	GC:
Test	do	oceny	w	gabinecie	zdolnoπci	πliny	
do	ochrony	zëbów	i	motywowania	w	tym	
zakresie	pacjentów

Bakterie	z	gatunku	Streptococcus	mutans	odgrywajå	
wiodåcå	rolë	w	inicjowaniu	procesu	próchnicowego	
zëbów.	Test	GC	Saliva-Check	Mutans	wykorzystuje	
wysoce	specyficzny	proces	immunochromatograficzny	
i	nie	jest	uzaleæniony	od	wzrostu	bakterii.	Oznacza	
to,	æe	nie	wymaga	on	stosowania	inkubatorów	lub	
innych	urzådzeË,	a	dokładne	wyniki	dostëpne	så	
w	ciågu	zaledwie	15	minut.	Pasek	testowy	zawiera	
2	przeciwciała	monoklonalne,	które	wykrywajå	
selektywnie	tylko	szczepy	S.mutans,	co	oznacza,	
æe	inne	bakterie	nie	majå	wpływu	na	wyniki.

wskazanIa

Kogo	poddaÊ	badaniu
•	 Nowych	pacjentów,	a	zwłaszcza	dzieci	i	osoby	w	podeszłym	wieku
•	 Pacjentów	z	niskå	naturalnå	ochronå	jamy	ustnej,	u	których	

szybkoπÊ	przepływu	πliny	i	jej	iloπÊ	jest	zmniejszona
•	 Pacjentów	stosujåcych	dietë	bogatå	w	kwasy,	z	niskim	pH	

jamy	ustnej	lub	czësto	spoæywajåcych	ulegajåce	fermentacji	
wëglowodany

•	 Pacjentów	poddawanych	leczeniu	przyzëbia	ze	wzglëdu	na	
wyæsze	ryzyko	wyståpienia	próchnicy	powierzchni	korzenia

•	 Pacjentów	przed	rozległym	leczeniem	odtwórczym,	
aby	zapobiec	nawrotom	próchnicy

•	 Przyszłych	rodziców	lub	opiekunów	małych	dzieci,	
by	zapobiec	przenoszeniu	bakterii

zaleTy I koRzy©CI

•	 Wyniki	dostëpne	w	ciågu	zaledwie	15	minut,	bez	specjalnego	sprzëtu
•	 Przy	uæyciu	2	monoklonalnych	przeciwciał	wykrywana	jest	tylko	

bakteria	Streptococcus	mutans	i	æadne	inne	gatunki	bakterii
•	 Zwiëksza	motywacjë	i	zaangaæowanie	pacjentów	z	niskim	

przepływem	πliny	lub	niskim	pH	jamy	ustnej,	stosujåcych	
dietë	bogatå	w	kwasy	lub	o	wysokiej	czëstotliwoπci	
spoæywania	wëglowodanów

Zestaw	testowy	GC	Saliva	Check	Buffer	jest	
podzielony	na	5	róænych	etapów,	pierwsze	3	etapy	
testu	obejmujå	badanie	πliny	spoczynkowej,	podczas	
gdy	w	2	ostatnich,	badaniu	poddawana	jest	πlina	
stymulowana.	Poniewaæ	funkcje	i	właπciwoπci	tych	
dwóch	postaci	πliny	så	róæne,	poddajåc	ocenie	
obydwie,	wyniki	badaË	stanå	sië	bardziej	przydatne	
do	celów	diagnostycznych	i	bëdå	nieocenionym	
narzëdziem	do	komunikacji	z	pacjentami.

wskazanIa

Test	GC	Saliva-Check	Buffer	jest	bardzo	przydatny	do	identyfikacji	
czynników	majåcych	wpływ	na	πrodowisko	jamy	ustnej,	takich	
jak	stres,	palenie	tytoniu,	choroby,	zaburzenia	w	działaniu	
gruczołów	πlinowych,	chroniczna	niewydolnoπÊ	nerek,	
naduæywanie	πrodków	odurzajåcych	oraz	leków,	zaburzenia	
równowagi	hormonalnej	w	okresie	menopauzy	i	skutki	
uboczne	leków.	Wyniki	mogå	byÊ	omówione	z	pacjentem	
podczas	rozmowy	dotyczåcej	zapobiegania	i	leczenia.	

zaleTy I koRzy©CI

•	 Sprawdza	szybkoπÊ	wydzielania,	lepkoπÊ	i	konsystencjë	πliny	
spoczynkowej	w	celu	uzyskania	informacji,	jak	styl	æycia	
pacjenta	wpływa	na	stan	zdrowia	jego	jamy	ustnej.

•	 Sprawdza	pH	πliny	spoczynkowej	pacjenta	w	celu	ustalenia,	
czy	poziom	kwasu	nie	jest	niebezpiecznie	wysoki	i	moæe	
spowodowaÊ	erozjë	lub	zmiany	próchnicowe.	

•	 Sprawdza	iloπÊ	πliny	stymulowanej,	która	pozwala	stwierdziÊ,	
czy	nie	wystëpujå	powaæne	schorzenia	gruczołów	πlinowych.

•	 Sprawdza	pojemnoπÊ	buforowå	πliny	stymulowanej	w	celu	
okreπlenia	zdolnoπci	πliny	do	neutralizacji	kwasów	w	jamie	
ustnej.

InfoRmaCja hanDlowa

Saliva-Check	Mutans	jest	dostëpny	w	opakowaniu	zawierajåcym	
10	testów.

InfoRmaCja hanDlowa

Saliva-Check	Buffer	jest	dostarczany	w	opakowaniu	zawierajåcym
20	testów.
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pełnokonturowa

CAM w gabinecie Cementowanie

Charakteryzacja

MI	Varnish	daje	pacjentom	lepszy	start	w	zakresie	
ochrony	przed	próchnicå	gdyæ,	dziëki	opatentowanej	
technologii	Recaldent™,	jony	fluoru,	wapnia	i	fosforu	
łåczå	sië	i	tworzå	silnå	powłokë	ochronnå.	Neutralne	
pH	6,6	zwiëksza	odpornoπÊ	szkliwa	na	działanie	
kwasów	i	hamuje	proces	demineralizacji.	
W	πrodowisku	kwaπnym,	rozpuszczeniu	ulegajå	wapË	
i	fluorki	z	warstwy	osłonowej,	w	wyniku	czego	zëby	nie	
så	juæ	bezpoπrednio	naraæone	na	działanie	kwasów.

CPP-aCP	został	opracowany	w	School	of	Dental	Science	na	
Uniwersytecie	w	Melbourne,	Victoria/australia.	RECaLDENTTM	
jest	znakiem	towarowym	uæywanym	na	podstawie	licencji.	
RECaLDENTTM	(CPP-aCP)	jest	pochodnå	kazeiny	mleka.	
Nie	stosowaÊ	u	pacjentów	z	alergiå	na	białko	mleka	krowiego	
i/lub	hydroksybenzoesany.

wskazanIa

MI	Varnish	moæe	zapobiec	nadwraæliwoπci	w	róænych	sytuacjach	
klinicznych:	
•	 Obszary	przyszyjkowe
•	 Hipomineralizacja	trzonowcowo-siekaczowa	(MIH)
•	 Po	profesjonalnym	oczyszczaniu	mechanicznym	zëbów
•	 Starcie	powierzchni	æujåcej

zaleTy I koRzy©CI

MI	Varnish	dostarcza	duæå	dawkë	fluoru,	z	dodatkowym	
efektem	wspomagajåcym	jonami	wapnia	i	fosforu	dziëki	jego	
opatentowanej	technologii	Recaldent™.
•	 Wysokie	poczåtkowe	uwalnianie	fluoru	
•	 Minimalizuje	wraæliwoπÊ	zëbów	i	wzmacnia	szkliwo	
•	 Neutralne	pH	6,6	zwiëksza	odpornoπÊ	na	działanie	kwasów	

i	hamuje	demineralizacjë	szkliwa	
•	 Penetruje	skutecznie	kanaliki	zëbiny,	aby	je	zablokowaÊ
•	 Utrzymuje	sië	na	pëdzelku	do	aplikacji	i	łatwo	zapływa	

w	trudno	dostëpnych	miejscach	
•	 Nie	zlepia	sië	i	nie	ulega	koagulacji	pod	wpływem	πliny	
•	 Neutralny	odcieË	z	naturalnå	przeziernoπciå	

InfoRmaCja hanDlowa

MI	Varnish	jest	dostëpny	w	opakowaniach	zawierajåcych	po	10,	
35	lub	100	jednostkowych	dawek	w	truskawkowym	i	miëtowym	
smaku.

PRoDukTy PowIÅzane

Tooth	Mousse,	MI	Paste	Plus,	Fuji	TRIaGE

mI Varnish	z	GC:
Biodostëpny	wapË,	fosforan	i	fluor	do	
zaawansowanego	lakierowania	zëbów,	
zawiera	RECaLDENT™	(CPP-aCP)

Wsparcie,	uzupełnienie	i	ochrona	jednym	
pociågniëciem	pëdzla.

Powstrzymanie	postëpujåcej	próchnicy	jest	
moæliwe,	jeπli	pacjent	jest	skłonny	zmieniÊ	pewne	
nawyki.	Dieta	i	szczotkowanie	zëbów	muszå	byÊ	
zoptymalizowane	tak,	aby	były	skuteczne	
w	zapobieganiu	próchnicy.	W	praktyce,	aktywne	
zabiegi	profilaktyczne	majå	na	celu	ograniczenie	
czynników	ryzyka	próchnicy	i	wspieranie	procesu	
remineralizacji.	Bardzo	skutecznå	strategiå	jest	
połåczenie	profesjonalnego	mechanicznego	
oczyszczania	zëbów,	zdrowej	diety	i	stosowania	
produktów	takich	jak	GC	MI	Varnish,	GC	Tooth	
Mousse	i	GC	MI	Paste	Plus,	które	wspomagajå	
fluoryzacjë	i	wspierajå	remineralizacjë,	powodujåc,	
æe	flora	jamy	ustnej	wraca	do	normy.

zapobieganie

Zapobieganie
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PRoDukTy PowIÅzane

MI	Varnish

zaleTy I koRzy©CI

Gdy	MI	Paste	Plus	i	Tooth	Mousse	zostanå	nałoæone	na	
powierzchnië	zëba,	czåsteczka	CPP-aCP	przykleja	sië	do	
biofilmu,	płytki	nazëbnej,	bakterii,	hydroksyapatytu	i	otaczajåcej	
tkanki	miëkkiej.	
•	 Dostarcza	RECaLDENTTM	fosfopeptyd	kazeiny	-	amorficzny	

fosforan	wapnia
•	 Hamuje	demineralizacjë	szkliwa	i	wywołuje	remineralizacjë
•	 Zmniejsza	nadwraæliwoπÊ	poprzez	zmniejszanie	πwiatła	

i	obturacjë	zewnëtrznych	ujπÊ	kanalików	zëbinowych
•	 Zapobiega	powstawaniu	próchnicy	poczåtkowej	dziëki	

właπciwoπciom	przeciwpróchnicowym
•	 Zmniejsza	widocznoπÊ	-	remineralizuje	„białe	plamy”	
•	 Przyjemne	smaki	stymulujå	wydzielanie	πliny	zwiëkszajåcej	

skutecznoπÊ	CPP-aCP

Dodatkowo	900	ppm	unikalnej,	opatentowanej	postaci	fluoru	
w	MI	Paste	Plus	
•	 Buforuje	zmiany	pH	płytki	nazëbnej
•	 Zmniejsza	adhezjë	i	hamuje	wzrost	S.	mutans	i	sobrinus
•	 Remineralizuje	wczesne	zmiany	próchnicowe	w	szkliwie	

i	sprawia,	æe	szkliwo	staje	sië	bardziej	odporne
•	 Optymalizuje	transport	i	wchłanianie	fluoru	przez	szkliwo

InfoRmaCja hanDlowa

MI	Paste	Plus	i	Tooth	Mousse	så	dostëpne	w	5	przyjemnych	
smakach:	melona,	truskawki,	tutti	frutti,	miëty	i	wanilii	
w	tubkach	35	ml.

mI Paste Plus i Tooth mousse	z	GC: 
Remineralizujacy	bezcukrowy	krem	
do	stosowania	miejscowego	na	zëby,	
zawierajåcy	biodostëpny	wapË	i	fosforan

Recaldent™	jest	pochodnå	białka	mleka,	kazeiny.	
Od	dawna	wiadomo,	æe	mleko	i	jego	pochodne	majå	
działanie	ochronne	dla	zëbów.	Badania	wykazały,	
æe	na	to	działanie	ma	wpływ	czëπÊ	białka	z	kazeiny	
o	nazwie	fosfopeptyd	kazeiny	(lub	CPP),	który	przenosi	
jony	wapnia	i	fosforu	w	postaci	amorficznego	fosforanu	
wapnia	(lub	aCP).	GC	Tooth	Mousse,	pierwszy	
produkt	do	zastosowaË	profesjonalnych	zawierajåcy	
kompleks	CPP-aCP	(RECaLDENT™),	idealny	system	
dostarczania	bioprzyswajalnych	jonów	wapnia	
i	fosforu.	MI	Paste	Plus	dodatkowo	zawiera	unikalnå,	
opatentowanå	formułë	fluoru.	MI	Paste	Plus	uwalnia	
wszystkie	trzy	jony	niezbëdne	do	utworzenia	
odpornego	na	działanie	kwasu	fluoroapatytu	
zarówno	przy	remineralizacji	jak	i	fluoryzacji.

CPP-aCP	został	opracowany	w	School	of	Dental	Science	na	
Uniwersytecie	w	Melbourne,	Victoria/australia.	RECaLDENTTM	
jest	znakiem	towarowym	uæywanym	na	podstawie	licencji.	
RECaLDENTTM	(CPP-aCP)	jest	pochodnå	kazeiny	mleka.	
Nie	stosowaÊ	u	pacjentów	z	alergiå	na	białko	mleka	krowiego	
i/lub	hydroksybenzoesany.

wskazanIa

Naturalna	obrona	przed	próchnicå	przy	uæyciu	Tooth	Mousse	
dla	pacjentów,	którzy:
•	majå	niskie	do	πredniego	ryzyko	próchnicy	
•	majå	ubytki	w	postaci	białych	plam	
•	odczuwajå	nadwraæliwoπÊ	przed	i	po	wybielaniu	zëbów	
•	mieli	wykonywane	profesjonalne	zabiegi	higienizacyjne,	

takie	jak	skaling	poddziåsłowy	lub	naddziåsłowy	
•	dla	dzieci	poniæej	szóstego	roku	æycia

Udoskonalona	remineralizacja	i	wspomagana	fluoryzacja	przy	
uæyciu	MI	Paste	Plus	dla	pacjentów,	którzy:
•	 wymagajå	dodatkowej	ochrony	z	powodu	πredniej	lub	

wysokiej	podatnoπci	na	próchnicë
•	cierpiå	na	róæne	schorzenia	
•	majå	kwaπny	odczyn	πrodowiska	jamy	ustnej	
•	cierpiå	z	powodu	erozji	szkliwa	lub	refluksu	æołådkowego	
•	wymagajå	pomocy	z	powodu	bardzo	słabej	kontroli	płytki
			nazëbnej

Biodostëpny	wapË	i	fosforan	z	fluorem	lub	
bez	fluoru.

Zapobieganie
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InfoRmaCja hanDlowa

Dry	Mouth	Gel	jest	dostëpny	w	praktycznej	tubce	35	ml,	
gotowy	do	natychmiastowego	uæycia	w	razie	potrzeby,	
w	5	smakach:	miëty,	maliny,	pomaraËczy,	cytryny	i	wanilii.

InfoRmaCja hanDlowa

Fuji	TRIaGE	wystëpuje	w	kolorze	róæowym	i	białym	i	jest	
dostëpny	jako	proszek-płyn	lub	w	formie	kapsułek.

Dzieci	z	kruchymi,	wyrzynajåcymi	sië	zëbami.	
Doroπli	szukajåcy	natychmiastowej	pomocy	przy	
nadwraæliwoπci	zëbów.	Pacjenci	w	podeszłym	wieku	
dotkniëci	rozległå,	rozwijajåcå	sië	w	niekontrolowany	
sposób	próchnicå.	Wszyscy	oni	potrzebujå	szybko	
ochrony.	GC	Fuji	TRIaGE	ma	silnå,	ugruntowanå	
pozycjë	w	zapobieganiu	próchnicy	wyrzynajåcych	
sië	zëbów.	GC	Fuji	TRIaGE	jest	samoadhezyjny,	
niewraæliwy	na	wilgoÊ	i	ma	wystarczajåco	niskå	
lepkoπÊ,	aby	wniknåÊ	w	zagłëbienia	i	bruzdy.

wskazanIa

•	 Ochrona	bruzd
•	 Zapobieganie	i	kontrola	nadwraæliwoπci
•	 Ochrona	odsłoniëtych	powierzchni	korzenia
•	 Tymczasowe	wypełnienia	zëbów	leczonych	endodontycznie

zaleTy I koRzy©CI

•	 Moæe	byÊ	stosowany	nawet	wtedy,	gdy	nie	moæna	uzyskaÊ	
idealnej	suchoπci	umoæliwiajåc	leczenie	πwieæo	wyrzniëtych	
trzonowców	pokrytych	(czëπciowo)	tkankå	miëkkå

•	 Dostëpny	w	kolorze	białym	i	przeziernym	odcieniu	róæowym,	
który	umoæliwia	kontrolë	wizualnå	w	czasie	kolejnych	wizyt

•	 Chemiczna	adhezja	do	tkanek	zëba,	bez	koniecznoπci	
wytrawiania	i	stosowania	sytemu	łåczåcego

•	 Łatwy	w	aplikacji	materiał	o	niskiej	lepkoπci
•	 Konwencjonalny	samoutwardzalny	cement	glasjonomerowy	

bez	dodatku	æywic
•	 Materiał	w	róæowym	odcieniu	moæna	opcjonalnie	utwardziÊ	

lampå	do	polimeryzacji	πwiatłem	widzialnym	(„wiåzanie	na	
æådanie”),	aby	uchroniÊ	przed	poczåtkowå	dehydratacji

•	 Bardzo	wysoki	poziom	uwalniania	fluoru

fuji TRIaGe	z	GC:
Nieprzepuszczalny	dla	promieni	rtg	materiał	glasjono-	
merowy	o	niskiej	lepkoπci	do	ochronny	powierzchni

Dry mouth Gel	z	GC:
Æel	o	neutralnym	pH	do	złagodzenia	
suchoπci	w	ustach

Zapobieganie

Ulga	i	komfort	kiedykolwiek,	gdziekolwiek! Prosta,	prawdziwa	ochrona	zëbów	w	potrzebie.

Dry	Mouth	Gel	jest	unikalnym,	nie	zawierajåcym	
cukru	produktem,	przeznaczonym	do	łagodzenia	
suchoπci	w	ustach	i	zapewniajåcym	pacjentom	
długotrwały	komfort	i	kojåcy	efekt.	W	przeciwieËstwie	
do	wiëkszoπci	substytutów	πliny,	Dry	Mouth	Gel	ma	
neutralne	pH,	co	oznacza,	æe	moæe	zapewniÊ	
skuteczne	złagodzenie	objawów,	przy	jednoczesnym	
zachowaniu	pH	jamy	ustnej	na	bezpiecznym	
poziomie,	by	zapobiec	demineralizacji.

wskazanIa

Pacjenci	z	nastëpujåcymi	dolegliwoπciami	mogå	korzystaÊ	
z	Dry	Mouth	Gel:
•	 Oddychanie	przez	usta	podczas	snu
•	 SuchoπÊ	jamy	ustnej	spowodowana	lekami	na	receptë	lub	

produktami	dostëpnymi	bez	recepty
•	 Zespół	Sjögrena
•	 Radioterapia
•	 Długotrwałe	choroby,	które	mogå	zaburzaÊ	wydzielanie	

πliny	−	np.	cukrzyca,	przewlekłe	zapalenie	wåtroby	typu	C	
i	choroby	autoimmunologiczne	tkanki	łåcznej	jak	toczeË	
rumieniowaty	układowy

•	 Uæytkownicy	protez	do	ochrony	tkanki	i	nawilæania

zaleTy I koRzy©CI

•	 Pomaga	złagodziÊ	suchoπÊ	jamy	ustnej	i	zapewnia	długotrwały	
komfort

•	 Neutralne	pH	utrzymuje	pH	jamy	ustnej	na	bezpiecznym	
poziomie,	aby	zapobiec	demineralizacji

•	 Działa	do	4	godzin
•	 Zalecany	równieæ	do	łagodzenia	suchoπci	jamy	ustnej	

doπwiadczanej	przez	pacjentów	uæytkujåcych	protezy

aplikator	
Capsule	applier	

IV

Wstrzåsarka	
Capsule	

Mixer	CM-II

Cavity	
Conditioner

Dentin	
Conditioner
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Plan leczenia minimalnie interwencyjnego

Utworzony	w	GC	Europe	„Zespół	Doradczy	MI”	jest	
paneuropejskå	grupå	wysokiej	klasy	wykładowców	
akademickich,	badaczy	i	lekarzy	dentystów.	Dziëki	
kreatywnej	współpracy	stworzyli	plan	leczenia	
minimalnie	interwencyjnego	(MITP)	w	formie	
przewodnika	zawierajåcego	wskazówki	pomocne	
przy	wdraæaniu	filozofii	MI	do	rutynowej	praktyki	
dentystycznej.

Podstawowym	celem	MITP	jest	wyjaπnienie	
i	uproszczenie	skierowanych	na	pacjenta	procedur,	
które	zespół	stomatologiczny	moæe	realizowaÊ	
z	pacjentem.	Dziëki	systematycznemu	podejπciu,	
procesy	diagnozowania,	zapobiegania,	leczenia	
i	kontroli	mogå	staÊ	sië	stałym	elementem	opieki	
dentystycznej,	przyczyniajåc	sië	tym	samym	do	
poprawy	jakoπci	æycia	pacjenta.

Plan leCzenIa mInImalnIe InTeRwenCyjneGo (mI)

Zespół	Doradczy	MI	GC	Europe	przedstawia	oparte	na	
dowodach	i	skierowane	na	pacjenta	podejπcie	MI	do	
stosowania	w	codziennej	praktyce	stomatologicznej,	które	
obejmuje	cztery	główne	etapy:

MI	-	ROZPOZNaNIE	
Badanie	pacjenta	nie	ogranicza	sië	jedynie	do	zëbów,	ale	
takæe	uwzglëdnia	czynniki	ryzyka	próchnicy,	takie	jak	dieta,	
nawyki	szczotkowania	i	πlinë.	Poprzez	wykonanie	prostych	
testów	w	gabinecie,	moæna	zaplanowaÊ	odpowiednie	leczenie	
i	działania	profilaktyczne.	Ponadto,	wyniki	badaË	mogå	byÊ	
wykorzystane	do	szkolenia	i	motywowania	pacjentów	do	
podjëcia	leczenia	oraz	przestrzegania	zaleceË.

MI	-	ZaPOBIEGaNIE
Jeπli	pacjent	jest	skłonny	do	zmiany	swoich	nawyków,	
zapobieganie	rozwojowi	próchnicy	jest	rzeczywiπcie	moæliwe.	
W	praktyce,	połåczenie	profesjonalnego	mechanicznego	
oczyszczania	zëbów,	stosowanie	remineralizujåcych	produktów	
i	zdrowej	diety	zmniejsza	czynniki	ryzyka	próchnicy	i	sprzyja	
remineralizacji.

MI	-	ODBUDOWa
Minimalnie	interwencyjne	leczenie	odtwórcze	opiera	sië	
na	zasadzie	maksymalnej	ochrony	naturalnej	tkanki	zëba.	
Wczesne	zmiany	mogå	byÊ	wyleczone	przez	zastosowanie	
nieinwazyjnych	zabiegów	remineralizacji,	natomiast	minimalnie	
inwazyjne	ubytki	mogå	byÊ	wypełnione	materiałami	
biomimetycznymi,	takimi	jak	cement	glasjonomerowy.

MI	-	KONTROLa
W	kariologii,	standardowe	schematy	wizyt	kontrolnych,	
w	których	pacjenci	odwiedzajå	swojego	dentystë	dwa	razy	
w	roku,	stosowane	så	od	dawna.	Przy	tej	czëstotliwoπci	okres	
pomiëdzy	wizytami	dla	pacjentów	z	grupy	wysokiego	ryzyka	
jest	zbyt	długi,	a	dla	niektórych	z	bardzo	niskå	podatnoπciå,	
jest	prawdopodobnie	zbyt	krótki.	Plan	leczenia	MI	pozwala	
wyznaczyÊ	pacjentom	bardziej	dostosowanå	czëstotliwoπÊ	
wizyt	kontrolnych,	kaædorazowo	uwzglëdniajåc	ich	indywidualne	
czynniki	ryzyka.

Odbudowa
minimalnie	inwazyjna

Zapobieganie
nawrotom	

czynników	ryzyka

Kontrola
w	zaleænoπci	od

podatnoπci	pacjentaRozpoznanie
czynników	ryzyka

RozPoznanIe zaPoBIeGanIe

oDBuDowa konTRola
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Revotek lC	z	GC:
Materiał	do	tymczasowych	koron	i	mostów

GC	Revotek	LC,	pierwsza	jednoskładnikowa	πwiatło-
utwardzalna	æywica	kompozytowa	do	uzupełnieË	
tymczasowych	dostëpna	w	formie	wałka.	Wykonanie	
wysokiej	jakoπci	tymczasowych	wkładów,	nakładów,	
koron,	licówek	i	mostów	nigdy	nie	było	tak	łatwe.		

Wystarczy	uciåÊ,	nadaÊ	kształt	i	utwardziÊ

wskazanIa

Wykonywanie	tymczasowych	koron,	mostów,	wkładów	
i	nakładów	na	okres	leczenia	do	momentu	wykonania	
uzupełnieË	stałych.

zaleTy I koRzy©CI

•	 Modelowanie	bezpoπrednio	w	ustach	bez	wczeπniejszego	
mieszania	materiału	i	pobierania	wycisku	

•	 Wystarczy	na	60	πredniej	wielkoπci	wkładów	typu	inlay	lub	
30	πredniej	wielkoπci	koron

•	 Czasy	pracy	i	wiåzania	så	okreπlane	przez	operatora
•	 Łatwe	usuwanie	z	jamy	ustnej
•	 Wysoka	odpornoπÊ	na	πcieranie	ze	znikomym	ryzykiem	złamaË
•	 Materiał	kompozytowy	bez	reakcji	egzotermicznej	

(z	wytwarzaniem	ciepła),	nieprzyjemnego	zapachu	lub	
podraænienia	chemicznego

UNIFaST	III	-	wprowadza	technologië	SURF	(Surface	
Uniformity	Revolutionary	Fixation	Technology),	
rewolucyjnå	technologië	przetwarzania	polimeru,	
w	której	czåstki	polimeru	pokryte	så	pigmentem	
i	gwarantujå	uzyskanie	nie	zawierajåcych	
pëcherzyków	powietrza,	trwałych	mikstur	
o	równomiernym	zabarwieniu.	Cechy	uæytkowe,	
właπciwoπci	fizyczne	i	estetyczne	osiågnëły	poziom	
znacznie	przekraczajåcy	oczekiwania	stawiane	
æywicom	typu	proszek-płyn.

wskazanIa

Do	czego	moæe	słuæyÊ	Unifast	III	w	Twojej	praktyce?
•	 Tymczasowe	korony,	mosty	i	wkłady
•	 Mosty	na	implantach	i	zamykanie	otworów	πrub	

implantologicznych
•	 Protezy	z	zatrzaskami	lub	naprawa	protez
•	 Odtwarzanie	dziåsła

zaleTy I koRzy©CI

•	 Przyjazna	dla	uæytkownika	procedura	w	technice	
pëdzelkowej	oraz	metodå	mieszania	i	wlewania		

•	 Idealnie	wywaæona	kompozycja	do	długoczasowych	
uzupełnieË	tymczasowych

•	 Paleta	odcieni	spełniajåca	najwyæsze	wymagania	estetyki
•	 Oszczëdzajåcy	czas	πrodek	powlekajåcy	OPTIGLaZE	Color

unifast III	z	GC:
Samoutwardzalna	æywica	akrylowa	do	tymczaso-
wych	wkładów,	koron,	mostów	oraz	do	napraw

Poniewaæ	leczenie	z	pełnym	sukcesem	zaczyna	sië	od	profesjonalnego	zaopatrzenia	tymczasowego	

PRoDukTy PowIÅzane

GC	Pliers Freegenol Fuji	TEMP	LT

Preparacja

InfoRmaCja hanDlowa

Proszek	jest	dostëpny	w	opakowaniach	zawierajåcych	35	g	lub	
100	g,	w	nastëpujåcych	kolorach:	a1,	a2,	a3,	a3.5,	B2,	E3,	
Incisal	-	sieczny,	Clear	-	bezbarwny,	No.3	(Pink	-	róæowy),	
No.8	(Pink	Veined	-	róæowy	æyłkowany).	Dostëpne	så	równieæ	
opakowania	uzupełniajåce	300	g	do	kolorów	a2,	a3,	Incisal	-	
sieczny,	No.8	(Pink	Veined	-	róæowy	æyłkowany).	Płyn	dostarczany	
jest	w	butelkach	zawierajåcych	40	g	(42	ml),	100	g	(104	ml)
i	250	g	(260	ml).

InfoRmaCja hanDlowa

Dostëpny	w	odcieniu	B2.
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unifast TRaD i unifast lC z GC:
akryl	do	uzupełnieË	tymczasowych

Tymczasowe	zaopatrzenie	opracowanych	zëbów	
i	braków	zëbowych	jest	niezbëdnym	elementem	
udanej,	dobrze	dopasowanej	pracy	protetycznej	
i	musi	uwzglëdniaÊ	aspekty	funkcjonalne	ochrony	
przyzëbia	i	estetyki.	

Zarówno	GC	Unifast	TRaD	jak	i	jego	odpowiednik	
w	wersji	utwardzalnej	πwiatłem	GC	Unifast	LC	så	
precyzyjnie	dostosowane	do	wymagaË	krótko-	
czasowych	uzupełnieË	tymczasowych.	Obydwa	
produkty	powstałe	na	bazie	æywicy	metakrylanu	
metylu	spełniajå	warunki	dotyczåce	długoπci	
leczenia	i	bezproblemowego	wyjmowania	podczas	
fazy	wiåzania,	a	takæe	aspekt	ekonomiczny.	
Właπciwoπci	tej	klasy	materiału	znakomicie	spełniajå	
wymagania	głównie	zwiåzane	z	tymczasowymi	
wkładami	i	nakładami,	pojedynczymi	koronami	
i	niezbyt	rozległymi	mostami.	

wskazanIa

Uniwersalna	æywica	akrylowa	do	krótkoczasowych	wkładów,	
nakładów,	koron	i	mostów	tymczasowych	oraz	naprawy	protez	
(czëπciowych).

zaleTy I koRzy©CI

•	 Dobra	zwilæalnoπÊ	proszku	i	płyn	ułatwiajå	mieszanie	i	uzyskanie	
jednorodnej,	nie	zawierajåcej	pëcherzyków	powietrza	masy

•	 Charakterystyczna	dla	gumy	elastycznoπÊ	umoæliwia	
bezproblemowe	wyjmowanie	uzupełnienia	tymczasowego

•	 „Efekt	pamiëci”,	aby	uniknåÊ	trwałego	odkształcenia	
podczas	wyjmowania

•	 Do	wyboru	kilka	odcieni	koloru	dla	obu	wersji
•	 Bardzo	ekonomiczny	materiał

Specyfika	GC	UNIFaST	TRaD
•	 Dostosowany	do	procedury	czas	pracy	umoæliwiajåcy	

ekonomiczne	i	oszczëdzajåce	czas	leczenie	pacjentów.	
Juæ	po	upływie	2’30”	od	momentu	zmieszania	uzupełnienie	
tymczasowe	moæe	byÊ	wyjëte	z	jamy	ustnej

•	 Dodatkowe	odcienie	przeznaczone	do	naprawy	protez	
czëπciowych	i	całkowitych

Specyfika	GC	UNIFaST	LC
•	 Kontrolowane	dziëki	utwardzaniu	πwiatłem	wiåzanie	

zapewnia	pracë	bez	presji	czasu	nawet	dla	najbardziej	
złoæonych	sytuacji	

InfoRmaCja hanDlowa

Obydwa	produkty	så	dostëpne	w	postaci	proszek-płyn	
w	szerokiej	gamie	odcieni.

Poniewaæ	leczenie	z	pełnym	sukcesem	
zaczyna	sië	od	profesjonalnego	
zaopatrzenia	tymczasowego	

PRoDukTy PowIÅzane

GC	Pliers Freegenol Fuji	TEMP	LT

Preparacja
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G-Premio BonD	z	GC:
Jednoskładnikowy	πwiatłoutwardzalny	
uniwersalny	system	łåczåcy

G-Premio	BOND	jest	jednobutelkowym	uniwersalnym	
systemem	łåczåcym,	kompatybilnym	ze	wszystkimi	
technikami	trawienia.	Moæe	byÊ	uæyty	nie	tylko	do	
bezpoπredniego	łåczenia,	ale	równieæ	do	naprawy	
uzupełnieË	i	leczenia	nadwraæliwoπci.	Ponadto,	
të	łatwoπÊ	stosowania	i	wszechstronnoπÊ,	GC	chce	
zaoferowaÊ	bez	jakiegokolwiek	niekorzystnego	
wpływu	na	jakoπÊ	wiåzania.	Dziëki	unikalnej	kombinacji	
trzech	monomerów	funkcyjnych	(4-MET,	MDP,	MDTP)	
G-Premio	BOND	oferuje	zalety	systemu	uniwersalnego,	
ale	o	najwyæszej	wydajnoπci	we	wszystkich	sytuacjach.

wskazanIa

•	 Bezpoπrednie	łåczenie	πwiatłoutwardzalnych	kompozytów	
i	kompomerów	z	tkankå	zëba

•	 Łåczenie	kompozytów	o	podwójnym	mechanizmie	wiåzania	
stosowanych	do	odbudowy	zrëbu	korony	z	tkankå	zëba,	
o	ile	så	to	materiały	utwardzane	πwiatłem

•	 Łåczenie	cementu	adhezyjnego	o	podwójnym	mechanizmie	
wiåzania	G-CEM	LinkForce™	z	tkankå	zëba

•	 Wewnåtrzustna	naprawa	odbudów	kompozytowych,	
uzupełnieË	na	podbudowie	z	metalu	i	uzupełnieË	na	bazie	
tlenku	glinu/cyrkonu

•	 Wewnåtrzustna	naprawa	uzupełnieË	ceramicznych	
w	połåczeniu	z	silanowym	πrodkiem	wiåæåcym	
(jak	Ceramic	Primer	II)

•	 Leczenie	nadwraæliwoπci	zëbów
•	 Uszczelnianie	preparacji	zëba	(ubytku	lub	filaru)	

do	poπrednich	uzupełnieË	protetycznych

zaleTy I koRzy©CI

Odwaæ	sië	na...
•	 Zero	debondingu:	silne	i	trwałe	wiåzanie	z	tkankå	zëba	i	substra-	

tami	uzupełnieË	poπrednich	dziëki	3	monomerom	funkcyjnym
•	 Zero	przebarwieË:	bardzo	cienka	warstwa	o	gruboπci	3	µm	

i	mocna	warstwa	łåczåca	o	wysokiej	zawartoπci	wypełniacza
•	 Zero	nadwraæliwoπci	pozabiegowej:	kanaliki	zëbiny	albo	

pozostajå	zamkniëte	albo	så	uszczelnione	materiałem	
łåczåcym,	co	zapobiega	nadwraæliwoπci,	niezaleænie	
od	tego	czy	wytrawianie	było	stosowane,	czy	nie

•	 Zero	błëdów:	jasna	procedura	i	niska	wraæliwoπÊ	na	technikë
•	 Zero	poπpiechu:	jedna	butelka	do	wielu	zastosowaË	i	łatwoπÊ	

stosowania	dziëki	optymalnej	zwilæalnoπci	i	długiemu	
czasowi	pracy

•	 Zero	strat:	krótka	procedura	i	ekonomiczne	dozowanie	
z	butelki	zawierajåcej	ok.	300	kropli

InfoRmaCja hanDlowa

G-Premio	BOND	jest	dostëpny	w	butelce	5	ml	(wraz	z	lub	bez	
akcesoriów)	oraz	w	opakowaniach	zawierajåcych	po	50	dawek	
jednostkowych	(0,1	ml).

PRoDukTy PowIÅzane

Essentia G-≥nial Gradia	Direct G-CEM	LinkForce™

Uwierz	w	zero	kompromisów

Systemy łåczåce &
Kondycjonowanie
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G-BOND	jest	łatwym	w	stosowaniu,	samowytrawia-
jåcym,	πwiatłoutwardzalnym	systemem	łåczåcym.	

Wykorzystuje	zasady	zarówno	adhezji	chemicznej,	
jak	i	mikromechanicznej	retencji,	tworzåc	unikatowå	
i	stabilnå	strefë	nano-interakcji	(NIZ)	z	zëbinå.	
Jednoczeπnie,	zapewnia	takæe	niezawodnå	adhezjë	
do	szkliwa.	Liczne	badania	kliniczne	(w	tym	jedno	
z	9-letniå	obserwacjå)	udowodniły	jego	bardzo	
dobrå	skutecznoπÊ	klinicznå	w	długim	okresie	czasu.	

wskazanIa

G-BOND	moæna	stosowaÊ	do:	
•	 Łåczenia	πwiatłoutwardzalnych	kompozytów	i	kompomerów
•	 Łåczenia	podwójnie	utwardzalnych	cementów	kompozytowych	

i	kompozytów	do	odbudowy	zrëbu,	o	ile	så	to	materiały	
utwardzane	πwiatłem

zaleTy I koRzy©CI

G-BOND	pozwoli	Ci	uzyskaÊ	bardzo	dobre	wyniki	kliniczne	
za	kaædym	razem.
•	 Łagodne	samowytrawianie	zapewnia	bardzo	niskie	ryzyko	

nadwraæliwoπci	pozabiegowej
•	 Dwa	monomery	funkcyjne	tworzåce	adhezjë	chemicznå	

do	szkliwa	i	zëbiny
•	 Jednoskładnikowy	system	oferujåcy	uproszczonå	technikë	

stosowania	i	procedurë	zajmujåcå	30	sekund
•	 Wysoka	tolerancja	na	wilgoÊ	zmiejsza	wraæliwoπÊ	na	technikë	

stosowanej	procedury	
•	 Formuła	wolna	od	HEMa	gwarantujåca	stabilne	łåczenie		

G-BonD	z	GC:
Jednoskładnikowy	samowytrawiajåcy	
πwiatłoutwardzalny	system	łåczåcy

Dziëki	moæliwoπci	stosowania	selektywnego	
wytrawiania,	G-≥nial	Bond	oferuje	korzyπci	obu	
technologii:	prostotë	i	zredukowanå	nadwraæliwoπÊ	
pozabiegowå	samowytrawiajåcyh	systemów	
łåczåcych	wraz	z	wiëkszå	siłå	wiåzania	ze	szkliwem,	
tradycyjnie	kojarzonå	tylko	z	systemami	
wymagajåcymi	oddzielnego	trawienia	i	spłukiwania.	

wskazanIa

G-≥nial	Bond	moæe	byÊ	stosowany	jako	system	
samowytrawiajåcy	lub	w	technice	selektywnego	wytrawiania:
•	 Łåczenie	πwiatłoutwardzalnych	kompozytów	i	kompomerów	

z	tkankå	zëba
•	 Łåczenie	podwójnie	utwardzalnych	cementów	

kompozytowych	i	kompozytów	do	odbudowy	zrëbu	korony	
z	tkankå	zëba,	o	ile	så	to	materiały	utwardzane	πwiatłem

zaleTy I koRzy©CI

Z	G-≥nial	Bond	uzyskasz	najwyæszå	i	najbezpieczniejszå	
adhezjë	zarówno	do	szkliwa	jak	i	zëbiny,	bez	wzglëdu	na	
technikë	wytrawiania:	
•	 Doskonałe	parametry	łåczenia	dla	zëbiny	i	szkliwa	w	trybie	

samotrawienia
•	 MoæliwoπÊ	wytrawiania	szkliwa	bez	szkody	dla	siły	wiåzania	

z	zëbinå
•	 Wysokie	parametry	adhezji	do	szkliwa	i	bardzo	dobra	

szczelnoπÊ	brzeæna	dziëki	połåczeniu	adhezji	chemicznej	
i	mikromechanicznej	retencji

•	 Formuła	wolna	od	HEMa	zapobiega	pogarszaniu	sië	wraz	
z	upływem	czasu	warstwy	łåczåcej	i	zapewnia	długotrwałå	
adhezjë

•	 Brak	nadwraæliwoπci	pozabiegowej,	niezaleænie	od	
stosowanej	techniki	lub	kompozytu	

G-≥nial Bond	z	GC:
Jednoskładnikowy	samowytrawiajåcy		
πwiatłoutwardzalny	system	łåczåcy

PRoDukTy PowIÅzane

Essentia G-≥nial Gradia	Direct everX	Posterior

Systemy łåczåce &
Kondycjonowanie

Sztuka	tworzenia	trwałych	połåczeË
Zaawansowany	system	łåczåcy	VII	generacji	
o	potwierdzonej	długotrwałej	skutecznoπci

InfoRmaCja hanDlowa

G-BOND	jest	dostëpny	w	butelce	5	ml	oraz	w	opakowaniach	
zawierajåcych	po	50	dawek	jednostkowych	(0,1	ml).

InfoRmaCja hanDlowa

G-≥nial	Bond	jest	dostëpny	w	butelce	5	ml	wraz	z	akcesoriami	
lub	bez	akcesoriów.
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GC	everX	Posterior	jest	kompozytem	wzmocnionym	
włóknami,	przeznaczonym	do	stosowania	jako	
zamiennik	zëbiny	w	połåczeniu	z	konwencjonalnymi	
kompozytami,	takimi	jak	Essentia	odcieË	
Universalny,	uæywanymi	do	zaståpienia	szkliwa.	
Krótkie	włókna	everX	Posterior	przyczyniajå	sië	do	
uzyskania	doskonałej	podbudowy	bëdåcej	w	stanie	
wzmocniÊ	kaædå	kompozytowå	odbudowë	
w	rozległych	ubytkach.	Włókna	zapobiegajå	
i	zatrzymujå	rozprzestrzenianie	sië	przez	
wypełnienie	pëkniëÊ,	które	uwaæane	så	za	głównå	
przyczynë	niepowodzeË	w	pracy	z	kompozytami.

 
wskazanIa

•	 Ubytki	z	3	lub	wiëkszå	liczbå	powierzchni	do	odbudowy
•	 Ubytki	z	brakujåcymi	guzkami
•	 Głëbokie	ubytki	(w	tym	ubytki	klasy	I,	II	oraz	zëby	leczone	

endodontycznie)
•	 Ubytki	po	wymianie	amalgamatu	(zwłaszcza,	æe	stosowanie	

amalgamatu	czësto	prowadzi	do	powstawania	pëkniëcia	
i	złamania	guzka)

•	 Ubytki,	w	których	wkłady	i	nakłady	byłyby	równieæ	wskazane

Uwaga:	GC	everX	Posterior	zawsze	powinien	byÊ	pokryty	warstwå	utwardzanego	
πwiatłem	kompozytu.

zaleTy I koRzy©CI

•	 Krótkie	włókna	zapobiegajå	i	zatrzymujå	postëp	pëkniëcia	
w	odbudowie

•	 OdpornoπÊ	na	pëkanie	odpowiadajåca	odpornoπci	na	
pëkanie	zëbiny	i	prawie	dwukrotna	w	porównaniu	z	innym	
kompozytem,	daje	odbudowie	niezrównanå	siłë

•	 Minimalny	skurcz	liniowy,	gdyæ	włókna	przyczyniajå	sië	
do	zmniejszenia	skurczu	w	kierunku	ich	ułoæenia

•	 4	do	5	mm	warstwy	mogå	byÊ	jednoetapowo	utwardzane
•	 Niezawodna	adhezja	do	nakładanego	kompozytu,	

jak	równieæ	do	tkanek	zëba

InfoRmaCja hanDlowa

everX	Posterior	jest	dostëpny	w	opakowaniach	zawierajåcych	
15	lub	50	ampułek	Unitip	(0,13	ml)	w	odcieniu	Uniwersalnym	
(transparentnym)

PRoDukTy PowIÅzane

Essentia,	G-≥nial	Posterior,	Gradia	Direct	Posterior,	G-Premio	
BOND.

everX Posterior	z GC:
Kompozyt	wzmocniony	włóknami	
do	odbudowy	zëbiny

nowy sposób interaktywnego poznawania 
materiałów GC do wypełnieË jest juæ dostëpny

GC	EUROPE	nawiåzała	w	2009	roku	współpracë	z	dr.	
Javierem	Tapia	Guadix,	dentystå	i	artystå	w	dziedzinie	
grafiki	komputerowej	z	Hiszpanii,	aby	zaprezentowaÊ	
materiały	odtwórcze	GC	w	formie	konfiguratora.	

Obecna,	dostëpna	do	bezpłatnego	pobrania	nowa	
wersja	oprogramowania	2.0,	wyposaæona	została	
w	całkowicie	nowy	wyglåd,	zawiera	wiëcej	
produktów	i	sposobów	ich	stosowania.

Program	został	dostosowany	do	wiëkszoπci	urzådzeË	
mobilnych	firmy	apple,	w	tym	iPhone	6	i	iPhone	6	
Plus.	Produkty	jakie	zostały	zawarte	w	wersji	2.0	to	
wszystkie	kompozyty	GC	do	wypełnieË,	w	tym	
Essentia	wraz	ze	zmianå	paradygmatu	w	nakładaniu	
warstw	kompozytu,	róæne	produkty	StickTech	
i	oparty	na	glasjonomerach	system	EQUIa	Forte.	
Dla	wszystkich	tych	produktów,	etapy	procedury	
ich	stosowania	så	jasno	opisane	z	wykorzystaniem	
wysokiej	rozdzielczoπci	obrazów	3D.

GC	EUROPE	zaprasza	do	przetestowania	
materiałów	do	wypełnieË	z	wykorzystaniem	
nowego	interfejsu	3D

Odkryj	moc	włókien

Odbudowy bezpoπrednie
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essentia	z GC:
©wiatłoutwardzalny	nieprzepuszczalny	dla	promieni	
rtg	uniwersalny	kompozyt	do	wypełnieË

•	 Ciemna	zëbina	-	Dark	Dentin	pokrywana	jest	warstwå	
jasnego	szkliwa	-	Light	Enamel,	by	odtworzyÊ	naturalny	
wyglåd	zëbów	bocznych.

•	 W	wielu	przypadkach,	zastosowanie	samego	odcienia	
uniwersalnego	-	Universal	daje	juæ	bardzo	dobry	efekt	
estetyczny.

	
zaleTy I koRzy©CI

•	 Intuicyjna	koncepcja	odcieni,	klarowna	i	prosta:	
•	 Siedem	odcieni	do	rozwiåzania	wszystkich	przypadków	

klinicznych!
•	 Zmniejszony	asortyment	-	wszystkie	odcienie	bëdå	miały	

zastosowanie
•	 Zróænicowane	kompozycje	odcieni	zëbiny	i	szkliwa	

wprowadzajå	naturalne	efekty	optyczne	i	zapewniajå	
znakomite	rezultaty	estetyczne	odbudowy

•	 Odcienie	zëbinowe	så	wystarczajåco	nieprzezierne:	nie	ma	
potrzeby	stosowania	dodatkowego	nieprzeziernego	odcienia	
by	zamaskowaÊ	linië	preparacji

•	 Essentia	oferuje	optymalne	właπciwoπci	uæytkowe	i	optyczne	
we	wszystkich	sytuacjach
•	 Zëbiny:	miëkkie	dla	łatwego	formowania	i	zapewniajå	

doskonałå	adaptacjë	odcienia
•	 Szkliwa:	nieco	bardziej	kompaktowe	i	gwarantujå	

doskonały	połysk
•	 OdcieË	uniwersalny:	podatny	na	upychanie	dla	łatwej	

aplikacji	w	obszarze	bocznym
•	 Liner	maskujåcy:	nadaje	sië	do	wstrzykiwania	i	jest	bardzo	

nieprzezierny,	idealny	do	głëbokich	przebarwionych	ubytków
•	 Essentia	upraszcza	procedurë	polerowania,	tylko	kilka	

kroków	niezbëdnych	do	uzyskania	trwałego	połysku
•	 4	modyfikatory	(3	farby	i	jeden	odcieË	opalizujåcy)	

zapewniajå	moæliwoπÊ	dalszej	charakteryzacji	odbudowy

InfoRmaCja hanDlowa

Essentia	jest	dostëpna	w	strzykawkach	zawierajåcych	2	ml	
i	ampułkach	Unitip	zawierajåcych	0,16	ml	(po	15	w	opakowaniu).

Po	wielu	latach	rozwoju,	w	oparciu	o	doπwiadczenia	
najlepszych	klinicystów	w	zakresie	stomatologii	
estetycznej,	GC	wprowadza	innowacyjnå	i	wyzna-
czajåcå	nowe	trendy	koncepcjë	odcieni,	która	stanowi	
zmianë	paradygmatu	w	stomatologii	odtwórczej.	
Essentia	oznacza	ograniczonå	do	istoty	rzeczy	-	
naturalnå	procedurë	warstwowego	nakładania	
kompozytu.	Przy	uæyciu	zaledwie	siedmiu	strzykawek,	
masz	teraz	doskonałe	estetyczne	rozwiåzanie	dla	
wszystkich	uzupełnieË.	Tradycyjne	systemy	odcieni	
opierajå	sië	na	róænych	odcieniach	barw	(kolorów),	
znanych	jako	a,	B,	C	i	D.	Jednak	wiadomo,	æe	szkliwo	
i	zëbina	majå	inne	właπciwoπci	fizyczne	i	optyczne,	
a	takæe,	æe	wraz	z	upływem	czasu	zmieniajå	sië,	stajåc	
sië	nie	tylko	ciemniejsze	w	kolorze,	ale	teæ	bardziej	
przezierne.	Dziëki	odejπciu	od	tradycyjnych	
monochromatycznych	odcieni	i	skupieniu	sië	na	
odtworzeniu	cech	zwiåzanych	z	procesem	starzenia	
sië	szkliwa	i	zëbiny,	znacznie	bardziej	naturalny	efekt	
moæna	uzyskaÊ	w	zaledwie	dwóch	prostych	warstwach.

wskazanIa

Odkryj	6	opcji	rozwiåzaË,	które	obejmujå	wszystkie	przypadki	
kliniczne
Zëby	przednie:	dostosuj	nakładane	warstwy	do	wieku	pacjenta
•	 Wypełnienia	zëbów	wybielanych	lub	u	dzieci:	zastosuj	jasnå	

zëbinë	-	Light	Dentin	i	jasne	szkliwo	-	Light	Enamel	
•	 Młodzi	pacjenci:	zastosuj	πredniå	zëbinë	-	Medium	Dentin	

i	jasne	szkliwo	-	Light	Enamel
•	 Zëby	dorosłych:	zastosuj	πredniå	zëbinë	-	Medium	Dentin	

i	ciemne	szkliwo	-	Dark	Enamel
•	 Zëby	osób	w	podeszłym	wieku:	zastosuj	ciemnå	zëbinë	

-	Dark	Dentin	i	ciemne	szkliwo	-	Dark	Enamel

Zëby	boczne:	wybierz	pomiëdzy	naturalnå	dwuodcieniowå	
odbudowå	warstwowå	-	Duo	lub	jednoodcieniowå	
uproszczonå	odbudowå	-	Mono	

PRoDukTy PowIÅzane

G-≥nial	Universal	Flo G-Premio	BOND DiaPolisher	Paste

Estetyka	blisko	natury

Odbudowy bezpoπrednie
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Odbudowy bezpoπrednie

Essentia	HiFlo	i	LoFlo	så	dostëpne	w	tym	samym	
uniwersalnym	odcieniu,	co	Essentia	Universal,	który	
doskonale	dopasowuje	sië	do	naturalnych	tkanek	
zëba	w	niemal	wszystkich	przypadkach.	Razem	te	
trzy	lepkoπci	tworzå	kompletne	rozwiåzanie	do	
odbudowy	zëbów	bocznych:	jeden	odcieË,	ale	trzy	
mocne	opcje.	Poniewaæ	wszystkie	lepkoπci	så	
odpowiednie	do	wszystkich	klas	ubytku,	wybór	
lekarza	jest	oparty	wyłåcznie	na	tym,	która	lepkoπÊ	
jest	najbardziej	optymalna	dla	danego	przypadku.

Essentia	HiFlo	to	uniwersalny	πwiatłoutwardzalny	
kompozyt	o	doskonałej	zwilæalnoπci	i	adaptacji,	dziëki	
bardzo	płynnej	konsystencji.	Bazujåc	na	wypełniaczu	
ze	szkła	barowego	o	czåsteczkach	wielkoπci	700	nm,	
kompozyt	ten	charakteryzuje	sië	wysokå,	wynoszåcå	
ponad	300%	al	nieprzepuszczalnoπciå	dla	promieni	
rtg	i	doskonałymi	właπciwoπciami	fizycznymi,	dziëki	
czemu	moæna	go	stosowaÊ	do	kaædej	klasy	ubytku.

Essentia	LoFlo	to	uniwersalny	πwiatłoutwardzalny	
kompozyt	o	właπciwoπciach	tiksotropowych	
ułatwiajåcych	jego	umieszczanie	w	wielu	róænych	
sytuacjach	klinicznych.	Bazujåc	na	wypełniaczu	
strontowym	o	ultradrobnych	200	nm	czåsteczkach,	
kompozyt	ten	wykazuje	w	teπcie	„3-body	wear”	
niezwykłå,	wynoszåcå	zaledwie	3	µm	πcieralnoπÊ	
i	doskonałe	właπciwoπci	fizyczne,	dziëki	czemu	
moæna	go	stosowaÊ	do	kaædej	klasy	ubytku.

wskazanIa

•	 Bezpoπrednie	uzupełnienia	ubytków	klasy	I,	II,	III,	IV	i	V
•	 Wyπcielenie	lub	podkład
•	 Blokowanie	podcieni
•	 Uszczelnianie	bruzd
•	 Uszczelnianie	nadwraæliwych	obszarów
•	 Naprawa	poπrednich	i	bezpoπrednich	uzupełnieË	

estetycznych,	tymczasowych	koron	i	mostów,	uszkodzonych	
krawëdzi,	jeπli	umiejscowione	så	w	obrëbie	szkliwa

zaleTy I koRzy©CI

•	 Ten	sam	uniwersalny	odcieË	dostëpny	w	trzech	konsysten-	
cjach:	jako	materiał	o	właπciwoπciach	tiksotropowych	
(Essentia	LoFlo),	jako	materiał	o	bardzo	duæej	płynnoπci	
(Essentia	HiFlo)	i	jako	materiał	o	lepkoπci	pasty	(Essentia)

•	 Doskonała	wytrzymałoπÊ	na	zginanie	i	odpornoπÊ	na	
πcieranie

•	 Dostëpne	w	uniwersalnym	odcieniu,	który	pasuje	do	
wiëkszoπci	przypadków	klinicznych	-	bez	potrzeby	doboru	
koloru	i	posiadania	wiëkszego	asortymentu

Wiëcej	o	Essentia	HiFlo:
•	 Bardzo	płynna	konsystencja	optymalna	do	wyπcielania	

i	małych	ubytków
•	 Duæa	zwilæalnoπÊ	i	adaptacja	do	tkanek	zëba
•		Very	high	radiopacity	even	in	a	thin	layer

Wiëcej	o	Essentia	LoFlo:
•	 Tiksotropowa	konsystencja	optymalna	do	ubytków	klasy	V	i	I

nfoRmaCja hanDlowa

Essentia	HiFlo	i	LoFlo	jest	dostëpna	w	jednym	odcieniu	
Universal	(U)	w	strzykawkach	zawierajåcych	2	ml	

essentia® universal shade z	GC:	
Uniwersalny	πwiatłoutwardzalny	kompozyt	
o	róænych	płynnoπciach

1	odcieË,
3	mocne	opcje
do	wszystkich	wskazaË	w	zëbach	bocznych

PRoDukTy PowIÅzane

Essentia G-Premio	BOND D-Light	Pro
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zaleTy I koRzy©CI

G-≥nial	anterior	wzmocni	Twoje	estetyczne	umiejëtnoπci	
i	moæliwoπci	uzyskania	naturalnego	wyglådu	zëba.
•	 Nadaje	sië	do	wszystkich	technik	aplikacji:	od	estetyki	

uzyskanej	jednym	odcieniem	po	tysiåce	estetycznych	moæli-	
woπci	za	pomocå	wieloodcieniowej	odbudowy	warstwowej	

•	 Płynna,	niekleista	konsystencja,	która	umoæliwia	modelowanie	
nawet	za	pomocå	pëdzla

•	 Bezstresowa	praca	w	przypadku	uzupełnieË	wielowarstwowych:	
czas	pracy	około	4	minut

•	 Estetyka	i	widocznoπÊ	na	zdjëciach	rtg:	unikatowa	
opatentowana	technologia	HDR	(High-Density	Radiopaque	
-	nieprzepuszczalnego	dla	promieni	rentgenowskich	
wypełniacza	o	wysokiej	gëstoπci)	ułatwia	identyfikacjë	za	
pomocå	promieni	rentgenowskich

G-≥nial	Posterior	został	opracowany	tak,	aby	zapewniÊ	
zarówno	wytrzymałoπÊ	jak	i	niskie	naprëæenia	skurczowe	w	celu	
zmniejszenia	ryzyka	niepowodzeË	w	długim	okresie	czasu.
•	 Doskonała	estetyka	przy	uæyciu	tylko	pojedynczego	odcienia
•	 Odpowiednia	kontrastowoπÊ	na	zdjëciach	rtg	-	252%	al	

ułatwia	póniejszå	kontrolë
•	 Niekleista,	poddajåca	sië	upychaniu	konsystencja	dla	lepszej	

kontroli	przy	nadawaniu	kształtu	i	odtwarzaniu	
anatomicznych	form

InfoRmaCja hanDlowa

aby	spełniÊ	wszystkie	wymogi	estetyki,	G-≥nial	anterior	jest	
dostëpny	w	22	odcieniach	o	3	róænych	przeziernoπciach:	dla	
szkliwa	(odcienie	zewnëtrzne),	dla	zëbiny	(odcienie	standardowe),	
i	dla	zëbiny	nieprzeziernej	(odcienie	wewnëtrzne).
G-≥nial	Posterior	ma	odpowiednio	dostosowany	asortyment	
odcieni	z	4	odcieniami	standardowymi	i	2	odcieniami	
zewnëtrznymi.

G-≥nial	jest	materiałem	z	wyboru,	gdy	szukasz	
materiału	do	wypełnieË,	który	bëdzie	spełniaÊ	
estetyczne	oczekiwania	wszystkich	Twoich	
pacjentów	−	w	wiëkszoπci	przypadków,	przy	uæyciu	
tylko	jednego	odcienia.	Bëdåc	„tolerancyjnym”	
kompozytem,	który	oferuje	piëkne	i	naturalnie	
wyglådajåce	odbudowy	o	wysokim	połysku,	jest	
jednoczeπnie	niezwykle	łatwym	w	uæyciu,	co	czyni	
go	kompozytem	nadajåcym	sië	do	codziennych	
zastosowaË.	G-≥nial	daje	równieæ	wiëcej	czasu	na	
pracë,	dziëki	czemu	moæna	go	swobodnie	
modelowaÊ	i	kształtowaÊ,	aby	z	łatwoπciå	uzyskaÊ	
idealnå	anatomicznå	formë	i	estetykë.

wkazanIa

G-≥nial	posiada	unikalnå	kompozycjë,	która	zapewnia	
doskonały	efekt	kameleona	i	integracjë	z	tkankå	zëba	−	
w	wiëkszoπci	przypadków,	przy	uæyciu	tylko	jednego	odcienia.

Do	odtworzenia	szkliwa,	G-≥nial	oferuje	system	odcieni	
uwzglëdniajåcy	zmiany	zwiåzane	z	wiekiem:
•	 Junior	Enamel	(JE)	dla	młodych	pacjentów
•	 adult	Enamel	(aE)	dla	pacjentów	dorosłych
•	 Senior	Enamel	(SE)	dla	pacjentów	w	podeszłym	wieku

G-≥nial anterior i Posterior	z	GC:
©wiatłoutwardzalny	nieprzepuszczalny	dla	
promieni	rtg	kompozyt	do	odbudowy

Sztuka	tworzenia	naturalnej	estetyki

PRoDukTy PowIÅzane

G-≥nial	Bond DiaPolisher	Paste Epitex New	Metal	Strips

Odbudowy bezpoπrednie
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Odbudowy bezpoπrednie

G-≥nial universal flo	z	GC:
Wysokiej	wytrzymałoπci	πwiatłoutwardzalny	
kompozyt	do	wypełnieË

G-≥nial flo X	z	GC:
©wiatłoutwardzalny	nieprzepuszczalny	
dla	promieni	rtg	kompozyt	płynny	

Szukasz	płynnego	kompozytu	z	okreπlonymi	
wskazaniami,	dla	których	optymalna	procedura,	
trwałoπÊ	uzupełnieË	i	idealna	estetyka	så	kluczowymi	
wymaganiami?	GC	stworzyła	G-≥nial	Flo	X,	kompozyt	
oferujåcy	zwiëkszonå	wytrzymałoπÊ	oraz	idealne	
zapływanie.	Jego	wysoka	kontrastowoπÊ	na	zdjëciach	
rtg	nawet	przy	małej	gruboπci	warstwy,	doskonała	
zwilæalnoπÊ	i	łatwa	aplikacja	(równieæ	w	głëbokich	
ubytkach)	sprawiajå,	æe	jest	idealnym	partnerem	do	
wszystkich	uzupełnieË	w	bocznym	odcinku	zëbów!	

	wkazanIa

G-≥nial	Flo	X	jest	idealnym	rozwiåzaniem	dla	wszystkich	
tradycyjnych	wskazaË	dla	kompozytów	płynnych:
•	 Jako	wyπcielajåcy	liner	lub	do	blokowania	podcieni
•	 W	preparacjach	metodå	tunelowå
•	 Do	odbudowy	małych	ubytków	i	defektów
•	 Jako	materiał	do	uszczelniania	bruzd

zaleTy I koRzy©CI

G-≥nial	Flo	X	wyróænia	sië	nastëpujåcymi	unikalnymi	
właπciwoπciami:		
•	 Niska	lepkoπÊ,	optymalna	do	wyπcielania	i	doskonała	zwilæalnoπÊ	

zapewniajåca	natychmiastowå	adaptacjë	do	πcian	ubytku
•	 Wysoka	nieprzepuszczalnoπÊ	promieni	rentgenowskich	nawet	

przy	małej	gruboπci	(303%	przy	1	mm	gruboπci,	284%	przy	
0,5	mm),	aby	zapewniÊ	doskonałå	widocznoπÊ	na	zdjëciach	
radiologicznych	i	łatwe	wykrywanie	próchnicy	wtórnej

•	 Wygodna	aplikacja	za	pomocå	nowej,	specjalnie	
zaprojektowanej	ergonomicznej	strzykawki,	wyposaæonej	
w	cienkå	dyszë	ułatwiajåcå	dozowanie

•	 Zrównowaæone	właπciwoπci	fizyczne	stanowiåce	najlepszy	
kompromis	pomiëdzy	wytrzymałoπciå	i	zdolnoπciå	zapływania

GC	G-≥nial	Universal	Flo	to	unikalna	kombinacja	
lepkoπci	umoæliwiajåcej	idealne	zapływanie	materiału	
dla	łatwej	i	wygodnej	aplikacji	nawet	w	głëbokich	
ubytkach,	w	połåczeniu	z	doskonałymi	właπciwoπciami	
fizycznymi	dla	bezpiecznych	i	trwałych	uzupełnieË.	
Jest	rozwiåzaniem	dla	wielu	trudnych	przypadków,	
w	których	nie	chcesz	kompromisu	miëdzy	doskonałå	
aplikacjå,	estetykå	i	wytrzymałoπciå.	Moæe	byÊ	
równieæ	stosowany	jako	πwiatłoutwardzalny	cement	
kompozytowy	do	osadzania.

wkazanIa

•	 Bezpoπrednie	uzupełnienia	ubytków	klasy	I,	II,	III,	IV,	V
•	 Szynowanie	zëbów
•	 Ubytki	opracowane	metodå	minimalnie	inwazyjnå
•	 Wkłady,	nakłady,	korony	i	mosty	wykonywane	technikå	

poπredniå	(w	laboratorium	lub	przy	fotelu	pacjenta)
•	 Cementowanie	adhezyjne	ceramicznych	i	kompozytowych	

wkładów,	nakładów	i	licówek	o	gruboπci	mniejszej	niæ	2	mm

zaleTy I koRzy©CI

•	 Zrównowaæone	właπciwoπci	fizyczne	dla	trwałych	uzupełnieË	
we	wszystkich	wskazaniach

•	 Doskonała	odpornoπÊ	na	πcieranie,	jeszcze	lepsza	niæ	
w	przypadku	tradycyjnych	kompozytów	o	konsystencji	pasty,	
dla	optymalnego	stosowania	na	powierzchniach	æujåcych	
i	przyszyjkowych

•	 Starannie	wywaæona	lepkoπÊ:	optymalna	płynnoπÊ	
umoæliwiajåca	łatwå	aplikacjë,	ale	równieæ	dobre	właπciwoπci	
tiksotropowe	zapewniajåce	utrzymanie	kształtu

•	 Optymalne	polerowanie	i	bardzo	wysoki	stopieË	utrzymania	
połysku	w	długim	okresie	czasu

•	 Szeroka	gama	odcieni	w	trzech	stopniach	przeziernoπci	dla	
najwyæszej	estetyki

PRoDukTy PowIÅzane

G-≥nial	Bond G-Premio	BOND everX	Posterior CERaSMaRT

InfoRmaCja hanDlowa

G-≥nial	Flo	X	wystëpuje	w	strzykawkach	2	ml,	jest	dostëpny	
w	8	estetycznych	odcieniach:	a1,	a2,	a3,	a3.5,	a4,	CV	
i	2	odcieniach	nieprzeziernych:	aO2	i	aO3

InfoRmaCja hanDlowa

GC	G-≥nial	Universal	Flo	jest	dostëpny	w	strzykawkach	2	ml	
w	szerokiej	gamie	15	odcieni:	standardowych	(BW,	a1,	a2,	a3,	
a3.5,	a4,	B1,	B2,	B3,	C3,	CV),	wewnëtrznych	(	aO2,	aO3)	
i	zewnëtrznych	(JE,	aE).	Moæna	wybieraÊ	pomiëdzy	koËcówkami	
dozujåcymi	z	tworzywa	sztucznego	lub	typu	igła	(metalowymi).

Sztuka	tworzenia	fundamentu	perfekcyjnej	
estetyki Sztuka	tworzenia	estetyki	metodå	iniekcji
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zaleTy I koRzy©CI

Za	pomocå	GRaDIa	Direct	z	GC,	wszystkie	odbudowy	
estetyczne	moæesz	wykonaÊ	jednym,	łatwym	w	uæyciu	
materiałem	do	wypełnieË.
•	 Mikroczåsteczkowy	kompozyt	hybrydowy
•	 Unikatowa	koncepcja	koloru	dla	uzyskania	efektu	

niewidocznego	wypełninia	
•	 Wydłuæony	czas	pracy	dziëki	małej	wraæliwoπci	na	

oπwietlenie	pola	zabiegowego
•	 Optymalna	gëstoπÊ	zapewniajåca	doskonałe	właπciwoπci	

uæytkowe

GC	GRaDIa	Direct	anterior:	Doskonała	estetyka	i	gładkoπÊ	
powierzchni
GC	GRaDIa	Direct	Posterior:	Doskonałe	właπciwoπci	
mechaniczne	i	odpornoπÊ	na	złamanie,	aby	sprostaÊ	siłom	æucia
GRaDIa	DIRECT	X:	zwiëkszona	o	60%	widocznoπÊ	na	
zdjëciach	rtg

InfoRmaCja hanDlowa

GC	GRaDIa	Direct	jest	dostëpna	w	strzykawkach	i	ampułkach	
Unitip	w	nastëpujåcym	asortymencie	odcieni:
•	 Odcienie	do	zëbów	przednich:	XBW,	BW,	a1,	a2,	a3,	a3.5,	

a4,	B1,	B2,	B3,	C3,	CV,	CVD,	aO2,	aO3,	aO4,	DT,	CT,	GT,	
NT,	WT	i	CVT

•	 Odcienie	do	zëbów	bocznych:	P-a1,	P-a2,	P-a3,	P-a3.5,	
P-WT	i	P-NT

•	 Odcienie	o	zwiëkszonej	widocznoπci	na	zdjëciach	rtg:	
X-a1,	X-a2,	X-a3,	X-a3.5,	X-a02	i	X-WT.

Z	GC	GRaDIa	Direct,	wszystkie	bezpoπrednie	
odbudowy	estetyczne	moæesz	wykonaÊ	jednym,	
łatwym	w	uæyciu	materiałem	do	wypełnieË.	
Niezaleænie	od	procedury	−	jedno	czy	
wieloodcieniowej,	za	pomocå	GC	GRaDIa	Direct	
jest	łatwiej	i	szybciej	uzyskaÊ	doskonałå,	naturalnie	
wyglådajåcå	i	trwałå	odbudowë.	Dziëki	niezwykłej	
adaptacji	koloru	do	otaczajåcych	tkanek	zëba,	
naturalnå	estetykë	wypełnieË	moæna	łatwo	osiågnåÊ	
juæ	przy	uæyciu	tylko	jednego	odcienia.	Natomiast	
kombinacja	róænych	odcieni	daje	nieograniczone	
moæliwoπci	estetyczne	przy	uæyciu	maksymalnie	
trzech	odcieni	do	odbudowy	zëbów	w	odcinku	
przednim	i	dwóch	odcieni	w	odcinku	bocznym.	

wskazanIa

Odcienie	standardowe:	odcienie	z	efektem	kameleona	
do	wypełnieË	w	odcinku	przednim	i	bocznym.
Specjalne	zewnëtrzne:	odcienie	przezierne	do	wypełnieË	
w	odcinku	przednim	i	bocznym.
Specjalne	wewnëtrzne:	odcienie	nieprzezierne	tylko	
do	wypełnieË	w	odcinku	przednim.

GRaDIa Direct	z	GC:
©wiatłoutwardzalny	kompozyt	do	
odbudowy	zëbów	przednich	i	bocznych

ŁatwoπÊ	pracy	jednym	odcieniem	i	estetyka	
niewidocznego	wypełnienia

PRoDukTy PowIÅzane

everX	Posterior	 G-BOND Epitex New	Metal	Strips

Odbudowy bezpoπrednie
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Gradia Direct loflo z	GC:
Wysokiej	lepkoπci	płynny	mikroczåsteczkowy	
kompozyt	hybrydowy	z	technologiå	HDR	

Gradia Direct flo z	GC:
©wiatłoutwardzalny	płynny	kompozyt	
hybrydowy	

GC	Gradia	Direct	Flo	jest	płynnym,	πwiatłoutwar-
dzalnym,	nieprzepuszczalnym	dla	promieni	rtg	
kompozytem	hybrydowym,	który	upraszcza	
wypełnienia	kanapkowe,	ze	wzglëdu	na	odpowiednie	
właπciwoπci	zapływania	i	bezpoπredniå	aplikacjë	ze	
strzykawki.	GC	Gradia	Direct	Flo	został	specjalnie	
zaprojektowany	do	stosowania	z	GC	Gradia	Direct.	
Jego	odcienie	idealnie	pasujå	do	koncepcji	kolorów	
tego	łatwego	w	uæyciu	i	wysoce	estetycznego	
kompozytu.

wskazanIa

•	 Bardzo	małe,	wymagajåce	minimalnej	interwencji	ubytki
•	 Liner	/	podkład
•	 Unieruchamianie	rozchwianych	zëbów
•	 Naprawa	defektów	uzupełnieË	kompozytowych

zaleTy I koRzy©CI

•	 Mikrohybrydowy	kompozyt
•	 Nierozlewajåcy	sië	-	nieprzywierajåcy	materiał,	który	dobrze	

adaptuje	sië	do	πcian	ubytku
•	 WidocznoπÊ	na	zdjëciach	rtg	ułatwiajåca	diagnostykë
•	 Konstrukcja	strzykawki	przystosowana	do	łatwej	i	precyzyjnej	

aplikacji	

PRoDukTy PowIÅzane

Gradia	Direct		
anterior	&	Posterior

G-BOND everX	Posterior DiaPolisher	Paste

GC	Gradia	Direct	LoFlo	jest	pierwszym	płynnym	
kompozytem,	który	jest	uznany	jako	materiał	do	
ostatecznej	odbudowy,	nie	tylko	ubytków	klasy	V	lub	
jako	liner,	ale	takæe	klasy	I	oraz	wypełnieË	klasy	II	
i	klasy	III.	Wraz	z	wprowadzeniem	nowej	technologii	
HDR	(High-Density	Radiopaque	-	nieprzepuszczalnego	
dla	promieni	rentgenowskich	wypełniacza	o	wysokiej	
gëstoπci),	GC	oferuje	płynny	materiał	odtwórczy	
o	wysokich	właπciwoπciach	fizycznych.

wskazanIa

•	 Odbudowa	ubytków	klasy	I,	II,	III,	IV,	V
•	 Odbudowa	ubytków	próchnicowych	na	powierzchni	korzenia
•	 Wypełnienia	zëbów	mlecznych
•	 Wypełnianie	ubytków	opracowanych	metodå	tunelowå
•	 Uszczelnianie	obszarów	z	nadwraæliwoπciå

zaleTy I koRzy©CI

•	 OdpornoπÊ	na	πcieranie	i	odpornoπÊ	na	pëkanie	na	
poziomie	kompozytów	do	odbudowy	zëbów	bocznych

•	 Skurcz	polimeryzacyjny	mniejszy	niæ	wiodåcych	na	rynku	
kompozytów	płynnych	

•	 Dobra	zwilæalnoπÊ	pozwala	na	idealnå	adaptacjë	bez	
osuwania	sië	materiału

•	 7	dostëpnych	odcieni	wtapia	sië	niewidocznie	w	otaczajåcå	
strukturë	zëba	

•	 Prepolimeryzowany	wypełniacz	w	technologii	HDR	
zawierajåcy	nanoczåsteczki	krzemowe	znacznie	zwiëksza	
trwałoπÊ,	polerowalnoπÊ	i	widocznoπÊ	na	zdjëciach	rtg

•	 Szkło	fluoro-glinowo-krzemianowe	zapewnia	ponadto	
ochronë	przed	próchnicå	wtórnå

Zwyciëski	zespół	do	estetycznej	odbudowy

InfoRmaCja hanDlowa

GC	Gradia	Direct	LoFlo	wystëpuje	w	strzykawkach	1,3	g	/	0,8	ml	
w	nastëpujåcych	odcieniach:	a1,	a2,	a3,	a3.5,	aO3,	CV	i	BW.	
Dostëpne	så	2	rodzaje	koËcówek	dozujåcych	do	wyboru:	
metalowe	lub	z	tworzywa	sztucznego.

InfoRmaCja hanDlowa

GC	Gradia	Direct	Flo	wystëpuje	w	strzykawkach	1,5	g	/	0,8	ml	
w	nastëpujåcych	odcieniach:	a1,	a2,	a3,	a3.5,	aO3,	CV	i	BW.	
Dostëpne	så	2	rodzaje	koËcówek	dozujåcych	do	wyboru:	
metalowe	lub	z	tworzywa	sztucznego.

Odbudowy bezpoπrednie
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PRoDukTy PowIÅzane

Rodzina	Fuji	IX	GP Fuji	VIII	GP Fuji	II	LC

GC	Fuji	LINING	LC	jest	πwiatłoutwardzalnym	
glasjonomerem,	który	jest	stosowany	jako	podkład	
pod	wypełnienia	kompozytowe	lub	amalgamatowe.	
Ma	wysokå	wytrzymałoπÊ	na	πciskanie,	minimalny	
skurcz	polimeryzacyjny	i	bardzo	niskå	rozpuszczal-
noπÊ.	GC	Fuji	LINING	LC	zmniejsza	nadwraæliwoπÊ	
i	zapewnia	długotrwałe	uwalnianie	fluoru.

wskazanIa

Jako	podkład	lub	wyπcielenie/liner	w	opracowanych	ubytkach.

zaleTy I koRzy©CI

•	 Kontrolowany	czas	wiåzania
•	 Niska	rozpuszczalnoπÊ	w	wodzie	i	odpornoπÊ	na	wilgoÊ
•	 Doskonałe	wiåzanie	z	tkankami	zëba	bez	kondycjonowania
•	 Trwałe	połåczenie	z	æywicå	kompozytowå
•	 WidocznoπÊ	na	zdjëciach	rtg,	aby	ułatwiÊ	pozabiegowå	

diagnostykë	

Specyfika	GC	Fuji	LINING	LC	Paste	Pak
•	 Proste,	dokładne	dozowanie	i	bardzo	łatwe,	wolne	od	

pëcherzyków	mieszanie

InfoRmaCja hanDlowa

GC	Fuji	Lining	LC	jest	dostëpny	jako	pasta-pasta	w	nabojach	
typu	Paste	Pak	zawierajåcych	7	g	(4,7	ml)	lub	jako	proszek-płyn	
w	butelkach	10	g	i	6,8	ml.

fuji lInInG lC	z	GC:
©wiatłoutwardzalny	materiał	
glasjonomerowy	do	podkładów

Cavity Conditioner i Dentin 
Conditioner	z	GC:
Preparat	do	oczyszczania	ubytku

Cavity	Conditioner	i	Dentin	Conditioner	så	łagodnymi	
roztworami	kwasu	poliakrylowego	słuæåcymi	do	
usuwania	warstwy	mazistej	zëbiny	i	kondycjonowania	
szkliwa	i	zëbiny	przed	aplikacjå	materiału	
glasjonomerowego	do	odbudowy.	Zwiëkszajå	one	
wiåzanie	cementu	glasjonomerowego	z	tkankå	zëba	
dla	zwiëkszenia	trwałoπci.

wskazanIa

Do	stosowania	w	połåczeniu	z	materiałami	glasjonomerowymi	
GC	do	wypełnieË.	NanosiÊ	za	pomocå	wacika,	spłukaÊ	wodå,	
osuszyÊ	nie	przesuszajåc	i	nałoæyÊ	glasjonomer.

zaleTy I koRzy©CI

•	 Oczyszcza	skutecznie	powierzchnië	dla	poprawienia	adhezji
•	 Tworzy	mechanicznå	retencjë	
•	 Poprawia	szczelnoπÊ	brzeænå		
•	 Niebieskie	zabarwienie	dla	kontroli	aplikacji

Specyfika	Cavity	Conditioner:
•	 20%	roztwór	kwasu	poliakrylowego	z	czasem	aplikacji	10	sekund
•	 3%	szeπciowodnego	chlorku	glinu	do	zamykania	kanalików	

zëbiny	w	celu	zmniejszenia	ryzyka	nadwraæliwoπci	pozabiegowej

Specyfika	Dentin	Conditioner:
•	 10%	roztwór	kwasu	poliakrylowego	z	czasem	aplikacji	20	sekund

InfoRmaCja hanDlowa

GC	Cavity	Conditioner	jest	dostëpny	w	postaci	płynu	
w	butelce	6	g/5,7	ml;	GC	Dentin	Conditioner	jest	dostëpny	
w	postaci	płynu	w	butelce	25	g/23,8	ml.

Idealny	poczåtek	kaædej	
odbudowy	
glasjonomerowej

Szybciej,
Łatwiej,
Lepiej	

Odbudowy bezpoπrednieSystemy łåczåce &
Kondycjonowanie
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Tabela wskazaË dla cementów 
glasjonomerowych (GIC)

Kluczowe	własnoπci	cementów	glasjonomerowych

•	 Uwalnianie	fluoru
•	 adhezja	chemiczna	do	tkanek	twardych	zëba
•	 SzczelnoπÊ	brzeæna
•	 Brak	nadwraæliwoπci	pozabiegowej
•	 Nie	wymagajå	wytrawiania	i	stosowania	systemów	

łåczåcych
•	 OszczëdnoπÊ	czasu,	łatwe	w	uæyciu	i	ekonomiczne
•	 Tolerancja	wilgoci,	nie	ma	potrzeby	stosowania	

koferdamu
•	 BiokompatybilnoπÊ
•	 NieprzepuszczalnoπÊ	dla	promieni	rtg

jeπli chcesz uæyÊ materiału glasjonomerowego GC do wypełnieË.
Oto	przewodnik	wyjaπniajåcy,	kiedy	i	dlaczego	uæywaÊ	poszczególnych	produktów	z	naszej	oferty	cementów	glasjonomerowych	(GIC)

zacznij
tutaj

Czy	odbudowa	
jest	naraæona	

na	obciåæenia?

Tak Nie

Szybkowiåæåce Wiåzanie	
kontrolowane

SzybkowiåæåceNormalnie	
wiåæåce

EQUIa	&	
EQUIa	Forte

FUJI	II	LC
(Modyfikowane	

æywicå)

FUJI	IX		
GP	FaST

FUJI	IX		
GP	EXTRa

FUJI	IX		
GP

CHEMOUTWaRDZaLNE
Uwaga:	NaπwietliÊ	

pokrycie	przez
20	sek.

©wiatłoutwardzalne Chemoutwardzalne

FUJI	VIII	GP
(Modyfikowane	

æywicå)

Odbudowy bezpoπrednie
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zaleTy I koRzy©CI

EQUIa	Forte	opiera	sië	na	imponujåcych	rezultatach	badaË	
klinicznych	pierwotnego	systemu	EQUIa:	

•	 Nie	wykazujåc	æadnych	lub	wykazujåc	tylko	znikome	naprëæenia	
skurczowe,	EQUIa	Forte	moæe	byÊ	okreπlona	jako	prawdziwy	
materiał	typu	„bulk	fill”	nawet	do	głëbokich	ubytków

•	 Nie	wymaga	nakładania	warstwowego,	nie	klei	sië	i	poddaje	
sië	upychaniu,	dobrze	adaptuje	sië	do	πcian	ubytku

•	 Stosowanie	koferdamu	nie	jest	konieczne,	a	adhezja	
chemiczna	eliminuje	skomplikowane	procedury	łåczåce

•	 Nie	wymaga	kompleksowego	wykaËczania	i	polerowania,	
a	tylko	pojedynczej	aplikacji	EQUIa	Forte	Coat

•	 Lπniåce	i	gładkie	powierzchnie	z	trwałym,	naturalnym	
połyskiem	uzyskiwane	łatwiej	niæ	kiedykolwiek	wczeπniej	

•	 Łåczny	czas	procedury	to	około	3,5	minuty**
•	 Zwiëkszajåca	sië	wraz	z	upływem	czasu	wytrzymałoπÊ	

glasjonomeru,	dziëki	unikatowemu	efektowi	dojrzewania,	
przypisywanemu	działaniu	πliny

*Dane	dostëpne	na	æyczenie
**Czas	procedury	podany	na	podstawie	doπwiadczeË	producenta

InfoRmaCja hanDlowa

System	EQUIa	Forte	wystëpuje	w	róænych	opakowaniach	
pojedynczych	i	zestawach	zawierajåcych	kapsułki	EQUIa	Forte	
Fil	oraz	butelkë	z	materiałem	do	powlekania	EQUIa	Forte	
Coat	i	jest	dostëpny	w	nastëpujåcych	odcieniach	Vita®:	a1,	a2,	
a3,	a3.5,	B1,	B2,	B3	i	C4.

EQUIa	Forte	to	najnowsza	innowacja	w	technologii	
szkło-jonomerów	i	æywic	kompozytowych	GC,	
z	EQUIa	Forte	Fil	i	EQUIa	Forte	Coat	działajåcymi	
w	synergii.	Razem	tworzå	silniejszy,	doskonały	
materiał	typu	„bulk	fill”	do	zëbów	w	odcinku	
bocznym.	Ten	unikalny	system	do	wypełnieË	
u	pacjentów	wszystkich	grup	wiekowych,	zaskoczy	
Cië	na	kaædym	poziomie.	W	porównaniu	z	innymi	
opcjami	odbudowy,	EQUIa	Forte	przewyæsza	je	
pod	wzglëdem	czasu	jaki	zajmuje	cała	procedura,	
a	imponujåca	estetyka	poszerza	Twoje	moæliwoπci	
rekonstrukcji	zëbów	bocznych	wychodzåc	
naprzeciw	oczekiwaniom	pacjentów.	Powstała	na	
bazie	sprawdzonego	w	wieloletnich	badaniach	
klinicznych	systemu	EQUIa,	EQUIa	Forte	zapewnia	
doskonałe	rozwiåzanie	do	codziennej	praktyki.

wskazanIa*

•	 Wypełnienia	ubytków	klasy	I	
•	 Wypełnienia	ubytków	klasy	II	(nie)	naraæone	na	obciåæenia	
•	 Poπrednie	wypełnienia	długoczasowe
•	 Wypełnienia	ubytków	klasy	V	i	w	obrëbie	cementu	korzeniowego
•	 Odbudowa	zrëbu	korony

EQUIa	Forte	Coat	stosuje	sië	do	uszczelniania,	wzmacniania	
i	ochrony	powierzchni	wypełnieË	EQUIa	Forte	Fil.

eQuIa forte	z	GC:
Szkłojonomerowy	system	hybrydowy	
do	odbudowy	typu	„bulk	fill”

Innowacyjna	szklana	hybryda	dla	pacjentów	
od	7	do	77	i	nie	tylko

PRoCeDuRa kRok Po kRoku

Sytuacja	wyjπciowa Preparacja ZastosowaÊ	GC	Cavity
Conditioner	(10	sek.)	lub	
Dentin	Conditioner	(20	sek.)

SpłukaÊ	i	osuszyÊ,	
nie	przesuszyÊ

WstrzåsnåÊ	i	uderzyÊ	
o	twarde		podłoæe.	
WcisnåÊ	tłok

1 2 3 4 5

Odbudowy bezpoπrednie

WprowadziÊ	do	aplikatora	
Capsule	applier.	NacisnåÊ	
jeden	raz	aby	aktywowaÊ.

MieszaÊ	przez	10	sek. UmieπciÊ	w	aplikatorze	
Capsule	applier.	
NacisnåÊ	dwukrotnie	aby	
przygotowaÊ	kapsułkë.

aplikowaÊ	w	przeciågu	
10	sek.	jednå	porcjå

aplikowaÊ	w	przeciågu	
10	sek.	jednå	porcjå

6 7 8 9 10

(Kontynuacja na nastëpnej stronie)
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KondensowaÊ	i	nadaÊ	
kształt

Ostatecznie	opracowaÊ	
po	2	min.	30	sek.

NałoæyÊ	lakier UtwardzaÊ	πwiatłem	
przez	20	sek.

UkoËczone	wypełnienie

11 12 13 14 15
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zaleTy I koRzy©CI

•	 Nie	wymaga	stosowania	systemu	łåczåcego,	adhezja	
chemiczna	do	tkanek	twardych	zëba

•	 Niska	wraæliwoπÊ	na	wilgoÊ
•	 Jednoetapowa	aplikacja	z	całkowitym	czasem	3’30”	

od	rozpoczëcia	do	zakoËczenia
•	 ZawartoπÊ	wypełniacza	zapewnia	odpornoπÊ	na	πcieranie	

i	odpornoπÊ	na	pëkanie
•	 Optymalna	ochrona	szczelnoπci	brzeænej	zapewniajåca	

długotrwałe	wypełnienia
•	 Materiał	odtwórczy	w	kolorze	zëba,	z	prawdziwå	

przeziernoπciå,	z	naturalnym	połyskiem	i	gładkoπciå	
powierzchni

*Dane	dostëpne	na	æyczenie
**Czasy	procedury	podane	w	oparciu	o	dane	z	doπwiadczeË	
producenta

InfoRmaCja hanDlowa

System	EQUIa	wystëpuje	w	róænych	opakowaniach	
pojedynczych	i	zestawach	zawierajåcych	kapsułki	EQUIa	Fil	
oraz	butelkë	z	materiałem	do	powlekania	EQUIa	Coat	i	jest	
dostëpny	w	nastëpujåcych	odcieniach	Vita®:	a1,	a2,	a3,	a3.5,	
B1,	B2,	B3,	C4	i	SW	(standardowy	biały).

eQuIa	z	GC:
Samoadhezyjny	system	typu	„bulk	fill”	
do	odbudowy	zëbów	bocznych

EQUIa	to	unikalny	system	do	estetycznych	i	zarazem	
ekonomicznych	uzupełnieË	w	odcinku	bocznym	
o	imponujåcych	zaletach	na	wszystkich	poziomach.	
System	EQUIa	łåczy	w	sobie	EQUIa	Fil,	nowå	
generacjë	glasjonomeru	i	EQUIa	Coat,	materiał	do	
powlekania	na	bazie	æywicy	z	wysokå	zawartoπciå	
wypełniacza,	który	stanowi	kolejny	krok	w	rozwoju	
technologii	glasjonomerów	i	oferuje	nowy	wymiar	
w	stomatologii	odtwórczej.	W	porównaniu	do	wielu	
innych	opcji,	EQUIa	daje	znacznå	przewagë	czasowå	
wynikajåcå	z	krótkiej	procedury.	Niezwykła	estetyka	
rozszerza	moæliwoπci	odbudowy	zëbów	w	odcinku	
bocznym,	aby	spełniÊ	oczekiwania	Twoich	pacjentów.	
Zapewniajåc	potwierdzonå	w	kilkuletnich	badaniach	
skutecznoπÊ	klinicznå,	system	ten	oferuje	doskonałå	
alternatywë	dla	codziennej	praktyki.

wskazanIa

EQUIa	moæe	byÊ	stosowana	jako	materiał	do	ostatecznej	
odbudowy	kaædej	wielkoπci	ubytku	klasy	I	i	mniejszych	
ubytków*	klasy	II.	EQUIa	jest	niezawodnym	materiałem	
z	wyboru,	do	długotrwałych	bezpoπrednich	uzupełnieË	
zëbów,	nawet	na	powierzchniach	naraæonych	na	obciåæenia*.

PRoDukTy PowIÅzane

Cavity	Conditioner Dentin	Conditioner aplikator	Capsule	applier	IV Wstrzåsarka	Capsule	Mixer	CM-II

Nowy	wymiar	w	stomatologii	odtwórczej

Odbudowy bezpoπrednie
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GC	Fuji	IX	GP	jest	jednym	z	wiodåcych	na	πwiecie	
materiałów	glasjonomerowych	do	wypełnieË.	
Konwencjonalny,	samoutwardzalny	glasjonomer,	
łatwo	poddajåcy	sië	upychaniu	w	ubytku	
i	konturowaniu,	który	znakomicie	sprawdza	sië	
w	odbudowach	klasy	I,	II	w	bocznym	odcinku	zëbów	
i	w	wypełnieniach	klasy	V.	Jest	takæe	idealnym	
rozwiåzaniem	do	nadbudowy	zrëbu	korony	lub	
jako	podkład.	

Jeπli	szybkoπÊ	jest	najwaæniejsza,	bëdziesz	chciał	uæyÊ	Fuji	IX	
GP	FaST,	poniewaæ	uzupełnienia,	które	przetrwajå	dłuæej,	
moæna	uzyskaÊ	juæ	w	czasie	krótszym	o	połowë	-	tylko	3	minuty	
od	rozpoczëcia	mieszania	do	zakoËczenia	aplikacji.
Jeæeli	szukasz	dodatkowej	estetyki	wówczas	GC	Fuji	IX	GP	
EXTRa	jest	materiałem	z	wyboru.	Uæyty	w	nim	specjalny	
wypełniacz	szklany	daje	bardzo	wysokå	przeziernoπÊ,	która	
z	czasem	jeszcze	sië	zmienia.	Rezultatem	tego	jest	naturalna	
estetyka,	nigdy	wczeπniej	nieosiågalna	za	pomocå	
konwencjonalnych	glasjonomerów.

wskazanIa

GC	Fuji	IX	GP	jest	idealnym	materiałem	do	stałych	lub	
czasowych	wypełnieË	ubytków	klasy	I	i	II	w	zëbach	dzieci,	
do	nienaraæonych	na	obciåæenia	wypełnieË	ubytków	klasy	I	i	II	
w	zëbach	u	dorosłych,	wypełnieË	ubytków	klasy	V	i	na	
powierzchni	korzenia,	odbudowy	zrëbu	korony	oraz	do	
stosowania	z	kompozytem	lub	wkładem	typu	inlay	
w	bezpoπredniej	lub	odroczonej	technice	kanapkowej.

fuji IX GP	z	GC:
Poddajåcy	sië	upychaniu	materiał	
glasjonomerowy	do	wypełnieË

zaleTy I koRzy©CI

Jako	autentyczny	glasjonomer	GC	Fuji	IX	GP	wykazuje	
właπciwoπci	i	łatwoπÊ	stosowania,	które	mogå	spełniÊ	wszystkie	
wymagania	stawiane	nowoczesnym	materiałom	odtwórczym.
•	 Łatwy	w	uæyciu,	poddajåcy	sië	upychaniu	glasjonomer	do	

zëbów	bocznych	o	wysokiej	odpornoπci	na	πcieranie
•	 Samoistna	adhezja	do	zëbiny	i	szkliwa,	bez	koniecznoπci	

wytrawiania	i	stosowania	systemu	łåczåcego	oraz	koferdamu
•	 Moæe	byÊ	stosowany	z	formówkami	metalowymi	

ułatwiajåcymi	nadawanie	kształtu
•	 Jednoetapowa	aplikacja
•	 Dobra	widocznoπÊ	na	zdjëciach	rtg	ułatwiajåca	diagnostykë	

pozabiegowå
•	 Doskonała	biokompatybilnoπÊ

Specyfika	Fuji	IX	GP	FaST:
•	 Krótszy	czas	wiåzania	z	moæliwoπciå	ostatecznego	

opracowania	juæ	po	3	min	od	momentu	rozpoczëcia	
mieszania

•	 Bardziej	gësta	konsystencja	ułatwiajåca	kondensacjë
•	 Wiëksza	wytrzymałoπÊ	wydłuæajåca	trwałoπÊ

Specyfika	Fuji	IX	GP	EXTRa:
•	 Dodatkowa	dawka	uwalnianego	fluoru
•	 Superszybki,	rozpoczëcie	opracowania	koËcowego	

i	polerowania	juæ	po	2’30”	od	momentu	rozpoczëcia	
mieszania

•	 Zwiëkszona	przeziernoπÊ	dla	lepszej	estetyki

InfoRmaCja hanDlowa

GC	Fuji	IX	GP	jest	dostëpny	w	opakowaniach	po	50	kapsułek	
lub	w	wersji	proszek-płyn	w	nastëpujåcych	odcieniach	Vita®:	
a2,	a3,	a3.5,	B2,	B3	i	C4
GC	Fuji	IX	GP	Fast	jest	dostëpny	tylko	w	kapsułkach	
w	nastëpujåcych	odcieniach	Vita®:	a1,	a2,	a3,	a3.5,	B2,	B3	i	C4
GC	Fuji	IX	GP	EXTRa	wystëpuje	w	opakowaniach	po	
50	kapsułek	lub	w	wersji	proszek-płyn	w	nastëpujåcych	
odcieniach	Vita®:	a1,	a2,	a3,	a3.5,	B1,	B2,	B3	i	C4

Siła	zaawansowanej	technologii	
glasjonomerów

PRoDukTy PowIÅzane

Cavity	&	Dentin	Conditioner aplikator	Capsule	applier	IV Wstrzåsarka	Capsule	Mixer	CM-II G-Coat	PLUS

Odbudowy bezpoπrednie
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Fuji	VIII	GP	jest	chemicznie	wiåæåcym	materiałem	
odtwórczym	na	bazie	glasjonomeru	o	podwyæszonych	
właπciwoπciach	fizycznych	i	autentycznych	efektach	
estetycznych	w	odpowiedniej	przeziernoπci.	Jest	
łatwy	i	szybki	w	stosowaniu	i	zapewnia	niezawodnå	
siłë	wiåzania.	Wykazujåc	bardzo	dobrå	skutecznoπÊ	
klinicznå	i	łatwoπÊ	stosowania,	Fuji	VIII	GP	moæe	byÊ	
traktowany	jako	ekonomiczna	alternatywa	dla	
uzupełnieË	w	przednim	odcinku	zëbów.

wskazanIa

Fuji	VIII	GP	jest	optymalnym	materiałem	do	stosowania	w	ubytkach	
klasy	III,	V	oraz	do	ochrony	powierzchni	korzenia.	Ostateczne	
pokrycie	za	pomocå	GC	Fuji	Varnish	lub	GC	Fuji	Coat	LC	w	celu	
ochrony	uzupełnieË	moæe	byÊ	zastosowane	po	ich	wykoËczeniu.	

zaleTy I koRzy©CI

•	 Niezawodna	długotrwała	wytrzymałoπÊ	wiåzania	dziëki	silnej	
adhezji	chemicznej

•	 Dobra	przeziernoπÊ	bez	koniecznoπci	utwardzania	πwiatłem
•	 Nowatorska	formuła	zawierajåca	specjalne	æywice,	dziëki	

którym	idealnie	nadaje	sië	do	wypełnieË	zëbów	przednich
•	 Dobra	πrednicowa	wytrzymałoπÊ	na	rozciåganie	(30	MPa)	

i	wysoka	wytrzymałoπÊ	na	zginanie	(52	MPa)
•	 Osiåga	90%	swoich	właπciwoπci	mechanicznych	w	ciågu	

zaledwie	10	min
•	 Plus	wszystkie	zalety	cementów	glasjonomerowych

fuji VIII GP	z	GC:
Samoutwardzalny	modyfikowany	æywicå	
materiał	glasjonomerowy	do	wypełnieË

fuji II lC	z	GC:
©wiatłoutwardzalny	materiał	glasjonomerowy	
do	wypełnieË

Klinicznie	sprawdzony	materiał	odtwórczy	Fuji	II	LC	
zapewnia	wszystkie	zalety	konwencjonalnego	
glasjonomeru	-	plus	istotne	korzyπci,	takie	jak	
podwójne	utwardzanie,	wykoËczenie	odbudowy	na	
tej	samej	wizycie	i	niezwykła	estetyka.	Dziëki	prostej,	
oszczëdzajåcej	czas	technice	jest	idealnym	
rozwiåzaniem	dla	wielu	wskazaË.	Fuji	II	LC	zapobiega	
mikroprzeciekowi,	eliminuje	nadwraæliwoπÊ	i	
zapewnia	doskonałe	uwalnianie	fluoru,	wielokrotnie	
wiëksze	niæ	produkty	bëdåce	jego	konkurencjå.

wskazanIa

Mimo,	æe	został	stworzony	jako	materiał	do	wypełnieË	ubytków	
klasy	III,	V	oraz	zëbów	mlecznych,	GC	Fuji	II	LC	Improved	stał	
sië	materiałem	wielozadaniowym	obejmujåcym	teæ	drugorzëdne	
wskazania	takie	jak	liner,	podkład	i	odbudowa	zrëbu	korony.

zaleTy I koRzy©CI

Fuji	II	LC	Improved	jest	wiodåcym	na	πwiecie	
πwiatłoutwardzalnym	materiałem	glasjonomerowym	do	
wypełnieË	ze	wzglëdu	na	jego	waæne	zalety	
•	 Małe	czåsteczki	dajåce	doskonałå	estetykë	oraz	

polerowalnoπÊ
•	 Wiëksza	zawartoπÊ	wypełniacza	zapewniajåca	znacznie	

lepszå	odpornoπÊ	na	πcieranie
•	 Dobra	widocznoπÊ	na	zdjëciach	rtg	ułatwiajåca	diagnostykë	

pozabiegowå
•	 Samoadhezyjny	i	hydrofilowy

Wciåæ	„æywa”	innowacja Najlepsza	estetyka	w	swojej	klasie

PRoDukTy PowIÅzane

Cavity	&	Dentin	Conditioner aplikator	Capsule	applier	IV Wstrzåsarka	Capsule	Mixer	CM-II G-Coat	PLUS

InfoRmaCja hanDlowa

GC	Fuji	VIII	GP	jest	dostarczany	w	opakowaniach	po	50	kapsułek	
lub	jako	proszek	-	płyn	w	butelkach	zawierajåcych	15	g	proszku	
i	6,8	ml	płynu.	Dostëpne	så	nastëpujåce	odcienie	Vita®:	a2,	a3,	
a3.5,	B2,	B3	i	C4.

InfoRmaCja hanDlowa

GC	Fuji	II	LC	jest	dostarczany	w	opakowaniach	po	50	kapsułek	
a	GC	Fuji	II	LC	Improved	jako	proszek	-	płyn	w	butelkach	
zawierajåcych	15	g	proszku	i	6,8	ml	płynu.
Dostëpnych	jest	11	nastëpujåcych	odcieni	Vita®:	a1,	a2,	a3,	
a3.5,	a4,	B2,	B3,	B4,	C2,	C4	i	D2.

Odbudowy bezpoπrednie



31

Dziëki	wyjåtkowo	cienkiej	i	estetycznej	siatce	
włókien	rozciågajåcych	sië	w	obu	kierunkach,	
everStick®NET	jest	optymalnym	wyborem	do	szyn	
wargowych	stosowanych	w	leczeniu	zëbów	po	
urazach.	Szyna	z	preimpregnowanego	włókna	
szklanego	jest	minimalnie	inwazyjnym	rozwiåzaniem	
zapewniajåcym	niezawodne	łåczenie,	optymalne	
właπciwoπci	uæytkowe	i	estetykë.	

wskazanIa

•	 Szynowanie	od	strony	wargowej	zëbów	po	urazach
•	 Szynowanie	od	strony	wargowej	wspomagajåce	leczenie	

przyzëbia
•	 Naprawa	i	wzmacnianie	licówek,	koron…

zaleTy I koRzy©CI

•	 Całkowicie	wolne	od	metalu,	transparentne	i	bardzo	
estetyczne	rozwiåzanie

•	 Łatwe	w	zakładaniu
•	 Komfortowe	dla	pacjenta	dziëki	małej	gruboπci	

zapobiegajåcej	zakłócaniu	funkcji	æucia
•	 Mogå	byÊ	ponownie	aktywowane,	så	łatwe	do	

przemodelowania	lub	naprawy
•	 Łatwe	do	usuniëcia	w	razie	potrzeby
•	 Doskonałe	połåczenie	z	kompozytami	dziëki	

opatentowanej	strukturze	IPN

everstick®neT	z	GC:
Wzmocnienie	z	włókna	szklanego	do	
szynowania	zëbów	od	strony	wargowej

everstick®C&B	z	GC:
Wzmocnienie	z	włókna	szklanego	do	minimalnie	
inwazyjnych	mostów	kompozytowych	

Przy	uæyciu	GC	everStick®C&B	moæna	wykonaÊ	mosty	
kompozytowe	wzmocnione	włóknami	podczas	
jednej	wizyty,	stosujåc	odwracalne	minimalnie	
inwazyjne	procedury.	Ta	oparta	na	dowodach	
klinicznych	technologia	wzmocnieË	włóknem	
szklanym	umoæliwia	wprowadzenie	efektywnej	
kosztowo	metody	leczenia	bez	metalu,	uzupełniajåcej	
moæliwoπci	terapeutyczne	w	zakresie	protetyki.

wskazanIa

Do	kaædego	wskazania	do	zaståpienia	brakujåcych	zëbów	
tymczasowo,	przejπciowo	lub	na	stałe:
•	 Korony	całkowite	i	mosty
•	 Mosty	adhezyjne	i	mosty	oparte	na	implantach
•	 Wkłady,	nakłady	i	mosty	hybrydowe
Wszystkie	te	uzupełnienia	mogå	byÊ	równieæ	przygotowane	
w	laboratorium	protetycznym.

zaleTy I koRzy©CI

GC	everStick®C&B	umoæliwia	odwracalne	leczenie	za	pomocå	
mostów	adhezyjnych	wzmocnionych	włóknami,	przy	zachowaniu	
zdrowych	tkanek	zëba	tak	długo	jak	to	jest	klinicznie	moæliwe.
•	 Niezawodna	metoda	estetycznego	uzupełnienia	

brakujåcych	zëbów	podczas	jednej	wizyty
•	 Idealny	sposób,	aby	zapewniÊ	rozwiåzanie	w	sytuacjach	

wymagajåcych	natychmiastowej	interwencji,	takich	jak	
przypadki	zwiåzane	z	urazami	lub	po	ekstrakcji

•	 W	przypadku	agenezji,	idealne	rozwiåzanie	dla	zaståpienia	
brakujåcych	zëbów	siecznych	bocznych	zanim	bëdzie	moæna	
wszczepiÊ	implant

•	 Ekonomiczna	alternatywa	w	przypadku,	gdy	pacjent	nie	
moæe	sobie	pozwoliÊ	na	konwencjonalne	leczenie

•	 Idealne	rozwiåzanie	do	mostów	zarówno	w	przednim	jak	
i	bocznym	odcinku	zëbów

•	 Doskonałe	połåczenie	z	kompozytami	dziëki	opatentowanej	
strukturze	IPN	

PowIÅzane PRoDukTy

Stick®STEPPER Stick®CaRRIER Stick®RESIN Stick®REFIX	D

InfoRmaCja hanDlowa

everStick®C&B	jest	dostëpne	w	opakowaniach	zawierajåcych	
1	x	8	lub	2	x	12	cm.

InfoRmaCja hanDlowa

everStick®NET	jest	dostëpne	w	opakowaniu	zawierajåcym	
30	cm².

Odbudowy bezpoπrednie

Wzmocnienia	z	włókien	do	codziennej	praktyki	stomatologicznej
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GC	everStick®PERIO	jest	wiåzkå	preimpregnowanych	
jednokierunkowych	włókien	szklanych	wskazanych	
do	małoinwazyjnego	i	niezawodnego	
unieruchamiania	i	stabilizacji	rozchwianych	zëbów.	
Wraz	z	optymalnymi	właπciwoπciami	uæytkowymi	
i	estetykå,	oferuje	długotrwałe	i	komfortowe	
rozwiåzanie	dla	pacjentów	z	chorobami	przyzëbia.	

wskazanIa

•	 Zewnåtrzkoronowe	lub	wewnåtrzkoronowe	szynowanie	
•	 Szyny	periodontologiczne	łåczone	z	mostami	adhezyjnymi	

zaleTy I koRzy©CI

•	 Całkowicie	wolne	od	metalu,	transparentne	i	bardzo	
estetyczne	rozwiåzanie

•	 Komfortowe	dla	pacjenta	dziëki	małej	gruboπci	
zapobiegajåcej	zakłócaniu	funkcji	æucia

•	 Doskonałe	połåczenie	z	kompozytami,	dziëki	opatentowanej	
strukturze	IPN

•	 Mogå	byÊ	ponownie	aktywowane,	så	łatwe	do	
przemodelowania	lub	naprawy

•	 Łatwe	do	usuniëcia	w	razie	potrzeby

everstick®PeRIo	z	GC:
Wzmocnienie	z	włókna	szklanego	
do	periodontologicznego	szynowania

everstick®oRTho z	GC:
Wzmocnienie	z	włókna	szklanego	do	
estetycznych	retainerów	ortodontycznych

everStick®ORTHO	wskazany	jest	do	realizacji	
estetycznej	fazy	retencyjnej	po	aktywnym	leczeniu	
ortodontycznym.	Matryca	z	æywicy	utrzymuje	
pojedyncze	włókna	szklane	w	wiåzce,	co	ułatwia	
procedurë	i	dopasowanie	do	łuku	zëbowego.

wskazanIa

Przyjazne	dla	pacjenta	retainery	ortodontyczne	bez	metalu

zaleTy I koRzy©CI

everStick®ORTHO	z	GC	oferuje	estetyczne	i	ekonomiczne	
rozwiåzanie	alternatywne	do	realizacji	fazy	retencyjnej	po	
aktywnym	leczeniu	ortodontycznym
•	 Wysoka	estetyka	dziëki	dobremu	współgraniu	

z	naturalnå	strukturå	zëba
•	 Łatwe	bezpoπrednie	dopasowanie	na	zëbach,	

co	eliminuje	potrzebë	wykonywania	modeli	
diagnostycznych	lub	drugiej	wizyty

•	 Wygodne	w	noszeniu	i	łatwe	do	czyszczenia
•	 Całkowicie	wolne	od	metalu,	aby	zminimalizowaÊ	

ryzyko	wyståpienia	alergii
•	 Doskonałe	połåczenie	z	kompozytami	dziëki	opatentowanej	

strukturze	IPN

InfoRmaCja hanDlowa

everStick®ORTHO	jest	dostëpne	w	opakowaniu	zawierajå-
cym	2	x	12	cm.

InfoRmaCja hanDlowa

everStick®PERIO	jest	dostëpne	w	opakowaniach	zawierajåcych	
1	x	8	lub	2	x	12	cm.

Odbudowy bezpoπrednie

Wzmocnienia	z	włókien	do	codziennej	praktyki	stomatologicznej

PowIÅzane PRoDukTy

G-≥nial	Universal	Flo G-Premio	BOND Stick®REFIX	L
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Odbudowy bezpoπrednie

D-Light	Pro	to	wysokiej	wydajnoπci	lampa	
polimeryzacyjna	o	dwóch	długoπciach	fali,	która	
oferuje	rozszerzony	zakres	moæliwoπci:	znacznie	
wiëcej	niæ	tylko	co	jest	oczywiste,	efektywne	
utwardzanie	πwiatłem.

Dostëpne	så	dwa	programy	utwardzania	o	dwóch	
długoπciach	fali:	tryb	High	Power	(HP)	o	mocy	(1400	
mW/cm2)	do	wszystkich	rutynowych	przypadków	
i	tryb	Low	Power	(LP)	o	mocy	(700	mW/cm2).	Dziëki	
niebieskim	i	fioletowym	diodom	LED	zastosowanym	
w	tych	dwóch	trybach	utwardzania,	D-Light	Pro	
moæe	wydajnie	polimeryzowaÊ	wszystkie	
πwiatłoutwardzalne	materiały	dentystyczne.

Poza	tym	D-Light	Pro	oferuje	takæe	unikalny	tryb	
wykrywania	(Detection	-	DT)	oparty	wyłåcznie	na	
UV	bliskim	πwiatłu	widzialnemu.	To	fioletowe	πwiatło	
pozwala	dostrzec	to,	co	nie	zawsze	jest	widoczne	
gołym	okiem:	od	zainfekowanej	zëbiny	po	płytkë	
nazëbnå,	mikroprzeciek,	wypełnienia	
fluorescencyjne	lub	nadmiary	cementu,	pëkniëcia...

D-Light	Pro	ma	ponadto	bardzo	lekkå	rëkojeπÊ,	
której	smukły	kształt	umoæliwia	posługiwanie	
sië	lampå	jak	typowym	narzëdziem	rëcznym,	
zapewniajåc	maksymalny	komfort	zarówno	
pacjentowi,	jak	i	lekarzowi.	Ma	jeszcze	jednå	
wyjåtkowå	cechë,	lampë	(po	wyjëciu	z	rëkojeπci	
elementów	elektronicznych	i	baterii)	moæna	
całkowicie	sterylizowaÊ	w	autoklawie	-	dla	optymalnej	
higieny	bez	ryzyka	zanieczyszczenia	krzyæowego.

Zobacz	wiëcej	niæ	dostrzega	oko...

wskazanIa

•	 Polimeryzacja	materiałów	utwardzanych	πwiatłem	
widzialnym	o	zakresie	długoπci	fali	od	400	do	480	nm

•	 Tryb	wykrywania	(DT)	wspomaga	wizualizacjë	bakterii	
w	płytce	nazëbnej,	bruzdach,	zainfekowanej	zëbinie	
i	w	przypadku	mikroprzecieku.	Pomaga	równieæ	
w	identyfikacji	fluorescencyjnych	materiałów	do	wypełnieË	
oraz	w	ocenie	głëbokoπci	pëkniëÊ	w	strukturze	zëba.

zaleTy I koRzy©CI

•	 Dwa	programy	utwardzania:	tryb	wysokiej	mocy	HP	
zapewniajåcy	maksymalnå	wydajnoπÊ	i	tryb	niskiej	mocy	LP	
w	celu	ograniczenia	emisji	ciepła	w	przypadku	wraæliwych	
obszarów

•	 Unikalny	tryb	wykrywania,	aby	zobaczyÊ	zmiany	niewidzialne	
gołym	okiem	(aktywnoπÊ	bakterii,	wypełnienia	
fluorescencyjne,	pëkniëcia	...)

•	 W	pełni	autoklawowalna	rëkojeπÊ	dla	maksymalnej	higieny
•	 Niezwykle	lekka	i	smukła	konstrukcja	zapewniajåca	

znakomity	dostëp	wewnåtrzustny	oraz	zwiëkszony	komfort	
zarówno	dla	pacjenta,	jak	i	lekarza

•	 Dwie	baterie,	aby	zapewniÊ	ciågłå	gotowoπÊ

D-light Pro z	GC:	
Lampa	LED	do	polimeryzacji	o	dwóch	
długoπciach	fali

PRoDukTy PowIÅzane

Essentia	 G-≥nial	 G-Premio	Bond Fuji	II	LC

InfoRmaCja hanDlowa

Zestaw	D-Light	Pro	-	zawiera:	rëkojeπÊ	(tuleja	i	moduł	
elektroniczny),	πwiatłowód	8	mm,	baterië	akumulatorowå	(x	2),	
stacjë	ładujåcå,	kabel	zasilajåcy,	wtyczkë	adaptera	UE,	wtyczkë	
adaptera	UK,	miëkkå	osłonë	ochronnå	oczu	(3),	twardå	owalnå	
osłonë	ochronnå	oczu.

Uwaga
Wiëcej	informacji	na	temat	zawartoπci	zestawu	i	czëπci	zamiennych	
moæna	znaleÊ	w	odrëbnych	ulotkach	lub	listach	artykułów	
na	naszej	stronie	internetowej:	http://www.gceurope.com
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Dziëki	inteligentnemu	systemowi	GRaDIa	Core,	
w	połåczeniu	z	wkładami	Fiber	Post	lub	everStick®	
POST,	moæesz	teraz	zaoferowaÊ	swoim	pacjentom	
trwałe	odbudowy,	które	przez	długi	okres	czasu	
bëdå	w	stanie	utrzymaÊ	nakładane	na	nie	
uzupełnienia	poπrednie.	GC	GRaDIa	Core	łåczy	
cementowanie	i	odbudowë	zrëbu	korony	w	jednym	
produkcie	o	idealnych	właπciwoπciach	uæytkowych.	
Specjalny,	samowytrawiajåcy	system	wiåæåcy	
o	podwójnym	sposobie	utwardzania,	skraca	czas	
procedury.	Etap	koËcowy	moæe	sië	rozpoczåÊ	juæ	
5	minut	po	rekonstrukcji	zrëbu	korony.

wskazanIa

•	 Odbudowa	zrëbu	korony
•	 Cementowanie	wkładu	koronowo-korzeniowego

zaleTy I koRzy©CI

GRaDIa	Core	jest	idealnym	systemem	do	estetycznej	odbudowy	
zrëbu	korony	i	cementowania	wkładu	podczas	tylko	jednej	wizyty.
•	 Nie	ma	potrzeby	wytrawiania:	samowytrawiajåcy	system	wiåæåcy	

zapewnia	trwałå	adhezjë	przy	mniejszej	liczbie	etapów	procedury
•	 Wiåzanie	kontaktowe	pomiëdzy	materiałem	łåczåcym	i	pastå	

zapewnia	bardziej	wydajnå	polimeryzacjë	w	celu	zwiëkszenia	
siły	wiåzania.	Bardzo	skuteczny	tryb	samoutwardzania	
gwarantujåcy	bezpiecznå	adhezjë,	nawet	we	wczesnej	fazie

•	 Dziëki	optymalnym	tiksotropowym	właπciwoπciom,	
cementowanie	i	odbudowa	zrëbu	korony	mogå	byÊ	
wykonane	z	tego	samego	materiału
•	 Gradia	Core	zapływa	do	kanału	co	ułatwia	wprowadzanie	wkładu
•	 Materiał	utrzymuje	sië	w	miejscu	i	moæe	byÊ	formowany	

bez	kształtki
•	 Podczas	szlifowania	zachowuje	sië	podobnie	do	zëbiny
•	 WidocznoπÊ	na	zdjëciach	rtg	lepsza	od	szkliwa

InfoRmaCja hanDlowa

Gradia	Core	jest	dostëpna	w	10	ml	(20	g)	nabojach.
Gradia	Core	SE	Bond	płyn	a	jest	dostëpny	jako	3	ml	
uzupełnienie	a	płyn	B	jako	uzupełnienie	1,5	ml.
aby	pomóc	w	rozpoczëciu	pracy	produktem,	dostëpny	jest	
szereg	zestawów.	

PowIÅzane PRoDukTy

Ceramic	Primer	II,	G-Multi-Primer,	Fiber	Post,	everStick®POST

Procedura krok po kroku z GC fiber Post
GRaDIa Core	z	GC:
Kompozyt	do	estetycznej	odbudowy	zrëbu	
korony	i	cementowania	wkładu

OpracowaÊ	kanał		 PrzymierzyÊ	wkład	 PrzyciåÊ	wkład	na
poæådanå	długoπÊ

NanieπÊ	na	wkład
silan,	np.	Ceramic
Primer	II

PrzepłukaÊ	i	osuszyÊ
sprëæonym
powietrzem
i	papierowym
såczkiem

NanieπÊ	na
powierzchnie
przewidziane	do
łåczenia	GRaDIa
Core	SELF-ETCHING
BOND

OsuszyÊ	strumieniem
πrednio	sprëæonego
powietrza	przez	10
sekund.	UtwardziÊ
πwiatłem	przez	10
sekund

WprowadziÊ
GC	Gradia	Core
do	kanału
korzeniowego

OsadziÊ	wkład.
UtwardziÊ	πwiatłem
przez	5	sekund

OdbudowaÊ	zråb
korony	przy	uæyciu
GRaDIa	Core

UtwardziÊ	πwiatłem
kaædå	powierzchnië
przez	10	sek.

PozostawiÊ	na	5	minut
do	zwiåzania,	jeπli
πwiatło	nie	jest	w	stanie
dotrzeÊ	do	materiału,
a	nastëpnie	rozpoczåÊ
konturowanie

UproπÊ	swojå	codziennå	pracë	za	pomocå	inteligentnego	systemu

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Endo
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asortyment	wkładów	dostosowany	
do	wszystkich	potrzeb	klinicznych

Procedura	krok	po	kroku	
z	GC everstick®PosT

everstick®PosT i fiber Post z	GC:
Wkłady	z	włókna	szklanego

Niezaleænie	od	tego,	czy	ma	byÊ	odbudowywany	
zakrzywiony,	szeroki	lub	prosty	kanał	korzeniowy,	GC	
oferuje	doskonałe	i	odpowiednio	dopasowane	rozwiå-
zanie,	które	pozwoli	uproπciÊ	procedurë	i	wzmocniÊ	
odbudowy	zrëbu	korony.	GC	Fiber	Post	jest	konwencjo-	
nalnym	twardym	wkładem	z	włókna	szklanego	zapewni-
ajåcym	doskonałe	wsparcie	dla	rutynowych	odbudów	
zrëbu	korony.	GC	everStick®POST	jest	miëkkim,	
elastycznym	i	nie	spolimeryzowanym	wkładem	
z	włókna	szklanego,	który	moæe	byÊ	indywidualnie	
dopasowany	do	kształtu	kanału	korzeniowego.	
	

wskazanIa

GC	Fiber	Post	så	konwencjonalnymi	twardymi	wkładami	
koronowo-korzeniowymi	zapewniajåcymi	wytrzymałoπÊ,	
widocznoπÊ	na	zdjëciu	rtg	i	przewodzenie	πwiatła	w	celu	
uzyskania	optymalnych	rezultatów	w	prostych	kanałach.
Wkłady	GC	everStick®POST	szczególnie	nadajå	sië	do	kanałów	
nietypowych	wymagajåcych	dopasowania	do	ich	morfologii,	
takich	jak	zakrzywione,	owalne,	jak	równieæ	do	szerokich	
kanałów	korzeniowych.	

zaleTy I koRzy©CI

GC	Fiber	Post	
•	 Dostëpne	w	5	πrednicach,	w	tym	bardzo	małe	wkłady	

o	πrednicy	0,8	i	1	mm
•	 Równomierna	i	gësta	dystrybucja	włókien	we	wkładzie		

(77%	wagowo)	zapewniajåca	wysokå	odpornoπÊ	na	
obciåæenia,	a	wytrzymałoπÊ	na	zginanie	podobnå	do	metalu

•	 Wyjåtkowa	przepuszczalnoπÊ	πwiatła	w	celu	zapewnienia	
lepszej	polimeryzacji	kompozytu	do	osadzania

•	 WidocznoπÊ	na	zdjëciach	rtg	ułatwiajåca	diagnostykë

everStick®POST	
•	 Minimalnie	inwazyjna	preparacja	zmniejszajåca	ryzyko	

złamania,	poniewaæ	wkłady	så	w	pełni	dopasowane	do	
morfologii	kanału	przed	utwardzeniem	πwiatłem

•	 Wysoka	wytrzymałoπÊ	na	zginanie	po	utwardzeniu	πwiatłem	
i	elastycznoπÊ	bardzo	podobna	do	naturalnej	zëbiny

•	 Silne	wiåzanie	z	kompozytem	do	osadzania	dziëki	
opatentowanej	strukturze	IPN	zapewniajåcej	zarówno	
chemicznå	jak	i	mikromechanicznå	adhezjë

InfoRmaCja hanDlowa

GC	Fiber	Post	jest	dostëpny	w	opakowaniach	po	10	wkładów	
w	nastëpujåcych	rozmiarach:	0,8,	1,0,	1,2,	1,4	i	1,6	mm.	Wiertła	
så	dostëpne	w	rozmiarach	1,2,	1,4	i	1,6	mm.
everStick®POST	jest	dostëpny	w	opakowaniach	po	10	wkładów	
w	nastëpujåcych	rozmiarach:	0,9,	1,2	i	1,5	mm.

PowIÅzane PRoDukTy

	

Endo

Sytuacja	wyjπciowa	
złamany	prawy	górny	
siekacz	centralny

1

WypłukaÊ	kanał	
roztworem	soli	
i	osuszyÊ	papiero-	
wymi	såczkami

2

UformowaÊ	indywidualny	
wkład	everStick®POST	
poprzez	kondensacjë		
bocznå	krótszych	pasm	
włókien	wokół	głównego	
wkładu

3

WyjåÊ	nieutwardzony	
wkład	i	wprowadziÊ	
samoadhezyjny	
cement	o	podwójnym	
sposobie	wiåzania	
G-CEM	Linkace

4

UmiejscowiÊ	wkład	
ponownie	w	kanale	
i	utwardzaÊ	πwiatłem	
przez	40	sekund

5

Odbudowa	z	G-≥nial	
anterior	na	
strukturze	z	włókna

6

Gotowa	odbudowa	
po	wypolerowaniu

7

Ceramic	
Primer	II

G-CEM	
Linkace

Gradia	Core Stick®RESIN
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Paski	Epitex	så	bardzo	cienkie,	poniewaæ	czåstki	
πcierne	nie	så	klejone	do	taπmy	za	pomocå	spoiwa.	
Dziëki	temu,	Epitex	umoæliwia	łatwiejszy	dostëp	do	
powierzchni	stycznych	w	wåskich	przestrzeniach	
miëdzyzëbowych,	co	pomaga	zminimalizowaÊ	
ryzyko	uszkodzenia	dziåseł.	

Paski	New	Metal	Strips	så	pokryte	galwanicznie	
czåstkami	tlenku	glinu.	Paski	nie	rozciågajå	i	nie	
łamiå	sië,	a	doskonała	odpornoπÊ	na	zuæycie	
i	wysokiej	jakoπci	spojenie	πcierniwa	umoæliwiajå	
wykaËczanie	uzupełnieË	na	mokro,	co	gwarantuje	
długotrwałe,	wielokrotne	wykorzystywanie.	

wskazanIa

•	 Do	konturowania,	wykaËczania	i	polerowania	powierzchni	
uzupełnieË	kompozytowych,	kompomerowych	
i	glasjonomerowych	w	przestrzeniach	miëdzyzëbowych

zaleTy I koRzy©CI

•	 Niezwykle	cienkie	i	elastyczne	materiały
•	 Bardzo	odporne	na	rozerwanie
•	 Cztery	gradacje

Specyfika	Epitex:
•	 Czåsteczki	πcierne	så	na	stałe	wbudowane	w	powierzchnië	

paska
•	 Porëczny	dozownik	pasków
•	 Dostëpne	równieæ	jako	paski	do	formówek		

Specyfika	New	Metal	Strips:
•	 MoæliwoπÊ	sterylizacji	w	autoklawie	i	łatwe	do	oczyszczania

epitex i metal strips	z	GC:
Paski	do	opracowywania	i	polerowania

G-Coat Plus	z	GC:
Nanoczåsteczkowa	samoadhezyjna	
powłoka	ochronna	utwardzana	πwiatłem

G-Coat	PLUS	jest	pierwszå	powłokå	ochronnå	
o	równomiernie	rozproszonych	czåsteczkach	
nanowypełniacza	do	pokrywania	wypełnieË	
glasjonomerowych,	kompozytowych	i	tymczasowych	
uzupełnieË.	Taka	płynna	glazura	zapewnia	lepszå	
estetykë	i	zwiëkszonå	wytrzymałoπÊ,	twardoπÊ	
i	ochronë,	a	takæe	pozwala	zaoszczëdziÊ	czas.	

wskazanIa

G-Coat	PLUS	jest	najszybszym	sposobem	na...
•	 Wzmocnienie	i	zwiëkszenie	wytrzymałoπci	wypełnieË	

glasjonomerowych
•	 Nadanie	gotowej	odbudowie	kompozytowej	wysokiego	

połysku
•	 WykoËczenie	koron	tymczasowych	z	bis-akrylowego	

kompozytu	lub	akrylu
•	 Ponowne	pokrycie	powierzchni	istniejåcych	uzupełnieË,	

które	po	przywróceniu	kształtu	wymagajå	opracowania

zaleTy I koRzy©CI

•	 Zapewnia	doskonałå	stabilnoπÊ	koloru
•	 Gwarantuje	optymalne	zwilæanie,	silnå	adhezjë,	zwiëkszonå	

odpornoπÊ	na	πcieranie	i	zapewnia	dodatkowå	ochronë	
krawëdzi

•	 Zapewnia	gładkoπÊ	powierzchni	i	zmniejszone	ryzyko	
przebarwieË

•	 Zapobiega	poczåtkowej	wraæliwoπci	cementów	
glasjonomerowych	na	wodë	co	zwiëksza	ich	odpornoπÊ	
na	πcieranie	

Płynny	diament Ukoronowanie	Twoich	uzupełnieË

PowIÅzane PRoDukTy

Rodzina	Fuji	IX	GP G-≥nial	anterior	
i	Posterior

Gradia	Direct	anterior
i	Posterior

Fuji	II	LC

InfoRmaCja hanDlowa

GC	Epitex	wystëpuje	w	rolkach	10	m	w	4	gradacjach:	
gruboziarnistej	(niebieski),	πrednioziarnistej	(zielony),	
drobnoziarnistej	(szary),	ekstra	drobnoziarnistej	(czerwony)	
i	dodatkowo	transparentny	jako	pasek	do	formówki.
GC	New	Metal	Strips	så	dostarczane	jako	paski	o	nastëpujåcych	
szerokoπciach:	2,6	mm,	3,3	mm	i	4,0	mm	oraz	w	4	ziarnistoπciach:	
czerwony	N.200,	niebieski	N.300,	zielony	N.600,	æółty	N.1000

InfoRmaCja hanDlowa

G-Coat	PLUS	jest	dostëpny	w	opakowaniu	z	4	ml	butelkå	
i	akcesoriami.

Systemy łåczåce &
Kondycjonowanie



37

Endo Systemy łåczåce &
Kondycjonowanie

Odbudowy
bezpoπrednie Opracowanie 

& WykoËczenie

Rozpoznanie

Zapobieganie

Kontrola &
Utrzymanie

Modelowanie
Æywica / Wosk

Tłoczenie

Skanowanie
wewnåtrzustne

Laboratoryjne
skanowanie &

Projektowanie CAD Konstrukcje CAM

Preparacja

Pobieranie wycisku
& Wykonanie modelu

Odlewanie Odbudowa
pełnokonturowa

CAM w gabinecie Cementowanie

Charakteryzacja

CeRasmaRT	z	GC:	
Bloczek	CaD/CaM	z	ceramiki	hybrydowej

zaleTy I koRzy©CI

Korzystajåcy	z	najlepszej	technologii	hybrydowej,	zastrzeæonej	
obróbki	wypełniacza	szklanego	i	unikalnego	procesu	
produkcji,	CERaSMaRT	zachwyca	nastëpujåcymi	zaletami:

•	 WytrzymałoπÊ	połåczona	z	elastycznoπciå
•	 Najwyæsza	wytrzymałoπÊ	na	zginanie	w	swojej	kategorii
•	 Wysoka	elastycznoπÊ	w	celu	złagodzenia	działania	sił	

w	trakcie	æucia
•	 Precyzja	połåczona	z	trwałoπciå

•	 Szybkie	i	precyzyjne	frezowanie,	ostre	krawëdzie	brzeæne
•	 Zwiëkszona	æywotnoπÊ	frezów
•	 Ultra-drobne	czåsteczki	wypełniacza	zapewniajåce	trwały	

połysk	i	mniejszå	πcieralnoπÊ
•	 Wysoka	widocznoπÊ	na	zdjëciach	rtg	dla	łatwej	kontroli

•	 Estetyka	połåczona	z	technologiå	CaD/CaM
•	 Zrównowaæona	fluorescencja	i	opalescencja	umoæliwiajåca	

naturalnå	integracjë	uzupełnienia	z	tkankå	zëba
•	 Łatwe	uzyskanie	wysokiego	połysku	powierzchni	po	

krótkim	czasie	polerowania
•	 MoæliwoπÊ	łatwej	charakteryzacji	za	pomocå	OPTIGLaZE	

Color,	w	ciågu	zaledwie	kilku	minut

InfoRmaCja hanDlowa

CERaSMaRT	jest	dostëpny	w	odcieniach	a1,	a2,	a3,	a3.5	i	B1	
zarówno	w	wersji	o	wysokiej	przepuszczalnoπci	πwiatła	(HT)	jak	
i	niskiej	przepuszczalnoπci	πwiatła	(LT),	a	takæe	w	odcieniu	do	
zëbów	wybielanych	(BL).
Jest	dostëpny	w	rozmiarach	12,	14	i	14L	i	wystëpuje	
w	opakowaniach	zawierajåcych	5	bloczków	dostosowanych	
do	mandryli	CEREC®	lub	uniwersalnej.

Precyzja,	wytrzymałoπÊ	i	elastycznoπÊ...	w	połåczeniu	
z	łatwå	w	uæyciu	glazurå	do	charakteryzacji.	Właπnie	
to	zapewnia	CERaSMaRT,	pochłaniajåcy	energië	
bloczek	CaD/CaM	z	ceramiki	hybrydowej.	Oferuje	
on	niespotykane	dotåd	moæliwoπci	dla	róænych	
sytuacji	klinicznych.

•	Zdolny	do	absorbowania	wstrzåsów,	CERaSMaRT	
doskonale	nadaje	sië	do	zastosowania	
w	przypadku	trudnych	warunków	zgryzowych

•	Jego	adaptacja	brzeæna	i	odpornoπÊ	na	odpryski	
zapewniajå	długotrwałå	szczelnoπÊ	brzeænå

•	Jego	zrównowaæona	twardoπÊ	powierzchni	jest	
szczególnie	korzystna	w	zminimalizowaniu	starcia	
zëbów	przeciwstawnych,	przy	jednoczesnym	
zapewnieniu	długotrwałego	połysku	uzupełnienia

wskazanIa

1.	Uzupełnienia	poπrednie	bez	metalu:	korony	całkowite,	
wkłady	koronowe,	nakłady,	licówki	

2.	Korony	oparte	na	implantach

Bloczki	o	wysokiej	przeziernoπci	(HT)	så	wskazane	głównie
do	zaståpienia	szkliwa:	do	wkładów	koronowych,	nakładów,
licówek,	koron	czëciowych	i	całkowitych.
Bloczki	o	niskiej	przeziernoπci	(LT)	så	przeznaczone	do
zaståpienia	tkanek	szkliwa	i	zëbiny:	do	maskowania	przebarwieË
w	preparacjach,	w	szczególnoπci	w	odniesieniu	do	koron.

PowIÅzane PRoDukTy

Ceramic	Primer	II	 G-CEM	LinkForce™ OPTIGLaZE	Color DiaPolisher	Paste

Inteligentny	materiał	do	inteligentnych	
zastosowaË

Konstrukcje
CAM
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GC z dumå rozszerza swojå ofertë materiałów 
eksploatacyjnych CAD/CAM o Initial™ LRF, 
wzmocniony leucytem bloczek CAD/CAM z ceramiki 
skaleniowej w piëciu odcieniach V o wysokiej 
i niskiej przeziernoπci do pełnokonturowych, 
pełnoceramicznych uzupełnieË poπrednich.

Bloczki oferujå naturalnå dynamikë πwiatła 
o doskonale zrównowaæonej przeziernoπci, 
fluorescencji i opalizujåcym charakterze.

Szybki i łatwy w uæyciu: wystarczy wyfrezowaÊ, 
wypolerowaÊ i zacementowaÊ.

Szybko, trwale, piëknie

Wskazania

Wykonywanie pełnokonturowych, pełnoceramicznych
uzupełnieË poπrednich:
• Pojedyncze korony zëbów przednich i bocznych - 

czëπciowe i całkowite
• Wkłady typu Inlay
• Nakłady typu Onlay
• Licówki
• Endokorony na zëbach trzonowych i przedtrzonowych

zalety i korzy©ci

• Wysoka gëstoπÊ - mniejsze ryzyko odpryskiwania
• Wyjåtkowo gładkie powierzchnie bezpoπrednio po 

wyfrezowaniu
• Nie jest konieczne wypalanie, aby uzyskaÊ doskonałe 

właπciwoπci fizyczne
• Łatwe polerowanie przy uæyciu konwencjonalnych narzëdzi 

rëcznych i mechanicznych
• Efekt kameleona zapewnia optymalnå integracjë koloru
• Specjalna pasta do wypalania glazury

informacja handloWa

Dostëpne w 5 odcieniach V (A1, A2, A3, A3.5, B1), jednym 
odcieniu wybielonym (BL) i dwóch przeziernoπciach (HT-LT)
Dostëpne w rozmiarach 12, 14 i 14L, w opakowaniach 
uzupełniajåcych po 5 bloczków wyposaæonych w uchwyty 
CEREC® lub Universal.
Dostëpna jest równieæ glazura w paπcie (4 g) i płyn 
rozcieËczajåcy do wypalania ceramiki.

initial™ lrf Block z Gc: 
Bloczek CAD/CAM z ceramiki skaleniowej 
wzmocnionej leucytem

Produkty PoWiÅzane

G-CEM LinkForce™ G-CEM LinkAce Ceramic Primer II
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Cementowanie - wstëp
fuji I	z	GC:
Pierwszy	glasjonomerowy	cement	GC		
do	osadzania

PRoDukTy PowIÅzane

Freegenol	 Fuji	TEMP	LT aplikator	Capsule	applier	IV Wstrzåsarka	Capsule	Mixer	CM-II

Majåc	ponad	95-letnie	doπwiadczenie	i	naleæåce	do	
najbardziej	wszechstronnych	portfolio	produktów,	
jesteπmy	przekonani,	æe	GC	jest	idealnym	partnerem,	
który	pomoæe	Ci	w	wyborze	najbardziej	odpowied-
niego	rozwiåzania	do	cementowania.	Skuteczne	
cementowanie	to	przecieæ	efekt	pracy	zespołowej.	
Kaædy	z	cementów	lutujåcych	GC	nadaje	sië	do	
róænych	sytuacji	klinicznych	i	oferuje	swoje	unikalne	
cechy,	takie	jak	właπciwoπci	fizyczne,	czas	pracy,	
procedura	stosowania,	uwalnianie	fluoru	i	koszty…	
Wybór	optymalnego	cementu	do	osadzania	daje	
gwarancjë	piëknego	uπmiechu	i	długotrwałej	
satysfakcji	pacjenta.

Pierwszy	glasjonomerowy	cement	GC	do	osadzania,	
GC	Fuji	I,	został	wprowadzony	ponad	25	lat	temu,	
głównie	do	cementowania	uzupełnieË	z	metali.	
Jego	szeroko	udokumentowane	zastosowanie	jest	
dowodem	na	to,	æe	GC	Fuji	I	jest	skutecznym	
i	bezpiecznym	cementem	do	wielu	rutynowych	
procedur	osadzania.

wskazanIa

GC	Fuji	I	jest	idealnym	rozwiåzaniem	do	osadzania	wszelkiego	
rodzaju	uzupełnieË	i	wkładów	na	bazie	metalu	oraz	
nieprzeziernych	uzupełnieË	z	cyrkonu.	Jest	takæe	doskonałym	
wyborem	do	cementowania	na	łåcznikach	implantów.

zaleTy I koRzy©CI

Zaawansowana	technologia	materiałowa	daje	GC	Fuji	I	wiele	
zalet	w	stosunku	do	cementów	cynkowo-fosforanowych	
i	polikarboksylowych:
•	 adhezja	chemiczna	do	tkanek	zëba	gwarantujåca	doskonałå	

szczelnoπÊ	brzeænå
•	 Rozwiåzanie	odporne	na	wilgoÊ,	gdy	suchoπÊ	pola	

zabiegowego	nie	moæe	byÊ	zapewniona
•	 Szybka	i	łatwa	procedura,	bez	wytrawiania	zëba	i	nakładania	

systemu	łåczåcego
•	 Gumowata	konsystencja	materiału	podczas	wiåzania	ułatwia	

usuwanie	nadmiarów
•	 Cement	nie	zawierajåcy	æywicy	dla	pacjentów	uczulonych	

na	metakrylany
•	 Praktycznie	nie	wykazuje	nadwraæliwoπci	pozabiegowej:	

rozwiåzanie	przyjazne	miazdze

InfoRmaCja hanDlowa

Fuji	I	jest	dostëpny	w	jasno	æółtym	odcieniu	(Light	Yellow)	i	jest	
dostarczany	w	kapsułkach	i	w	postaci	proszku	z	płynem.

25	lat	udokumentowanego	stosowania	
w	rutynowych	procedurach	cementowania

hIGh

GC luTInG
soluTIons

Cement	na	bazie	
tlenku	cynku

Samoadhezyjny	
cement	

kompozytowy

adhezyjny	
cement	

kompozytowy

Modyfikowany	
æywicå	cement	

glasjonomerowy	
(RMGI)

Konwencjonalny	
cement	

glasjonomerowy	
(GI)

Cementowanie
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fujiCem 2 sl	z	GC:
Wysokiej	jakoπci,	modyfikowany	æywicå	
cement	glasjonomerowy	do	osadzania

fuji Plus	z	GC:
Wzorcowy	cement	glasjonomerowy	
modyfikowany	æywicå

PRoDukTy PowIÅzane

Freegenol	 Fuji	TEMP	LT aplikator	Capsule	applier	IV Wstrzåsarka	Capsule	Mixer	CM-II

GC	Fuji	PLUS	został	zaprojektowany	z	myπlå	o	pro-	
stych	i	bezbłëdnych	procedurach	cementowania	
oraz	silnym	i	trwałym	wiåzaniu,	na	którym	moæna	
polegaÊ.	Znakomite	parametry	i	dostëpnoπÊ	
w	róænych	odcieniach	sprawiajå,	æe	Fuji	PLUS	jest	
cementem	uniwersalnym.	Zapewnia	najwyæszå	
niezawodnoπÊ	popartå	długotrwałymi	doskonałymi	
rezultatami	klinicznymi.	Fuji	PLUSEWT	ma	wydłuæony	
czas	pracy	umoæliwiajåcy	cementowanie	rozległych	
mostów	i	osadzanie	kilku	uzupełnieË	jednoczeπnie.

wskazanIa

GC	Fuji	PLUS	jest	uniwersalnym	cementem	przeznaczonym	
do	osadzania:
•	 UzupełnieË	na	bazie	metalu
•	 Ceramicznych	wkładów	typu	inlay,	koron	i	mostów	

z	ceramiki	wzmacnianej
•	 Wszystkich	rodzajów	kompozytowych	wkładów	i	nakładów,	

koron	i	mostów
•	 Wkładów	koronowo-korzeniowych	z	metalu,	ceramiki	

i	włókna	szklanego

zaleTy I koRzy©CI

•	 adhezja	chemiczna	do	tkanek	zëba,	gwarantujåca	doskonałå	
szczelnoπÊ	brzeænå

•	 Rozwiåzanie	odporne	na	wilgoÊ,	gdy	suchoπÊ	pola	
zabiegowego	nie	moæe	byÊ	zapewniona

•	 Szybka	i	łatwa	praca,	bez	skomplikowanych	procedur	łåczåcych
•	 Gumowata	konsystencja	umoæliwia	łatwe	usuwanie	nadmiarów
•	 Materiał	przyjazny	miazdze,	praktycznie	niewykazujåcy	

nadwraæliwoπci	pozabiegowej
•	 Sprawdzona	i	przewidywalna	skutecznoπÊ	dla	wiëkszoπci	

rutynowych	przypadków
•	 Dostëpny	równieæ	w	wersji	o	wydłuæonym	czasie	pracy	

(EWT)	do	rozległych	mostów

InfoRmaCja hanDlowa

Kapsułki	Fuji	PLUS	så	dostëpne	w	dwóch	odcieniach:	æółtym	
(Yellow)	i	a3.	Wersja	normalna	proszku	z	płynem	jest	dostëpna	
w	odcieniach:	æółtym	(Yellow),	transparentnym	(Translucent)	
i	a3.	Wersja	EWT	(z	wydłuæonym	czasem	pracy)	jest	dostëpna	
w	odcieniu	a3.

FujiCEM	2	SL	jest	rezultatem	całej	dekady	stałego	
udoskonalania	produktu,	a	takæe	solidnej	reputacji	
ponad	150	milionów	koron	zacementowanych	na	
całym	πwiecie.	Dziëki	innowacyjnej	technologii	Force	
&	Fusion,	FujiCEM	2	SL	daje	dentystom	zapewnienie	
skutecznego	leczenia.	Niezaleænie	od	wyboru	
wariantu	mieszania,	rëcznego	czy	automatycznego,	
preferowania	dozownika	typu	Clicker	lub	dozownika	
typu	strzykawka...	FujiCEM	2	SL	oferuje	to	wszystko	
w	jednym	produkcie.

wskazanIa

GC	FujiCEM	2	SL	jest	ekonomicznym	materiałem,	który	
obejmuje	szeroki	zakres	wskazaË:
•	 Wkłady	koronowe	typu	inlay,	onlay,	korony	i	mosty	z	metalu	

i	porcelany	napalanej	na	metal	(PMF)
•	 Wysokiej	wytrzymałoπci	(np.	na	bazie	tlenku	cyrkonu,	

dwukrzemianu	litu	itp.)	pełnoceramiczne	wkłady	koronowe	
typu	inlay,	onlay,	korony	i	mosty

•	 Wkłady	koronowe	typy	inlay,	onlay,	korony	i	mosty	z	kompozytu
•	 Pełnoceramiczne	wkłady	typu	inlay
•	 Wkłady	koronowo-korzeniowe	z	metalu,	ceramiki	i	włókna	szklanego	

zaleTy I koRzy©CI

•	 adhezja	chemiczna	do	tkanek	zëba,	gwarantujåca	
doskonałå	szczelnoπÊ	brzeænå

•	 OdpornoπÊ	na	wilgoÊ	-	niezbëdna,	gdy	nie	moæna	
zagwarantowaÊ	kontroli	wilgotnoπci

•	 Szybka	i	łatwa	procedura	-	bez	wytrawiania	i	stosowania	
systemu	łåczåcego

•	 Gumowata	konsystencja	umoæliwia	łatwe	usuwanie	nadmiarów
•	 Praktycznie	bez	nadwraæliwoπci	pozabiegowej:	rozwiåzanie	

przyjazne	dla	miazgi
•	 Mieszanie	rëczne	lub	automatyczne:	wybór	naleæy	do	Ciebie!

InfoRmaCja hanDlowa

GC	FujiCEM	2	SL	jest	dostëpny	w	nabojach	Paste	Pak	o	pojemnoπci	
13,3	g	/	7,2	ml	i	z	moæliwoπciå	wyboru	pomiëdzy	2	typami	koËcówek	
do	mieszania:	zwykłå	koËcówkå	lub	specjalnå	koËcówkå	Endo	do	
cementowania	wkładów	koronowo-korzeniowych.	Dostëpne	så	
zestawy	Starter	z	dozownikiem	Paste	Pak	Dispenser	z	metalu	lub	
dozownikiem	FujiCEM	2	Dispenser	z	tworzywa	sztucznego.	

Kiedy	szukasz	
cementu,	na	którym	moæna	polegaÊ Dla	uzyskania	maksymalnej	niezawodnoπci

Cementowanie
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G-Cem linkace	z	GC:
Samoadhezyjny	cement	kompozytowy	
dostëpny	w	strzykawce	automix

G-Cem Capsule	z	GC:
Samoadhezyjny	cement	kompozytowy	
w	kapsułkach	

GC	G-CEM	Linkace	jest	uniwersalnym,	samoadhe-
zyjnym	cementem	kompozytowym	o	podwójnym	
sposobie	wiåzania,	konfekcjonowanym	w	strzykawce	
automix	i	przeznaczonym	do	adhezyjnego	cemento-	
wania	poπrednich	uzupełnieË	pełnoceramicznych,	
metalowych	lub	kompozytowych.	Dziëki	wysokiemu	
stopniowi	spolimeryzowania	w	trybie	wiåzania	
chemicznego,	G-CEM	Linkace	zapewnia	doskonałe	
rezultaty,	niezaleænie	od	rodzaju	materiału	protety-
cznego,	z	którego	wykonane	jest	cementowane	
uzupełnienie.	Monomery	fosforanowe	w	G-CEM	
Linkace	gwarantujå	niezrównanå	trwałoπÊ	wiåzania.	
Wysoka	wytrzymałoπÊ	na	πcieranie	zapewnia	
niezawodnoπÊ	przy	cementowaniu	uzupełnieË	
CaD-CaM	i	bezmetalowych.

wskazanIa

Niezaleænie	od	tego	na	jakå	opcjë	odbudowy	sië	zdecydujesz,	
zawsze	znajdziesz	dobry	powód,	aby	wybraÊ	G-CEM	Linkace:	
•	 wkłady	koronowe	typu	inlay,	onlay,	korony	i	mosty	

pełnoceramiczne,	kompozytowe	i	na	podbudowie	z	metalu
•	 wkłady	koronowo-korzeniowe	z	metalu,	ceramiki	i	włókna	

szklanego

zaleTy I koRzy©CI

•	 Efektywny	tryb	samoutwardzania	gwarantuje	optymalnå	
polimeryzacjë	nawet	pod	nieprzeziernymi	lub	grubymi	
uzupełnieniami

•	 Nie	wymaga	wstëpnego	przygotowania	zëba	båd	
stosowania	primerów	do	metalu	lub	cyrkonu

•	 Cienka	warstwa	materiału	(3	µm)	zapewnia	idealne	
dopasowanie	uzupełnienia	protetycznego

•	 Doskonała	stabilnoπÊ	koloru	zapewnia	trwałe	efekty	estetyczne
•	 Łatwy	w	uæyciu,	moæe	byÊ	przechowywany	w	temperaturze	

pokojowej	poniewaæ	nie	wymaga	schładzania

GC	G-CEM	jest	samoadhezyjnym	cementem	
kompozytowym	o	podwójnym	sposobie	wiåzania,	
dostëpnym	w	kapsułkach	i	przeznaczonym	do	
adhezyjnego	cementowania	poπrednich	uzupełnieË	
pełnoceramicznych,	metalowych	lub	kompozyto-
wych.	GC	G-CEM	łåczy	wiëkszå	łatwoπÊ	stosowania	
i	samoadhezjë	cementów	konwencjonalnych	
z	doskonałymi	właπciwoπciami	mechanicznymi,	
adhezjå	i	estetykë	cementów	kompozytowych.	

wskazanIa

•	 Metalowe,	pełnoceramiczne	i	kompozytowe	wkłady	
koronowe	typu	inlay,	onlay,	korony	i	mosty*

•	 Wkłady	koronowo-korzeniowe	z	metalu,	ceramiki	i	włókna	
szklanego

*	mosty	z	maksymalnie	dwoma	filarami

zaleTy I koRzy©CI

•	 Doskonałe	wiåzanie	z	materiałami	odtwórczymi.	Wiåzanie	
chemiczne	z	tlenkiem	cyrkonu	bez	koniecznoπci	stosowania	
primera

•	 Wysoka	siła	wiåzania	z	tkankami	zëbów	zarówno	w	trybie	
samoutwardzania	jak	i	utwardzania	πwiatłem

•	 Nie	ma	potrzeby	stosowania	procedur	łåczåcych	na	tkanki	
zëba

•	 Bezpoπrednia	aplikacja	do	kanału	korzeniowego	za	pomocå	
specjalnej	koËcówki	wydłuæajåcej

•	 Długotrwała	stabilnoπÊ	oraz	niski	współczynnik	
rozszerzalnoπci	liniowej

PRoDukTy PowIÅzane

Fuji	TEMP	LT aplikator	Capsule	applier	IV Wstrzåsarka	Capsule	Mixer	CM-II Kleszcze	GC	Pliers

Niezawodne	rozwiåzanie	do	wielu	wskazaË	w	zakresie	cementowania

InfoRmaCja hanDlowa

G-CEM	CaPS	jest	dostëpny	w	postaci	kapsułek	w	4	odcieniach	
a2,	aO3,	BO1	i	Translucent.

InfoRmaCja hanDlowa

G-CEM	Linkace	jest	dostëpny	w	strzykawkach	zawierajåcych	
4,6	g	/	2,7	ml	materiału	w	nastëpujåcych	odcieniach:	a2,	
Translucent,	aO3	(opakerowy)	i	BO1	(opakerowy).

Cementowanie
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Endo Systemy łåczåce &
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CAM w gabinecie Cementowanie

Charakteryzacja

G-Cem linkforce™	z	GC:
Podwójnie	utwardzalny	cement	adhezyjny	
do	osadzania	

zaleTy I koRzy©CI

•	 Wysoka	siła	wiåzania	dziëki	moæliwoπci	efektywnego	
utwardzenia	πwiatłem	systemu	łåczåcego

•	 Bardzo	cienka	warstwa	gruboπci	3	µm	zapewnia	doskonałe	
dopasowanie	uzupełnienia

•	 Efektywny	tryb	samoutwardzania,	szczególnie	przydatny	
w	przypadku	nieprzeziernych	lub	grubych	uzupełnieË

•	 Optymalne	utwardzanie	πwiatłem	cementu	
kompozytowego,	idealne	do	cementowania	licówek

•	 4	odcienie	odpowiadajåce	wszystkim	potrzebom,	wraz	
z	odpowiednimi	pastami	próbnymi

•	 Podobna	do	naturalnych	zëbów	fluorescencja	i	stabilnoπÊ	
koloru

InfoRmaCja hanDlowa

G-CEM-LinkForce™	jest	dostëpny	w	nastëpujåcych	zestawach:
•	 Zestaw	System	Kit:	2	strzykawki,	w	tym	odcieË	a2	i	Translucent,	

a	takæe	G-Premio	BOND,	G-Multi	Primer,	pasty	próbne	Try-in,	
æel	trawiåcy	i	akcesoria

•	 Zestaw	Starter	Kit:	1	strzykawka	w	odcieniu	a2	lub	Translucent,	
plus	G-Premio	BOND	i	G-Multi	Primer

	 Wszystkie	komponenty	så	równieæ	dostëpne	jako	uzupełniania:	
strzykawka	8,7	g,	pasty	próbne	Try-in	Paste	1,5	g,	G-Premio	
BOND	5	ml,	G-Premio	BOND	DCa	(aktywator	podwójnego	
utwardzania)	3	ml	i	G-Multi-Primer	5	ml.

Poczynajåc	od	wkładów	koronowych	typu	inlay	/	onlay	
i	overlay,	licówek,	nakładów	okluzyjnych	typu	tabletop	aæ	
po	uzupełnienia	CaD/CaM,	moæliwoπci	wyboru	pomië-
dzy	róænymi	rodzajami	odbudowy	stały	sië	wiëksze.	
Dodajåc	do	tego	wprowadzanie	nowych	substratów,	
takich	jak	tlenek	cyrkonu,	dwukrzemian	litu	i	ceramika	
hybrydowa	-	nic	dziwnego,	æe	opanowanie	odpowied-
nich	do	wszystkich	wskazaË	procedur	cementowania	jest	
obecnie	trudnym	wyzwaniem.	Czy	istnieje	jedno	rozwiå-
zanie	dostosowane	do	wszystkich	sytuacji?	GC	opraco-
wała	uniwersalny,	kompozytowy	cement	adhezyjny,	
który	zapewnia	przewidywalne	rezultaty	i,	do	którego	
moæna	stosowaÊ	standardowe	procedury.	G-CEM	
LinkForce™	z	GC	-	uniwersalne	i	skuteczne	rozwiåzanie	
wszystkich	wyzwaË	zwiåzanych	z	cementowaniem,	które	
we	wszystkich	wskazaniach	z	wszystkimi	substratami	
zapewnia	silne	połåczenie,	bez	æadnych	kompromisów.	

wskazanIa

Na	G-CEM	LinkForce™	moæesz	liczyÊ	we	wszystkich	sytuacjach	
klinicznych:
•	 wkłady	koronowe	typu	inlay,	onlay,	korony	i	mosty	pełnocerami-

czne,	z	ceramiki	hybrydowej,	kompozytu	i	na	podbudowie	z	metalu
•	 wkłady	koronowo-korzeniowe	z	metalu,	ceramiki	i	włókna	szklanego
•	 licówki	pełnoceramiczne	i	kompozytowe
•	 korony	i	mosty	na	łåcznikach	implantów

PRoDukTy PowIÅzane

Freegenol	 Fuji	TEMP	LT G-Premio	BOND G-Multi	Primer

Dostosowany	do	wszystkich	wyzwaË	adhezji.	
Gwarantuje	trwałe	funkcjonowanie.

G-Premio BonD	
łåczy	sië

bez	kompromisów	
z	wszysTkImI
preparacjami

G-Cem linkforce
zapewnia	silne
połåczenie	we 
wszysTkICh
wskazaniach

G-multi Primer	
zapewnia	stabilnå

adhezjë	do
wszysTkICh

uzupełnieË

Cementowanie
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Fuji	TEMP	LT	jest	specjalnie	dostosowany	do	długo-
trwałego	cementowania	tymczasowego.	Dziëki	odpo-	
wiednio	wywaæonej	formule,	jest	bardzo	wygodny	
podczas	stosowania	i	oferuje	stabilnå	retencjë	
uzupełnieË	protetycznych	zapewniajåc	jednoczeπnie	
ich	póniejsze	bezpieczne	usuwanie.	Oprócz	korzyπci	
wynikajåcych	z	optymalnych	właπciwoπci	uæytkowych	
i	parametrów	fizycznych,	Fuji	TEMP	LT	zapewnia	
dobrze	znanå	ochronë	oferowanå	przez	materiały	
glasjonomerowe.

wskazanIa

Te	zalety	w	połåczeniu	z	ochronå	oferowanå	przez	
glasjonomery	sprawiajå,	æe	jest	to	idealny	wybór	do:
•	 Długoterminowego	cementowania	tymczasowego	wszelkiego	

rodzaju	koron	i	mostów	pełnoceramicznych,	kompozytowych,	
akrylowych	i	na	podbudowie	z	metalu,	w	tym	próbnego	
cementowania	rozległych	prac	protetycznych

•	 Specjalnie	dostosowany	do	zapewnienia	wystarczajåcej	retencji	
i	moæliwoπci	odzyskania	koron	i	mostów	cementowanych	
na	łåcznikach	implantów	

zaleTy I koRzy©CI

•	 Niezbyt	płynna	konsystencja	przy	niewielkiej	gruboπci	warstwy
•	 Gumowata	konsystencja	ułatwia	usuwanie	nadmiarów
•	 Niezawodna	retencja	zapewnia	długoterminowe	zabezpieczenie
•	 Bez	negatywnego	wpływu	na	wynik	ostatecznego	

cementowania	adhezyjnego
•	 Bezpieczne	usuwanie	uzupełnienia	w	dowolnym	czasie	

i	w	miarë	potrzeby
•	 Łatwe	oczyszczanie

Freegenol	jest	cementem	bez	eugenolu	do	
tymczasowego	cementowania	uzupełnieË	
poπrednich.	Jest	w	pełni	kompatybilny	i	bezpieczny	
w	uæyciu	z	materiałami	zawierajåcymi	æywice	
akrylowe.	Biokompatybilny	z	tkankami	zëba	
i	tkankami	miëkkimi.	Freegenol	jest	łatwy	w	uæyciu	
i	ma	po	zmieszaniu	gładkå,	kremowå	konsystencjë.

wskazanIa

Tymczasowe	cementowanie	uzupełnieË	poπrednich.	
Czas	wiåzania	moæna	dostosowaÊ	w	zaleænoπci	od	potrzeb:	
•	 wiëcej	bazy	-	wiåzanie	szybsze
•	 mniej	bazy	-	wiåzanie	wolniejsze

zaleTy I koRzy©CI

•	 Nie	zawiera	eugenolu,	nie	ma	negatywnego	wpływu	
na	polimeryzacjë	materiałów	zawierajåcych	æywicë

•	 MoæliwoπÊ	dostosowania	konsystencji
•	 Łatwy	do	usuniëcia	z	koron	i	zrëbów
•	 W	zestawie	specjalny	πrodek	czyszczåcy

fuji TemP lT	z	GC:
Cement	glasjonomerowy	pasta-pasta	
do	tymczasowego	osadzania

freegenol	z	GC:
Cement	do	tymczasowego	osadzania

Komfortowo	i	niezawodnie

PRoDukTy PowIÅzane

FujiCEM	2	SL G-CEM	LinkForce™ Kleszcze	GC	Pliers Dozownik	Paste	Pak	Dispenser

InfoRmaCja hanDlowa

Fuji	TEMP	LT	wystëpuje	w	jednym	odcieniu	(Universal)	i	jest	
dostëpny	w	nabojach	Paste	Pak	do	stosowania	z	praktycznym	
dozownikiem	Paste	Pak	Dispenser	z	GC.

InfoRmaCja hanDlowa

Freegenol	jest	dostëpny	w	tubach	zawierajåcych	55	g	bazy	
i	20	g	katalizatora.	W	zestawie	znajduje	sië	równieæ	πrodek	
czyszczåcy	2,5	ml.

Cementowanie
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Uwagi: * Do uzupełnieË poπrednich o małej gruboπci (≤ 2 mm), dla których moæliwe jest zastosowanie systemu wyłåcznie πwiatłoutwardzalnego.
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Nawigacja cementowania z GC

Cementowanie

Znajd odpowiedni cement, by pokonaÊ wyzwania zwiåzane z osadzaniem 
uzupełnieË!

Wkłady koronowe inlay i onlay Korony i mosty Wkłady koronowo-korzeniowe Licówki

Metal •  Ceramika 
skaleniowa

•  Ceramika 
wzmacniana 
leucytem

•  Dwukrzemian 
litu

•  Kompozyt  
(np. GC 
GRADIA® 
PLUS)

Ceramika 
hybrydowa 

(np. CERASMART)

•  Metal
 (np. GC Initial®

 CAST NP)

•  Tlenek 
cyrkonu

 (np. GC Initial®

 Zirconia Disk)

•  Tlenek glinu

•  Dwukrzemian 
litu

•  Kompozyt  
(np. GC 
GRADIA® 
PLUS)

•  Ceramika 
skaleniowa

•  Ceramika 
wzmacniana 
leucytem

Ceramika 
hybrydowa 

(np. CERASMART)

Wzmocnienia 
z włókien 

(np. EverStick® 
POST & GC Fiber 

Post) 

Metal Tlenek cyrkonu
(np. GC Initial®

Zirconia Disk)

•  Ceramika 
skaleniowa

• Ceramika 
wzmacniana 
leucytem 

• Dwukrzemian 
litu 

• Ceramika 
hybrydowa 
(np. 
CERASMART)

• Kompozyt

Fuji I 
Konwencjonalny 
cement glas-
jonomerowy • - - - • - - - - • - -

Fuji PLUS  
Cement glas-
jonomerowy 
modyfikowany 
æywicå    

• •
(inlay)

• - • • - - • • • -FujiCEM 2 
Cement glas-
jonomerowy 
modyfikowany 
æywicå 

G-CEM 
LinkAce     
Samoadhe-
zyjny cement 
kompozytowy

• • • - • • • - • • • -G-CEM
Samoadhe- 
zyjny cement
kompozytowy   

G-CEM 
LinkForce  
Adhezyjny 
cement
kompozytowy   

• • • • • • • • • • • •

G-≥nial 
Universal Flo 
Adhezyjny 
cement
kompozytow

-
• • •

- - - - - - - •
(jeπli gruboπÊ wynosi mniej niæ 2,0 mm)*
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Fuji ORTHO LC z GC:
©wiatłoutwardzalny glasjonomer 
do mocowania w ortodoncji

Fuji ORTHO z GC:
Cement glasjonomerowy do mocowania 
w ortodoncji

GC Fuji ORTHO jest πwiatłoutwardzalnym, wzmoc-
nionym æywicå cementem glasjonomerowym, idealnie 
dostosowanym do mocowania zamków, pierπcieni 
i aparatów ortodontycznych. MoæliwoπÊ nakładania 
go w obecnoπci wilgoci upraszcza procedurë klejenia. 
Uwalnianie w sposób ciågły fluoru zmniejsza ryzyko 
odwapnienia, co pomaga utrzymaÊ dobrå kondycjë 
szkliwa. Ponadto, szybciej i łatwiej moæna go usunåÊ 
przy mniejszym ryzyku uszkodzenia szkliwa niæ 
w przypadku kompozytowych systemów do klejenia.

WSKAzANIA

• Klejenie metalowych i ceramicznych zamków i zaczepów
• Mocowanie aparatów akrylowych np. aparatów RPE - do szybkiej 

ekspansji podniebienia
• Cementowanie pierπcieni, gdy poæådana jest dodatkowa 

retencja pierπcienia

zALETy I KORzy©CI

• Łatwe nakładanie i kontrolowane wiåzanie dziëki utwardzaniu 
πwiatłem

• Doskonała adhezja, nawet w wilgotnym πrodowisku
• Długotrwałe uwalnianie fluoru
• Łatwe zdejmowanie aparatów ortodontycznych, co pozwala 

uniknåÊ pëkniëÊ szkliwa
• Nie ulega przebarwieniu
Szczególne zalety GC Fuji ORTHO LC Paste Pak 
• DostëpnoπÊ materiału w naboju skraca procedurë przygotowania
• Optymalna praca dziëki moæliwoπci wyboru łatwego 

mieszania rëcznego lub automatycznego

INFORMACjA HANDLOWA

GC Fuji Ortho LC jest dostëpny w 3 wersjach:
• Proszek-Płyn w butelkach zawierajåcych 40 g proszku 

i 6,8 ml (8 g) płynu
• Kapsułki w opakowaniach zawierajåcych 50 sztuk
• Naboje 13,3 g (7,2 ml) z opcjå automix

GC Fuji ORTHO jest samoutwardzalnym, wzmocnio-
nym æywicå cementem glasjonomerowym, idealnie 
dostosowanym do mocowania zamków i pierπcieni 
ortodontycznych. MoæliwoπÊ nakładania w πrodowi-
sku wilgotnym, upraszcza jego stosowanie, a takæe 
procedury klejenia. Moæe byÊ stosowany technikå 
bez wytrawiania lub z wytrawianiem. Poniewaæ jest 
to cement glasjonomerowy, uwalnia fluor a przez 
to chroni przed potencjalnym odwapnieniem 
i próchnicå. GC Fuji ORTHO skutecznie utrzymuje 
zamki, pierπcienie i druty w trakcie leczenia orto-
dontycznego i daje sië łatwo usunåÊ w momencie 
jego zakoËczenia.

WSKAzANIA

Idealne połåczenie właπciwoπci kompozytów i cementów
glasjonomerowych do mocowania aparatów ortodontycznych.

zALETy I KORzy©CI

• Doskonała adhezja, nawet w wilgotnym πrodowisku
• Łatwe nakładanie
• Łatwe zdejmowanie aparatów ortodontycznych bez 

uszkadzania szkliwa
• Chemiczne wiåzanie
• Długotrwałe uwalnianie fluoru
• Nie ulega przebarwieniu

Łatwe NAKŁADANIE - Łatwe USUWANIE

PRODUKTy POWIÅzANE

Dozownik Paste Pak Dispenser Kleszcze GC Pliers Aplikator Capsule Applier IV Wstrzåsarka Capsule Mixer CM-II

INFORMACjA HANDLOWA

GC Fuji Ortho jest dostëpny w butelkach zawierajåcych 40 g 
proszku i 6,8 ml (8 g) płynu.

Cementowanie
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ORTHO Gel Conditioner z GC:
Preparat ortodontyczny do oczyszczania 
szkliwa

Fuji ORTHO BAND Paste Pak z GC:
Glasjonomer w wersji pasta-pasta 
do mocowania pierπcieni

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak jest niebieskim, 
modyfikowanym æywicå cementem glasjonome-
rowym do mocowania pierπcieni ortodontycznych. 
Moæe byÊ równieæ stosowany do cementowania 
aparatów utrzymywanych na koronach ze stali nie- 
rdzewnej (np. aparatów Herbsta lub typu ekspander). 
Materiał w postaci Paste Pak oszczëdza czas i redu- 
kuje iloπÊ odpadów. Za kaædym razem jest jednolicie 
zmieszany, bez wzglëdu na wymaganå iloπÊ. 
Niebieski kolor sprawia, æe cement sië odróænia 
i jest łatwy do usuniëcia. GC Fuji ORTHO BAND 
Paste Pak jest dostëpny w wersji samoutwardzalnej 
i podwójnie utwardzalnej.

WSKAzANIA

Idealne połåczenie właπciwoπci kompozytu i cementu 
glasjonomerowego do mocowania pierπcieni i aparatów 
ortodontycznych utrzymywanych na koronach ze stali 
nierdzewnej (np. aparaty Herbsta lub ekspansyjne).

zALETy I KORzy©CI

• Dostëpny w naboju z kontrolowanym dozowaniem 
zapewniajåcym prawidłowe iloπci dla kaædego wskazania

• Wygodne nakładanie bezpoπrednio na pierπcienie przy 
uæyciu koËcówki automix

• Wybór pomiëdzy wiåzaniem chemicznym lub podwójnym 
systemem wiåzania umoæliwiajåcym kontrolë procesu wiåzania

• Dostosowany czas pracy 5 minut i 30 sekund
• Niebieski kolor umoæliwiajåcy kontrolë podczas nakładania 

i usuwania
• Wysokie uwalnianie fluoru
• Doskonała adhezja, nawet w wilgotnym πrodowisku
• Łatwe zdejmowanie aparatów ortodontycznych bez 

uszkadzania szkliwa
• Optymalna praca dziëki moæliwoπci wyboru łatwego 

mieszania rëcznego lub w wersji automix

ORTHO Gel Conditioner jest unikatowym kondycjo- 
nerem w æelu z 20% kwasem poliakrylowym prze-
znaczonym do łagodnego kondycjonowania szkliwa 
przed zastosowaniem cementu ortodontycznego 
GC. Kondycjoner w æelu skutecznie oczyszcza 
powierzchnië i umoæliwia uzyskanie zwiëkszonej 
adhezji chemicznej, nie uszkadzajåc przy tym 
szkliwa. Kondycjoner jest dostëpny w strzykawce 
z koËcówkami aplikacyjnymi w postaci szczoteczki 
ułatwiajåcymi nakładanie.

WSKAzANIA

Przeznaczony do łagodnego wytrawiania i kondycjonowania 
szkliwa, zwiëkszajåc w ten sposób siłë wiåzania materiałów 
glasjonomerowych do powierzchni zëbów.

zALETy I KORzy©CI

• Zwiëksza siłë wiåzania nie uszkadzajåc szkliwa
• Dostëpny w strzykawce z koËcówkami aplikacyjnymi 

w postaci szczoteczki, ułatwiajåcymi nakładanie
• Niebieski odcieË umoæliwiajåcy kontrolë podczas aplikacji

Łatwe NAKŁADANIE - Łatwe USUWANIE

PRODUKTy POWIÅzANE

Dozownik Paste Pak Dispenser Kleszcze GC Pliers

INFORMACjA HANDLOWA

Fuji ORTHO BAND Paste Pak jest dostëpny w nabojach 
13,3 g (7,2 ml). Wersja LC ma opcjë automix.

INFORMACjA HANDLOWA

ORTHO Gel Conditioner jest dostëpny w strzykawkach 1,2 ml 
z koËcówkami aplikacyjnymi w postaci szczoteczki.

Cementowanie
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zALETy I KORzy©CI

GC Dentulous Trays:
• Sztywne metalowe łyæki powlekane, jednak na tyle giëtkie, 

æe umoæliwiajå indywidualne dopasowanie
• Łyæki ze stali nierdzewnej zakoËczone rantem typu Rimlock 

pozwalajåcym na uæycie nacisku podczas pobierania wycisku
• Plastikowe łyæki dystansowe z unikalnym „zygzakowym” 

obrzeæem, aby zminimalizowaÊ kontakt z guzkami

GC Edentulous Trays:
• Sztywna, zapewniajåca wiëkszå dokładnoπÊ łyæka wykonana 

z giëtkiego metalu umoæliwiajåcego bardziej indywidualne 
dopasowanie

• Perforacje i ranty typu Rimlock (na zewnëtrz łyæki) dla 
uzyskania optymalnej retencji alginatu

GC Closed-Bite Trays:
• Modele do przedniego i bocznego odcinka zëbów 

z mikro-cienkå, elastycznå siatkå, która nie dotyka obszaru 
zatrzonowcowego ani nie przeszkadza w całkowitym zwarciu

Kaædy dentysta wie, jak waæne jest wykonanie 
dokładnego wycisku. Odpowiedni materiał 
wyciskowy i dobra technika pobierania wycisku 
majå na celu zapewnienie najlepszych rezultatów. 
A podstawå kaædego dokładnego wycisku jest łyæka. 
Jako jeden z wiodåcych na πwiecie producentów 
łyæek i materiałów wyciskowych, GC oferuje szerokå 
gamë łyæek standardowych, a takæe akcesoria 
i materiały do wykonywania łyæek indywidualnych.

GC Dentulous Trays: specjalnie zaprojektowane do stosowania 
u pacjentów z uzëbieniem i dostëpne w wielu róænych 
rozmiarach, kształtach i rodzajach.

GC Edentulous Trays: specjalnie zaprojektowane do warunków 
anatomicznych pacjentów z bezzëbiem. Do wyboru łyæki 
Standard Edentulous do codziennych rutynowych procedur, 
łyæki STO-K do specyficznych cech anatomicznych niektórych 
pacjentów lub łyæki McGowan do protez natychmiastowych.

GC Closed-Bite Trays: łyæki trójfunkcyjne i łyæki do rejestracji 
zwarcia. Łyæki Check-Bite Triple Function så uæywane do 
pobierania wycisku roboczego, rejestracji zwarcia i wycisku 
przeciwstawnego w jednej procedurze. Łyæki Sideless Triple 
Function dostosowujå sië do 4 pozycji pełnego łuku. Łyæka 
Double Arch umoæliwia wykonanie kompletu modeli 
w rzeczywistej relacji zwarciowej.

Łyæki wyciskowe z GC:
Łyæki do szczëki i æuchwy uzëbionej, 
bezzëbnej i do rejestracji zwarcia

Istota dobrej odbudowy

PRODUKTy POWIÅzANE

Bite Compound Iso Functional Sticks Treclean GC Impression Separation 
Wafer

Pobieranie wycisku
& Wykonanie modelu
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Examix & Exaflex z GC:
Normalnie wiåæåce A-silikonowe masy 
wyciskowe

EXA’lence z GC:
Polietero-winylo-siloksanowy materiał 
wyciskowy

Tiksotropowy materiał wyciskowy do wszystkich 
najczëπciej stosowanych technik wyciskowych. 
Optymalne zapływanie, wydłuæony czas pracy 
i efekt “snap-set” (dokładnie okreπlony czas pracy, 
po którym nastëpuje szybkie zwiåzanie) sprawiajå, 
æe jest to niezwykle łatwa w uæyciu masa silikonowa 
typu addycyjnego.

WSKAzANIA

Masa Injection: jako materiał typu „wash” w technice 
2-materiałowej/2-etapowej lub w technice 2-materiałowej/ 
1-etapowej.
Masa Regular: jako materiał typu „wash” w technice 
2-materiałowej/1-etapowej.
Masa Monophase: jako materiał bazowy w technice 
2-materiałowej/1-etapowej lub samodzielnie w technice 
1-materiałowej/1-etapowej.
Masa Putty: jako materiał bazowy w technice 2-materiałowej/ 
2-etapowej.

zALETy I KORzy©CI

• Właπciwoπci tiksotropowe umoæliwiajåce precyzyjne 
odwzorowanie wszystkich szczegółów

• Duæa elastycznoπÊ i wysoka odpornoπÊ na rozerwanie 
ułatwia wyjmowanie wycisku

• Wysoka stabilnoπÊ wymiarowa i równomierne zapływanie 
masy zapewnia bezproblemowe pobieranie wycisku

• Formuła eliminujåca uwalnianie wodoru umoæliwia 
natychmiastowe odlewanie modelu gipsowego

• Róæne konsystencje i dostëpne zestawy dopasowane do 
wszystkich wskazaË i preferencji 

INFORMACjA HANDLOWA

• Masy GC Examix NDS Injection, Regular i Monophase så 
dostëpne w nabojach 48 ml

• Masy GC Exaflex Injection i Regular så dostëpne w tubach 
74 ml zawierajåcych bazë i katalizator. Masa GC Exaflex Putty 
jest dostarczana w pojemnikach 500 g z bazå i katalizatorem.

Technologia EXA'lence-VPES łåczåca naturalnå 
hydrofilowoπÊ masy polieterowej i wytrzymałoπÊ na 
rozrywanie masy poliwinylosiloksanowej zapewnia 
doskonałe wyciski w kaædych warunkach. Uzyskanie 
precyzyjnych wycisków umoæliwiajåcych idealnie 
dopasowane uzupełnienia jest teraz moæliwe równieæ 
w trudnych do przewidzenia warunkach klinicznych. 

WSKAzANIA

Protezy całkowite, korony, mosty, korony pierwotne, korony 
czëπciowe, wkłady, licówki, nakłady, wyciski w bezzëbiu, wyciski 
z transferami... do kaædego wskazania dostëpna jest kombinacja 
materiałów EXA'lence, które bëdå idealnym rozwiåzaniem.

zALETy I KORzy©CI

• Nieodłåczna hydrofilowoπÊ materiału zapewnia zwilæalnoπÊ 
umoæliwiajåcå dokładne odwzorowanie szczegółów, nawet 
w warunkach wilgoci

• Pozostaje hydrofilowy po zwiåzaniu, zapewniajåc najwyæszå 
precyzjë podczas odlewania modelu

• Wysoka wytrzymałoπÊ na rozerwanie eliminuje ryzyko 
uszkodzenia podczas wyjmowania z jamy ustnej i podczas 
uwalniania modelu z wycisku

• Długi czas pracy i krótki czas wiåzania
• Łagodny aromat miëty przyjemny dla pacjenta 

INFORMACjA HANDLOWA

Asortyment dostëpnych opakowaË i lepkoπci:
• Masa Regular - normalnie wiåæåca i Fast - szybkowiåæåca w na- 

bojach 48 ml w nastëpujåcych lepkoπciach: Extra Light Body, 
Light Body, Medium Body, Heavy Body, Heavy Rigid Body

• Masa Regular - normalnie wiåæåca i Fast - szybkowiåæåca 
w nabojach 370 ml w lepkoπci Medium Body i Heavy Body

• Masa Putty baza i katalizator w pojemnikach 500 g
• Technic Kit Monophase 370 do techniki “1 Etap/1 Materiał”
• Technic Kit One Step Heavy 370 do techniki “1 Etap/2 Materiały”
• Technic Kit Wash Heavy 370 (Fast - szybkowiåæåcy) do 

techniki “2 Etapy/2 Materiały”
• Technic Kit Wash Putty (Regular - normalnie wiåæåcy) do 

techniki “2 Etapy/2 Materiały”

Istota dobrej odbudowy

PRODUKTy POWIÅzANE

Bite Compound Iso Functional Sticks Treclean GC Impression Separation 
Wafer

Pobieranie wycisku
& Wykonanie modelu
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Exafast z GC:  
Szybkowiåæåce A-silikonowe masy 
wyciskowe

Aroma Fine PLUS z GC:
Alginatowa masa wyciskowa 

W oparciu o szerokå wiedzë GC w zakresie 
materiałów alginatowych, formuła GC Aroma Fine 
Plus została tak zaprojektowana, aby zapewniÊ 
uæytkownikom nie tylko najwyæszå jakoπÊ finalnych 
wycisków, lecz takæe łatwiejsze i szybsze mieszanie.

WSKAzANIA

Pobieranie wycisków do tymczasowych uzupełnieË 
protetycznych, modeli ortodontycznych i modeli roboczych.

zALETy I KORzy©CI

• Łatwe i szybkie wchłanianie proszku przez wodë w ciågu 
zaledwie 3 sekund

• Bezpyłowa formuła umoæliwia szybkie i energiczne mieszanie 
i uzyskanie gładkiej mieszaniny bez pëcherzyków powietrza

• Pod naciskiem alginat wpływa do najwëæszych przestrzeni 
i umoæliwia odwzorowanie najdrobniejszych szczegółów

• Kompatybilny z szerokå gamå gipsów klasy IV zapewnia 
lepszå reprodukcjë szczegółów i gładkå powierzchnië modelu

• Aromat miëty zapewnia komfort pacjenta

Rodzina szybkowiåæåcych A-silikonowych mas 
wyciskowych opracowana do pobierania 
niezmiennie wysoce precyzyjnych wycisków 
w ciågu zaledwie około 2 minut.

WSKAzANIA

Masa Injection: jako materiał typu „wash” w technice 
2-materiałowej/2-etapowej lub w technice 2-materiałowej/ 
1-etapowej.
Masa Regular: jako materiał typu „wash” w technice 
2-materiałowej/1-etapowej.
Masa Monophase: jako materiał bazowy w technice 
2-materiałowej/1-etapowej lub samodzielnie w technice 
1-materiałowej/1-etapowej.
Masa Putty: jako materiał bazowy w technice 2-materiałowej/ 
2-etapowej.

zALETy I KORzy©CI

• Szybkie wiåzanie skraca czas w jamie ustnej
• Własnoπci tiksotropowe, duæa stabilnoπÊ wymiarowa 

i równomierne zapływanie
• Wysoka elastycznoπÊ i odpornoπÊ na rozerwanie ułatwia 

wyjmowanie wycisku z ust
Formuła eliminujåca uwalnianie wodoru umoæliwia 
natychmiastowe odlewanie modelu gipsowego

Istota dobrej odbudowy

PRODUKTy POWIÅzANE

Bite Compound Iso Functional Sticks Treclean GC Impression Separation 
Wafer

INFORMACjA HANDLOWA

Aroma Fine Plus jest dostëpny w dwóch wersjach: Fast - szybko 
i Normal - normalnie wiåæåcej i dostarczany w 1 kg 
opakowaniach.

INFORMACjA HANDLOWA

• Masy GC Exfast NDS så dostëpne jako materiał typu 
Injection, Regular i Monophase w nabojach 48 ml

• Masa GC Exafast Putty jest dostarczana w pojemnikach 
500 g z bazå i katalizatorem.

Pobieranie wycisku
& Wykonanie modelu



50

Endo Systemy łåczåce &
Kondycjonowanie

Odbudowy
bezpoπrednie Opracowanie 

& WykoËczenie

Rozpoznanie

Zapobieganie

Kontrola &
Utrzymanie

Modelowanie
Æywica / Wosk

Tłoczenie

Skanowanie
wewnåtrzustne

Laboratoryjne
skanowanie &

Projektowanie CAD Konstrukcje CAM

Preparacja

Pobieranie wycisku
& Wykonanie modelu

Odlewanie Odbudowa
pełnokonturowa

CAM w gabinecie Cementowanie

Charakteryzacja

zALETy I KORzy©CI

Fit Checker™ Advanced i Fit Checker™ Advanced Blue oferujå  
• Tiksotropowå konsystencjë o dobrej zdolnoπci zapływania 

pod naciskiem
• Minimalnå gruboπÊ warstwy zapewniajåcå precyzyjne 

osiadanie uzupełnienia
• Widocznå gradacjë koloru ułatwiajåcå identyfikacjë 

niedopasowania
• Zwiëkszonå twardoπÊ umoæliwiajåcå sprawne i łatwe 

opracowanie przy uæyciu frezu
• Wysokå odpornoπÊ na rozerwanie ułatwiajåcå usuwanie 

Szczególne zalety Fit Checker™ Advanced
• Biały kolor do sprawdzania dopasowania uzupełnieË 

i protez na bazie metalu
• Dostëpny w wersji do rëcznego i automatycznego mieszania 

Szczególne zalety Fit Checker™ Advanced Blue
• Przezroczysty niebieski kolor pozwala na analizë sytuacji 

zgryzu, nawet przy gruboπci warstwy poniæej 100 μm
• Dostëpny w nabojach do automatycznego mieszania 

zapewniajåcych precyzyjnå i optymalnå aplikacjë 

INFORMACjA HANDLOWA

Fit Checker™ Advanced (biały) jest dostëpny w tubach 1-1 do 
rëcznego mieszania (42 ml baza i 42 ml katalizator) i nabojach 
automix (2 x 48 ml - naboje z koËcówkami mieszajåcymi)
Fit Checker™ Advanced Blue jest dostëpny w nabojach 
automix (2 x 48 ml - naboje z koËcówkami mieszajåcymi).

Fit Checker™ Advanced i Fit Checker™ Advanced 
Blue så materiałami polietero-winylowymi do lokali-
zowania miejsc nadmiernego ucisku i sprawdzania 
dokładnoπci dopasowania prac protetycznych. Ze 
wzglëdu na ich bardzo rzadkå konsystencjë, krótki 
czas wiåzania i hydrofilowy charakter, oba materiały 
så bardzo wygodne w uæyciu i umoæliwiajå dokładne 
wykrywanie niedociågniëÊ wszelkiego rodzaju prac 
protetycznych. Wybór pomiëdzy dwoma przezro-
czystymi, dobrze kontrastujåcymi kolorami pozwala 
na łatwå ocenë dowolnego typu uzupełnienia: 
niebieski, do uzupełnieË estetycznych, takich jak 
korony i mosty ceramiczne oraz do kontroli zgryzu; 
biały, do uzupełnieË i protez z na bazie metalu.

WSKAzANIA

Fit Checker™ Advanced Blue oferuje doskonałå gradacjë 
koloru niebieskiego, umoæliwiajåcå kontrolë dopasowania 
wszystkich rodzajów prac protetycznych, zwłaszcza koron 
i mostów z æywic akrylowych, kompozytu, ceramiki i cyrkonu, 
a takæe do rejestracji zgryzu i oceny kontaktów okluzyjnych.
Fit Checker™ Advanced ma doskonałå gradacjë koloru 
białego, idealnå do sprawdzania dopasowania wszystkich 
prac protetycznych, w szczególnoπci protez całkowitych 
i czëπciowych oraz koron i mostów na bazie metalu.

Fit Checker™ Advanced z GC:
Biały i niebieski silikon VPES do sprawdzania 
dokładnoπci dopasowania

PRODUKTy POWIÅzANE

Bite Compound EXABITE II NDS ISO Functional Sticks

Pomyπlny efekt koËcowy prac protetycznych

Pobieranie wycisku
& Wykonanie modelu



51

Bite Compound i ISO Functional Sticks så termo-
plastycznymi pałeczkami przystosowanymi do wielu 
róænych wskazaË. Ze wzglëdu na swoje unikalne 
właπciwoπci powolnego twardnienia, pałeczki ISO 
Functional umoæliwiajå wykonanie niezwykle 
dokładnych wycisków czynnoπciowych. To sprawia, 
æe så one szczególnie przydatne jako materiał 
wyciskowy przy podπcielaniu protez. Pałeczki Bite 
Compound, które majå niæszå temperaturë miëknie- 
nia, bardziej nadajå sië do celów rejestracji zgryzu. 

WSKAzANIA

ISO Functional: materiał wyciskowy do podπcieleË i wycisków 
czynnoπciowych
Bite Compound: rejestracja zgryzu (kësek zwarciowy)
Rejestracja powinna byÊ przeprowadzona, gdy materiał jest 
elastyczny i nie ulega zrywaniu podczas rozciågania. 

zALETy I KORzy©CI

Bite Compound 
• Niska temperatura miëknienia 53°C
• Nie klei sië
• Długi czas pracy

ISO Functional Sticks 
• Łatwe rozgrzewanie w temperaturze 62°C
• Szybkie utwardzanie w zimnej wodzie
• Szeroki zakres wskazaË

A-silikonowy materiał o właπciwoπciach specjalnie 
dostosowanych do wymogów rejestracji zwarcia.

WSKAzANIA

Kontrola zwarcia

zALETy I KORzy©CI

• Mieszanie i aplikacja bezpoπrednio z naboju
• Właπciwoπci tiksotropowe z zachowaniem idealnej 

równowagi miëdzy stabilnoπciå i płynnoπciå
• Szybkie wiåzanie w jamie ustnej: tylko 45 sekund
• Wysoka stabilnoπÊ umoæliwiajåca bezpieczne przenoszenie 

modeli do artykulatora
• Łatwe dostosowywanie i przycinanie

Bite Compound i ISO Functional Sticks 
z GC:
Termoplastyczne pałeczki  

Exabite II NDS z GC:
Materiał do rejestracji zwarcia

Istota dobrej odbudowy

INFORMACjA HANDLOWA

GC Bite Compound i ISO Functional Sticks så dostarczane 
w pudełkach po 15 sztuk.

INFORMACjA HANDLOWA

Exabite II NDS jest dostëpny w nabojach 48 ml z koËcówkami 
mieszajåcymi.

Pobieranie wycisku
& Wykonanie modelu

PRODUKTy POWIÅzANE

GC Trays Fit Checker™ Advanced
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Reline z GC:
Twardy materiał do podπcieleË protez 
metodå bezpoπredniå

Reline Soft & Extra Soft z GC:
Miëkkie materiały do podπcieleË na bazie 
silikonu 

Reline Soft i Reline Extra Soft så materiałami 
A-silikonowymi o długotrwałej elastycznoπci, 
zapewniajåcymi komfort w klasycznych wskazaniach, 
takich jak wraæliwa błona πluzowa, miejsca 
nadmiernego ucisku, ostro zakoËczone wyrostki 
zëbodołowe lub wypukłoπci kostne i podcienia.

WSKAzANIA

Nadajå sië do zabiegów zwiåzanych z podπcielaniem wykony-
wanych w gabinecie i pracowni protetycznej. Zalety wynikajåce 
z uæycia Reline Soft oraz Extra Soft do protez opartych na 
implantach wykazano w licznych badaniach klinicznych.

zALETy I KORzy©CI

• Materiały poliwinylosiloksanowe w nabojach zapewniajå 
łatwå bezpoπredniå aplikacjë

• Powierzchnia materiału pozostaje elastyczna, gładka i czysta 
z biegiem czasu

Wiëcej o GC Reline Extra Soft:
• Wspomaga gojenie sië ran dziëki bardzo miëkkiej 

konsystencji
• Normalizuje podraænionå tkankë przed załoæeniem protezy 

lub podπcieleniem jej płyty 

Wiëcej o GC Reline Soft:
• Pomaga kompensowaÊ procesy resorpcji
• Dziëki sprëæystym właπciwoπciom działa jak poduszka miëdzy 

protezå a tkankå jamy ustnej, amortyzuje siły wyzwalane 
w trakcie æucia i rozwiåzuje problemy anatomiczne.

Idealne dopasowanie zapewniajåce najwyæszy komfort i rozwiåzania dla protez ruchomych.

Æywica nie zawierajåca MMA do trwałego, 
długoczasowego podπcielenia protez całkowitych 
i czëπciowych.

WSKAzANIA

Nadaje sië do procedur długoczasowego podπcielania 
wykonywanych w gabinecie i pracowni protetycznej

zALETy I KORzy©CI

• Nie zawiera metakrylanu metylu - bez nieprzyjemnego 
zapachu, mniejsze ryzyko wyståpienia alergii

• Nie podraænia błony πluzowej jamy ustnej, dziëki 
maksymalnej temperaturze 40°C w trakcie wiåzania

• Wyjåtkowa konsystencja, która zapewnia doskonałe 
dopasowanie anatomiczne

• Niezwykle dokładny przy zminimalizowanej moæliwoπci 
odkształcenia podczas wyjmowania

• Pacjenci spëdzajå mniej czasu na fotelu, poniewaæ moæna 
go wykoËczyÊ i polerowaÊ juæ po upływie 5½ minuty po 
zmieszaniu

• Dobra adhezja pomiëdzy materiałem podπcielajåcym 
Reline i płytå protezy

INFORMACjA HANDLOWA

GC Reline Extra Soft i GC Reline Soft så dostëpne w nabojach 
48 ml i så wyposaæone w specjalny primer i modyfikator.

INFORMACjA HANDLOWA

GC Reline jest dostëpny w postaci proszek - płyn wraz 
ze specjalnym πrodkiem zwiëkszajåcym przyczepnoπÊ.

Kontrola &
Utrzymanie
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Endo Systemy łåczåce &
Kondycjonowanie

Odbudowy
bezpoπrednie Opracowanie 

& WykoËczenie

Rozpoznanie

Zapobieganie

Kontrola &
Utrzymanie

Modelowanie
Æywica / Wosk

Tłoczenie

Skanowanie
wewnåtrzustne

Laboratoryjne
skanowanie &

Projektowanie CAD Konstrukcje CAM

Preparacja

Pobieranie wycisku
& Wykonanie modelu

Odlewanie Odbudowa
pełnokonturowa

CAM w gabinecie Cementowanie

Charakteryzacja

Dopasowanie i komfort dla aktywnego æycia

WSKAzANIA

• Podπcielenia protez w przypadku cienkiej, wraæliwej błony 
πluzowej i zaniku wyrostków zëbodołowych

• Podπcielenia protez w przypadku ostro zakoËczonych 
wyrostków zëbodołowych

• Podπcielenia protez w przypadku wypukłoπci kostnych 
i podcieni (przy trudnoπciach z wkładaniem i/lub 
zdejmowaniem protezy)

• Podπcielenia protez opartych na implantach

zALETy I KORzy©CI

• Idealna lepkoπÊ i płynnoπÊ pod wpływem nacisku umoæliwia 
dostosowanie sië do szczegółów anatomicznych podłoæa

• Długotrwały komfort i złagodzenie: powierzchnia materiału 
pozostaje na długo elastyczna, gładka i czysta

• RELINE II Primer do æywicy akrylowej zapewnia długotrwałå 
adhezjë do płyty protezy

• RELINE II Remover do æywicy akrylowej pozwala na łatwe 
i szybkie usuniëcie i wymianë warstwy podπcielenia

• Materiał RELINE II Finishing moæe byÊ uæyty do dodatkowego 
zabezpieczenia obszarów krawëdzi

• Wygodny system nabojów

Wiëcej o Reline II Soft
• Sprëæyste właπciwoπci: działa jak poduszka miëdzy protezå 

a tkankå jamy ustnej, amortyzuje siły wyzwalane w trakcie 
æucia i pomaga rozwiåzaÊ problemy anatomiczne

• Moæe pozostawaÊ w jamie ustnej przez wiele tygodni a nawet 
miesiëcy

Wiëcej o Reline II Extra Soft
• Wspomaga gojenie sië ran dziëki niezwykle miëkkiej konsystencji
• Normalizuje podraænionå tkankë zanim proteza bëdzie 

wykonana, podπcielona lub naprawiona
• Moæe pozostawaÊ w jamie ustnej przez wiele dni a nawet tygodni

INFORMACjA HANDLOWA

GC Reline II Extra Soft i GC Reline II Soft så dostëpne w nabojach 
48 ml i wyposaæone w dedykowany primer i modyfikator.

RELINE II Soft jest materiałem A-silikonowym 
zapewniajåcym komfort i długotrwałå elastycznoπÊ 
w przypadku ostrych brzegów wyrostka 
zëbodołowego i kolbowatoπci wyrostka. 
Stosowany do dostosowywania protez po 
ekstrakcjach lub implantacjach.

RELINE II ExtraSoft jest materiałem A-silikonowym, 
który zapewnia komfort i elastycznoπÊ w takich 
wskazaniach, jak wraæliwa błona πluzowa i miejsca 
nadmiernego ucisku. Wspomaga równieæ proces 
gojenia po ekstrakcjach lub zabiegach implantacji.

Reline II Soft & ExtraSoft z GC:
Miëkki materiał na bazie silikonu do 
podπcieleË

PRODUKTy POWIÅzANE

Reline Reline ExtraSoft & Reline Soft Tissue Conditioner

Kontrola &
Utrzymanie
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Dwuskładnikowy materiał jako opatrunek na rany, 
do pokrywania szwów lub stabilizowania 
rozchwianych zëbów.

WSKAzANIA

Jako opatrunek po zabiegach chirurgicznych
i periodontologicznych

zALETy I KORzy©CI

• Dostëpny w naboju lub do mieszania rëcznego
• Łatwy w formowaniu
• Elastyczna konsystencja
• Przyjazny dla pacjenta
• Wspiera proces gojenia
• Nie zawiera eugenolu, dlatego jest kompatybilny z æywicami
• Nie przywiera do rëkawic

GC Tissue Conditioner jest miëkkim materiałem do 
podπcieleË typu „wszystko w jednym” - kompletnym 
rozwiåzaniem do praktyki klinicznej. To prawdziwie 
nowoczesny, opatentowany przez GC, miëkki materiał 
akrylowy do podπcieleË. GC Tissue Conditioner jest 
doskonałym wyborem, jeπli potrzebne jest alterna-
tywne podπcielenie, które zapewnia długotrwałå 
miëkkoπÊ i pozostaje czyste przez długi czas.

WSKAzANIA

Tissue Conditioner moæna stosowaÊ do kondycjonowania 
tkanek, miëkkich podπcieleË i wycisków czynnoπciowych.

zALETy I KORzy©CI

• Dziëki doskonałej konsystencji i płynnoπci jest łatwy 
w stosowaniu, zapewnia komfort i oszczëdza czas - zaledwie 
5 minut w jamie ustnej.

• Unikalna opatentowana formuła i specjalny materiał do 
powlekania zapobiegajå uszkodzeniu i szybkiemu zuæyciu.

• Ze wzglëdu na doskonałå gładkoπÊ powierzchni moæna 
spodziewaÊ sië bardzo dobrych wyników gojenia i higieny.

• Długo utrzymujåca sië miëkkoπÊ pozwala na 
dostosowywanie sië kształtu w zaleænoπci od zmieniajåcej 
sië z czasem błony πluzowej - dla lepszego gojenia 
i wiëkszego komfortu pacjenta.

• Zwiëkszona odpornoπÊ na zerwanie ułatwia usuwanie, 
umoæliwiajåc rëczne zdejmowanie warstwy podπcielenia.

Coe-Pak (Automix) z GC:
Opatrunek periodontologiczny

Tissue Conditioner z GC:
Miëkki materiał do podπcieleË typu 
„wszystko w jednym”

Doskonałe rozwiåzanie dla optymalnego komfortu

INFORMACjA HANDLOWA

Tissue Conditioner jest dostëpny w butelkach z proszkiem 
90 g i płynem 101 ml i jest oferowany z uniwersalnym - 
przeznaczonym do powlekania πrodkiem (klejem). 
Wystëpuje w dwóch róænych kolorach: jasnoróæowym - 
Light Pink i białym - White.

INFORMACjA HANDLOWA

COE-PAK Automix jest dostëpny w nabojach 50 ml.
Wersja pasta-pasta jest dostëpna jako Regular Set - normalnie 
wiåæåca i jako Hard & Fast Set - twarda szybkowiåæåca w tubach 
zawierajåcych po 90 g pasty podstawowej i katalizatora.

Kontrola &
Utrzymanie
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GC Aadva Lab Scan to w pełni zautomatyzowany
skaner laboratoryjny, w którym zastosowano
najnowszå technologië projekcji i nowoczesne
techniki pomiarów. Wysokiej klasy system
podwójnej kamery z wbudowanym niebieskim
πwiatłem strukturalnym LED w połåczeniu 
z opracowanå przez GC technologiå skanowania
implantów zapewnia najwyæszå dokładnoπÊ.

Aadva ALS z GC:
Tworzenie precyzyjnych arcydzieł
z prëdkoπciå πwiatła

Model gipsowy
z opracowanymi

kikutami

Model gipsowy
z flagami skanowania

Wycisk

DANE TECHNICzNE

Dane techniczne skanera GC Aadva Lab Scan
Liczba kamer 2
RozdzielczoπÊ 2 megapiksele
–ródło πwiatła LED (niebieskie)
Jednostka pozycjonujåca 2 osie (przechylanie i obracanie)
Czas skanowania pojedynczego filara* < 60 s
Czas skanowania modelu* 2 min
DokładnoπÊ skanowania* < 10 μm
Wymiary (szer. x wys. x dł.) 400 x 600 x 300 mm
Waga 27 kg
Zasilanie AC 110 / 220 Volt, 50 - 60 Hz

Rodzaj implantu

      Rodzaj połåczenia 

Pozycja implantu

GC Scan Flag - flaga skanowania z unikalnym wzorem punktów

zALETy I KORzy©CI

Elegancki design
Otwarty system CAD na podstawie Exocad
Imponujåca dokładnoπÊ skanowania
Flagi skanowania z unikalnym kodowaniem
OszczëdnoπÊ czasu i obniæenie kosztów
Szeroka gama akcesoriów
Wszystko w jednym rozwiåzaniu

Skaner GC Aadva Lab Scan posiada w zestawie komputer PC
wysokiej wydajnoπci, kompletny pakiet oprogramowania GC Aadva CAD

i GC Scan Kit - dane techniczne skanera GC Aadva Lab Scan

Laboratoryjne
skanowanie &

Projektowanie CAD
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Laboratoryjne
skanowanie &

Projektowanie CAD

• Adaptacyjna szybkoπÊ skanowania
• prëdkoπÊ jakiej potrzebujesz w zaleænoπci 

od procesu odbudowy
• czas skanowania krótszy o 50% oraz 

zredukowane błëdy manualne
• czas przetwarzania koËcowego skrócony 

o około 35% 

• Automatyczne rozpoznawanie, 
czy wymagana jest pojedyncza odbudowa 
na implancie, czy teæ most

• Automatyczny wybór łåcznika z rotacjå 
lub z antyrotacjå 

• Skanowanie wiëkszoπci wycisków 
silikonowych 

• Bezpoπrednie połåczenie z Aadva IOS, 
skanerem wewnåtrzustnym GC dla lepszej 
integracji z gabinetami dentystycznymi

Skanowanie ➜ Przesyłanie ➜ Projektowanie ➜ Wytwarzanie ➜ Dostawa ➜ Osadzanie

Systemy GC Aadva zawsze bëdå mieÊ indywidualnie dostosowane rozwiåzania
dopasowane do Twoich potrzeb i preferencji. Szerokå gamë moæliwoπci,

aby w pełni wesprzeÊ Twoje wejπcie w erë stomatologii cyfrowej.

Bloczki i dyski CAD/CAM

Centrum frezowania
GC Europe Aadva

Skaner wewnåtrzustny
Aadva IOS

Skaner
laboratoryjny
Aadva Lab Scan
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Najwyæsza jakoπÊ jest tym, co sprawia, æe rodzina
twardych gipsów modelowych GC jest jednå
z najbardziej popularnych w Europie. Gipsy GC,
stosowane przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju
uzupełnieË protetycznych, så specjalnie
zaprojektowane do wytwarzania niezmiennie
dokładnych modeli, w pełni spełniajåcych wymogi
nowoczesnego laboratorium protetycznego.
Zgodnie z systemowym podejπciem GC - „Jedna
sprawdzona rodzina gipsów spełniajåca wszystkie
wymagania i do wszystkich zastosowaË” - oferujemy
trzy gipsy, które moæna perfekcyjnie ze sobå łåczyÊ
tworzåc fundament estetyki uzupełnieË
protetycznych: 

GC Fujirock® EP Classic, prawdziwie wszechstronny -
uniwersalny gips

GC Fujirock® EP Premium, gips o zwiëkszonych parametrach
do zaawansowanych technologicznie prac

Kaædy gips jest dostëpny w szerokiej gamie kolorów, które
umoæliwiajå tworzenie kombinacji odcieni pozwalajåcych
na najlepsze zaprezentowanie Twojej pracy ... i Twojego
laboratorium.

Fujirock® EP z GC:
Gips dentystyczny klasy IV

WSKAzANIA

GC Fujirock®EP Classic: jest idealnym rozwiåzaniem do
wszystkich rodzajów prac protetycznych, łåczåcym wysokå
precyzjë, wyjåtkowå twardoπÊ krawëdzi i stabilnoπÊ 
w warunkach wysokiego ciπnienia.
GC Fujirock® EP Premium: został opracowany specjalnie pod
kåtem zaawansowanych i wraæliwych technologii, takich jak
przypadki rozległych prac na implantach i złoæonych
uzupełnieË pełnoceramicznych.

zALETy I KORzy©CI

• Doskonałe właπciwoπci fizyczne
• Krótki czas mieszania (około 1 minuty), wydłuæony czas pracy
• Krótki czas wiåzania
• Uwalnianie modelu z wycisku juæ po 30 minutach
• Wysoka płynnoπÊ i właπciwoπci tiksotropii umoæliwiajå 

precyzyjne odtwarzanie szczegółów
• Niska ekspansja (poniæej 0,08%)
• Natychmiastowa stabilnoπÊ zapewniajåca idealne 

dopasowanie uzupełnieË

INFORMACjA HANDLOWA

Fujirock® EP - Classic:
• Złoty bråz opakowanie 5 kg oraz 12 kg
• Topazowy beæ opakowanie 5 kg

Fujirock® EP - Premium 
• Pastelowa æółÊ opakowanie 4 kg oraz 11 kg
• Polarna biel, Inkaski bråz oraz Tytanowa szaroπÊ 

opakowanie 4 kg

Tutaj zaczyna sië estetyka Twoich
uzupełnieË

PRODUKTy POWIÅzANE

Base Stone Pattern Resin LS GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD

Classic

Złoty bråz

Classic

Topazowy beæ

Premium

Polarna biel

Premium

Pastelowa æółÊ

Premium

Inkaski bråz

Premium

Tytanowa szaroπÊ

Pobieranie wycisku
& Wykonanie modelu
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Poszukujesz sprawdzonego od lat materiału o wielu 
wskazaniach w laboratorium protetycznym 
i gabinecie stomatologicznym? 
Pattern Resin LS zapewnia doskonałe rezultaty 
w wielu zastosowaniach, zarówno codziennych jak 
i niestandardowych.

Pattern Resin LS jest sprawdzonym, od lat niezawodnym
materiałem do wielu wskazaË w laboratorium protetycznym
i bezpoπrednio przy fotelu pacjenta. Oprócz głównych
zastosowaË ta wyjåtkowa æywica modelowa nadaje sië do
bardzo wielu codziennych sytuacji zwiåzanych z modelowaniem
„detali” (precyzyjnych elementów). Tiksotropia æywicy wpływa
na doskonałå płynnoπÊ i właπciwoπci uæytkowe, a jej wysoka
zwilæalnoπÊ umoæliwia łatwe mieszanie i aplikacjë.

WSKAzANIA

Oprócz wszystkich konwencjonalnych wskazaË dla æywic do
modelowania, Pattern Resin LS zapewnia doskonałe rezultaty
w nastëpujåcych zastosowaniach: indywidualne zaczepy
i precyzyjne elementy retencyjne, korony stoækowe
i teleskopowe, suprastruktury oparte na implantach, transfery
implantów, korony i mosty, wkłady koronowe i nakłady, protezy
czëπciowe i modele kikutów do galwanotechniki.

zALETy I KORzy©CI

• Minimalny skurcz i łatwoπÊ korygowania umoæliwia 
doskonałe dopasowanie i odwzorowanie

• Wysoka twardoπÊ i wytrzymałoπÊ
• Wysoka stabilnoπÊ, nawet w cienkich warstwach
• Wypalanie bezresztkowe, zapewnia bardzo czyste 

powierzchnie odlewu

GC Base Stone jest specjalnym gipsem
dentystycznym klasy IV, przeznaczonym do
wykonywania podstaw modeli łuków zëbowych
oraz modeli zëbów przeciwstawnych. Dziëki łatwo
przystosowujåcej sië lepkoπci, Base Stone moæna
stosowaÊ w postaci rzadkiego płynu lub gëstszej,
tiksotropowej konsystencji bez zmiany właπciwoπci
fizycznych. Razem z GC Fujirock®EP Classic
i Premium moæna stworzyÊ kombinacjë odcieni,
które stanowiå podstawë estetycznych prac.

WSKAzANIA

Base Stone jest idealnym wyborem ze wzglëdu na szeroki
zakres wskazaË, takich jak podstawy modeli łuków zëbowych,
modele zëbów przeciwstawnych, modele diagnostyczne itp.
dwa kolory: terakotowa czerwieË i królewski błëkit spełniajå
wymagania stawiane zindywidualizowanym i estetycznym
konstrukcjom modeli mistrzowskich.  

zALETy I KORzy©CI

• Jeden proszek oferujåcy róæne lepkoπci bez zmiany 
właπciwoπci fizycznych

• Niska ekspansja i idealne dopasowanie do GC Fujirock®EP 
Classic i Premium

• Krótki czas mieszania i wiåzania
• Wysoka płynnoπÊ umoæliwiajåca zatopienie łuków zëbowych 

bez pëcherzyków powietrza
• Optymalne właπciwoπci tiksotropowe dla modeli zëbów 

przeciwstawnych
• Szybkie uwalnianie modelu z wycisku (po 30 minutach)

Pattern Resin LS z GC:
Æywica modelowa o niskiej kurczliwoπci

Base Stone z GC:
Gips klasy IV na podstawy modeli

Tutaj zaczyna sië estetyka Twoich uzupełnieË

INFORMACjA HANDLOWA

Pattern Resin LS proszek jest dostëpny w opakowaniach 100 g
lub 1 kg. Płyn jest dostarczany w butelkach 105 ml lub 262 ml.

INFORMACjA HANDLOWA

Terakotowa czerwieË oraz Królewski błëkit så dostëpne
w opakowaniach 12 kg.

Pobieranie wycisku
& Wykonanie modelu

Modelowanie
æywica / Wosk

PRODUKTy POWIÅzANE

Masy osłaniajåce Initial® CAST NPKrólewski
błëkit

Terakotowa
czerwieË
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Kontrolowany proces ekspansji, zapewniajåcy najwyæszå precyzjë,
szczególnie w przypadku stopów metali nieszlachetnych.
Niezaleænie od wygrzewania − szybkiego lub tradycyjnego, z lub
bez pierπcienia odlewniczego, GC Fujivest Premium spełnia
wszystkie oczekiwania stawiane nowoczesnym masom osłania-
jåcym o uniwersalnym przeznaczeniu. Ta, bezgrafitowa masa
osłaniajåca z fosforanowym czynnikiem wiåæåcym do koron
i mostów, mimo szerokiego zakresu wskazaË, daje zawsze pre- 
cyzyjne rezultaty odlewu. Dlatego GC Fujivest Premium idealnie
nadaje sië do wszystkich prac protetycznych i stopów, w szcze- 
gólnoπci niklowo-chromowych i kobaltowo-chromowych. Dziëki
drobnoziarnistej strukturze proszku, technicy dentystyczni mogå
wybieraÊ pomiëdzy szybkå a sterowanå za pomocå programu
metodå wygrzewania − z niezawodnå kontrolå ekspansji.

Idealna sterowalnoπÊ i wysoka dokładnoπÊ dopasowania −
to najwaæniejsze wymagania stawiane nowoczesnym masom
osłaniajåcym do wysoko precyzyjnych odlewów. Wraz
z GC Fujivest Platinum II, GC Europe postawiła kolejny krok
milowy dla wszystkich stopów szlachetnych, półszlachetnych
i na bazie palladu stosowanych w technice wykonywania koron
i mostów. Imponujåce cechy tej bezgrafitowej precyzyjnej
masy osłaniajåcej do koron i mostów obejmujå komfortowe
właπciwoπci uæytkowe i doskonałå kontrolë ekspansji −
zarówno w procesie szybkiego, jak i stopniowego wygrzewania.

Pozycjonowanie
indywidualne
i uzupełniajåce linii
mas osłaniajåcych
GC Fujivest Platinum II
i Premium. Wykres
dokładnie pokazuje
pozycjonowanie
kaædej masy
osłaniajåcej dla typu
stopu dentystycznego
i rodzaju odbudowy

Tymi masami osłaniajåcymi, GC Europe po raz kolejny potwierdza swoje
wysokie kompetencje w produkcji mas osłaniajåcych z fosforanowym
czynnikiem wiåæåcym. GC Fujivest Platinum II i Premium så dostosowane
do wymogów nowoczesnego rynku europejskiego w zakresie odlewnictwa
koron i mostów.

Wysoce 
wskazane 

Wskazane

Niewskazane

GC Fujivest PremiumGC Fujivest Platinum II

Masy osłaniajåce potrzebujå przestrzeni na ekspansjë w cylindrze. Dlatego dobre wyπcielenie pierπcienia ma fundamentalne 
znaczenie. GC opracowała Casting Ring Liner, wyπcielenie z bezazbestowej włókniny ceramicznej umoæliwiajåcej całkowitå 
ekspansjë mas osłaniajåcych. Warstwa o gruboπci 1 mm ma doskonałe właπciwoπci buforujåce co pozwala masie osłaniajåcej rozszerzyÊ 
sië tyle, ile potrzeba, aby zapobiec pëkniëciom i uzyskaÊ precyzyjne odlewy. Casting Ring Liner jest dostëpny w rolkach 20 m.

Odlewanie

Masy osłaniajåce do koron i mostów
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1.2 % Zakres całkowitej ekspansji liniowej 3.6 % 
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Stopy dentystyczne metali
      nieszlachetnych do
           koron i mostów

Stopy dentystyczne metali szlachetnych,
półszlachetnych i na bazie palladu do koron

i mostów

GC Fujivest Premium

GC Fujivest Platinum II
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PRODUKTy POWIÅzANE

Casting Ring Liner Pattern Resin LS GC Inlay Wax SOFT, 
MEDIUM & HARD

Initial® CAST NP 

GC Fujivest Premium jest bezgrafitowå maså
osłaniajåcå z fosforanowym czynnikiem wiåæåcym do
koron i mostów, odpowiedniå do wszystkich typów
stopów dentystycznych ze szczególnym uwzglëdnie-
niem stopów metali nieszlachetnych. Niezaleænie
od trybu wygrzewania szybkiego lub tradycyjnego,
z lub bez pierπcienia odlewniczego, niezawodne
sterowanie ekspansjå GC Fujivest Premium
gwarantuje zawsze uzyskanie precyzyjnych odlewów.

WSKAzANIA

Odpowiednia do wszystkich stopów dentystycznych ze
szczególnym uwzglëdnieniem stopów metali nieszlachetnych.
Do uæycia zarówno w szybkim, jak i stopniowym procesie
wygrzewania.

zALETy I KORzy©CI

• Oferuje szeroki zakres ekspansji do 3,5% - suprastruktury 
ze stopów metali szlachetnych oparte na implantach 
så teraz bezpieczne i proste w wykonaniu

• Dostosowanie technik bezpierπcieniowych w obu 
procedurach, szybkiego i powolnego wygrzewania

• Bardzo dokładne dopasowanie dziëki łatwemu 
rozcieËczaniu płynu dla optymalnej kontroli ekspansji

• Wysoka płynnoπÊ i jednorodna konsystencja
• Masa osłaniajåca o duæej wytrzymałoπci, ale pozwalajåca 

na uwalnianie odlewu z formy

GC Fujivest Platinum II jest materiałem osłaniajåcym
przeznaczonym do stopów metali szlachetnych
i półszlachetnych. Dziëki odpowiednio długiemu
czasowi pracy i zwiëkszonej płynnoπci, zatapianie
modeli woskowych w przypadku złoæonych prac
stało sië łatwiejsze niæ kiedykolwiek przedtem. Ze
zwiëkszonym zakresem ekspansji, ten najwyæszej
klasy materiał stał sië jeszcze bardziej wszechstronny.
Niezwykle gładka powierzchnia GC Fujivest
Platinum II zapewnia bardzo precyzyjne odlewy
przez cały czas. Ta najwyæszej jakoπci masa
osłaniajåca moæe byÊ stosowana zarówno w procesie
szybkiego jak i stopniowego wygrzewania.

WSKAzANIA

Precyzyjne odlewy zarówno w technice szybkiego wygrzewania
jak i tradycyjnego stopniowego wygrzewania. Do stopów
metali szlachetnych, półszlachetnych i na bazie palladu.

zALETy I KORzy©CI

• Wydłuæony czas pracy, zwiëkszona płynnoπÊ
• Ułatwia uzyskanie idealnego dopasowania w przypadku 

skomplikowanych prac, takich jak suprastruktury oparte 
na implantach i rozległe mosty

• Niezwykle gładkie powierzchnie odlewów
• Łatwe sterowanie i bardzo szeroki zakres ekspansji
• Łatwe uwalnianie z formy ze zredukowanym ryzykiem 

uszkodzenia odlewów

Fujivest®Premium z GC:
Bezgrafitowa fosforanowa masa
osłaniajåca

Fujivest® Platinum II z GC:
Bezgrafitowa fosforanowa masa
osłaniajåca

INFORMACjA HANDLOWA

Fujivest Premium proszek jest dostëpny w opakowaniach 60 g, 
90 g oraz 150 g. Płyn dostarczany jest w butelce 900 ml.INFORMACjA HANDLOWA

Fujivest Platinum II proszek jest dostëpny w opakowaniach 60 g,
90 g oraz 150 g. Płyn dostarczany jest w butelce 900 ml.

Odlewanie

Bardziej dokładne dopasowanie niæ kiedykolwiek wczeπniej
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PRODUKTy POW ÅzANE

Casting Ring Liner Pattern Resin LS GC Inlay Wax SOFT, 
MEDIUM & HARD

Initial® CAST NP 

Fujivest®Super z GC:
Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniajåca

GC Fujivest Super, bezgrafitowa masa osłaniajåca 
z fosforanowym czynnikiem wiåæåcym do odlewów 
ze stopów metali szlachetnych, półszlachetnych i na 
bazie palladu, takæe do wymagajåcych szczególnej 
precyzji odlewów do implantów.

WSKAzANIA

Wysoka dokładnoπÊ dla stopów metali szlachetnych 
i półszlachetnych, nawet w przypadku bardzo rozległych 
uzupełnieË. Na æyczenie dostëpne specjalne instrukcje 
stosowania dotyczåce technik implantologicznych.

zALETy I KORzy©CI

• Metoda szybkiego wygrzewania
• Całkowita ekspansja do 2,34% − dostëpny specjalny płyn 

zwiëkszajåcy ekspansjë
• Kontrolowany proces wiåzania i rozszerzalnoπÊ cieplna 

zapewniajå precyzyjne dopasowanie
• Kremowa konsystencja o wysokiej płynnoπci i zwilæalnoπci 

umoæliwia doskonałe odwzorowanie szczegółów
• Łatwe uwalnianie odlewu
• Dokładne odwzorowanie gwarantuje wierne odtworzenie 

powierzchni i precyzyjny odlew

Bezgrafitowa masa osłaniajåca z fosforanowym 
czynnikiem wiåæåcym przeznaczona do precyzyjnych 
odlewów koron i mostów ze wszystkich stopów 
dentystycznych, w tym Ni-Cr i Co-Cr.

WSKAzANIA

Doskonałe odlewy ze stopów metali nieszlachetnych zarówno 
w metodzie szybkiego jak i stopniowego wygrzewania.

zALETy I KORzy©CI

• Nie zawiera wëgla
• Techniki bezpierπcieniowe moæliwe zarówno w metodzie 

szybkiego jak i powolnego wygrzewania
• Wysoka płynnoπÊ i duæa zwilæalnoπÊ
• Gładka powierzchnia
• Kontrolowane wiåzanie i rozszerzalnoπÊ cieplna
• Specjalny płyn zmniejszajåcy rozszerzalnoπÊ

Fujivest® II z GC:
Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniajåca

INFORMACjA HANDLOWA

Fujivest Super proszek jest dostëpny w opakowaniach 60 g, 
90 g i 150 g. Płyny do normalnej i wysokiej ekspansji dostëpne 
så w butelkach o pojemnoπci 900 ml.

INFORMACjA HANDLOWA

Fujivest II proszek jest dostëpny w opakowaniach 60 g, 90 g 
i 150 g. Płyny do normalnej i niskiej ekspansji dostëpne så 
w butelkach o pojemnoπci 900 ml.

Odlewanie

Bardziej dokładne dopasowanie niæ kiedykolwiek wczeπniej
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Specjalnie opracowana, by spełniÊ wszystkie wymogi 
stawiane masom osłaniajåcym do codziennych 
odlewów i moæliwoπÊ zastosowania ze stopami 
dentystycznymi metali nieszlachetnych.

WSKAzANIA

Zarówno do szybkich jak i powolnych metod wygrzewania. 
Ze szczególnym uwzglëdnieniem techniki bezpierπcieniowej 
z szybkim procesem wygrzewania.

zALETy I KORzy©CI

• Nie zawiera wëgla
• Metoda szybkiego wygrzewania
• Duæy zakres ekspansji (do 3%) do wszystkich stopów, 

w tym Co-Cr
• Techniki pierπcieniowe i bezpierπcieniowe
• Wysoka precyzja i gładkie powierzchnie odlewów
• Bardzo wytrzymała, a jednoczeπnie łatwa do usuniëcia
• Ekonomiczna

GC Initial® CAST NP jest stopem odlewniczym 
na bazie chromo kobaltu do wykonywania koron 
i mostów z zastosowaniem ceramiki przystosowanej 
do licowania na metalu lub materiału akrylowego 
do licowania. Dziëki bardzo drobnej strukturze 
czåsteczkowej po odlaniu moæna uzyskaÊ gładkå 
i zwartå powierzchnië. Stop ten ulega utlenianiu 
tylko w niewielkim stopniu, nawet po wielokrotnym 
wypalaniu ceramiki, co dodatkowo przyczynia sië 
do uzyskania lepszego pod wzglëdem estetyki 
efektu koËcowego. 

WSKAzANIA 

GC Initial® CAST NP nadaje sië do wytwarzania koron 
i mostów wraz z odpowiedniå ceramikå do licowania na 
metalu lub materiałem akrylowym do licowania.

zALETy I KORzy©CI

• RozszerzalnoπÊ cieplna w zakresie 14,1 x 10-6 K-1 (25-500°C) 
umoæliwia kompatybilnoπÊ z wiëkszoπciå dostëpnych na 
rynku konwencjonalnych materiałów ceramicznych 
stosowanych do licowania na metalu

• Znakomite własnoπci uæytkowe i płynnoπÊ
• Bardzo drobna struktura czåsteczkowa dla uzyskania 

gładkiej i zwartej powierzchni odlewów
• Bardzo odporny na korozjë i nie zawiera berylu, indu oraz galu
• Niski stopieË utleniania
• Optymalna synergia z Initial® MC dla doskonałej estetyki

Stellavest® z GC:
Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniajåca

Initial® CAST NP z GC:
Stop odlewniczy CoCr 

PewnoπÊ odlewania

PRODUKTy POWIÅzANE

Casting Ring Liner Pattern Resin LS GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD

INFORMACjA HANDLOWA

GC Initial® CAST NP jest dostëpny w opakowaniach 250-500-
1000 g.

INFORMACjA HANDLOWA

Stellavest proszek jest dostëpny w opakowaniach 150 g i 2 kg. 
Płyn dostëpny jest w butelkach o pojemnoπci 900 ml.

Odlewanie
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G-Cera ORBIT VEST z GC:
Masa ogniotrwała na modele kikutów

Ogniotrwały materiał z fosforanowym czynnikiem 
wiåæåcym na modele kikutów do bezpoπredniego 
nakładania warstwowego ceramiki przy 
wykonywaniu wkładów, nakładów, koron i licówek.

WSKAzANIA

Bezpoπrednie nakładanie warstw ceramiki przy wytwarzaniu 
wkładów, nakładów, koron i licówek.

zALETy I KORzy©CI

• MoæliwoπÊ sterowania ekspansjå poprzez mieszanie dwóch 
proszków

• Dobra zwilæalnoπÊ
• Wysoka stabilnoπÊ
• Gładka powierzchnia i łatwe usuwanie
• Moæliwe przeprowadzenie dodatkowej procedury wypalania
• Nadaje sië do prawie wszystkich materiałów ceramicznych 

zapewniajåc precyzyjne rezultaty wypalania

Masa osłaniajåca specjalnie dostosowana do 
róænych technik ceramiki tłoczonej oferowanych 
w ramach systemu GC Initial® PC i systemu 
GC Initial® IQ - One Body, Press-over-Metal/Zircon.

WSKAzANIA

• Pełna ceramika prasowana z Initial® PC: korony, wkłady typu 
inlay oraz licówki

• Ceramika tłoczona na podbudowie z metalu z GC Initial® IQ 
-Press-over-Metal

• Ceramika tłoczona na podbudowie z cyrkonu z GC Initial® IQ 
-Press-over-Zircon

Łatwa w uæyciu w połåczeniu z GC Ring Base System. 
Te silikonowe pierπcienie umoæliwiajå naturalnå ekspansjë 
masy osłaniajåcej, mogå byÊ ponownie uæyte i så łatwe do 
oczyszczania.

zALETy I KORzy©CI

• Drobnoziarnista masa osłaniajåca z fosforanowym 
czynnikiem wiåæåcym zapewnia tłoczenie gładkich 
i szczegółowych elementów

• Kremowa konsystencja gwarantuje łatwe i dokładne 
zatapianie

• Wysoka stabilnoπÊ termiczna sprawia, æe jest odpowiednia 
zarówno do techniki szybkiego jak i tradycyjnego 
stopniowego wygrzewania

MultiPressVest z GC: 

Bardziej dokładne dopasowanie niæ kiedykolwiek wczeπniej

INFORMACjA HANDLOWA

MultiPressVest jest dostëpny w opakowaniu 6 kg zawierajåcym 
60 saszetek po 100 g. Płyn dostëpny jest w butelkach 
o pojemnoπci 900 ml.

INFORMACjA HANDLOWA

G-Cera ORBIT VEST jest dostëpny w opakowaniach po 33 g 
w dwóch wersjach: do koron i licówek oraz do wkładów. 
Płyn jest dostëpny w butelce o pojemnoπci 200 ml.

Tłoczenie

PRODUKTy POWIÅzANE

Initial® Connector Paste Initial® MC 

PRODUKTy POWIÅzANE

Initial® PC Initial® IQ - 
Press-over-Metal

Initial® IQ - 
Press-over-Zircon
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Precyzja, wytrzymałoπÊ i elastycznoπÊ w połåczeniu 
z łatwå w uæyciu glazurå do charakteryzacji. Za tym 
stoi Cerasmart, bloczek CaD/Cam z ceramiki 
hybrydowej. Oferuje "bezprecedensowe" 
moæliwoπci w róænych sytuacjach klinicznych.

Wskazania 

1. Poπrednie uzupełnienia bezmetalowe: korony całkowite, 
wkłady, nakłady, licówki

2. Korona oparta na implancie
 Bloczki o wysokiej przeziernoπci - High translucency (Ht) 

så stosowane głównie do odtwarzania szkliwa: wkłady, 
nakłady, licówki, korony czëπciowe i całkowite.

 Bloczki o niskiej przeziernoπci - Low translucency (Lt) 
så przeznaczone do odtwarzania struktur zëbiny i szkliwa: 
maskowanie przebarwionych preparacji.

zalety i korzy©ci

Cerasmart przekonuje nastëpujåcymi cechami:
• WytrzymałoπÊ i elastycznoπÊ w jednym

• Najwiëksza wytrzymałoπÊ na zginanie w swojej kategorii
• Wysoka elastycznoπÊ umoæliwiajåca buforowanie sił æucia

• Precyzja i wytrzymałoπÊ w jednym
• szybkie, precyzyjne frezowanie i dokładna adaptacja 

brzeæna
• Ultra-drobne równomiernie rozproszone czåsteczki 

wypełniacza zapewniajå długotrwały połysk oraz mniejsze 
starcie

• Wysoki kontrast na zdjëciach rtg ułatwiajåcy kontrolë
• Połåczenie estetyki z technologiå CaD/Cam

• Zrównowaæona fluorescencja i opalescencja
• Łatwe uzyskanie wysokiego połysku powierzchni 

informacja handloWa

Cerasmart jest dostëpny w odcieniach a1, a2, a3, a3.5 i B1 
- kaædy w wersji o wysokiej przeziernoπci (Ht) i niskiej przezier-
noπci (Lt) oraz odcieniu BL. så dostëpne w rozmiarach 12, 14 
i 14L i mogå byÊ dostarczane w opakowaniach uzupełniajåcych 
po 5 bloczków z uchwytem CereC® lub uniwersalnym.

initial™ lrf Block z Gc: 
Bloczek CaD/Cam z ceramiki skaleniowej 
wzmocnionej leucytem

cerasmart z Gc:
Bloczek CaD/Cam z ceramiki hybrydowej

GC z dumå rozszerza swojå ofertë materiałów 
eksploatacyjnych CaD/Cam o Initial™ LrF, 
wzmocniony leucytem bloczek CaD/Cam z ceramiki 
skaleniowej w piëciu odcieniach V o wysokiej 
i niskiej przeziernoπci do pełnokonturowych, 
pełnoceramicznych uzupełnieË poπrednich.

Bloczki oferujå naturalnå dynamikë πwiatła 
o doskonale zrównowaæonej przeziernoπci, 
fluorescencji i opalizujåcym charakterze.

szybki i łatwy w uæyciu: wystarczy wyfrezowaÊ, 
wypolerowaÊ i zacementowaÊ. 

Wskazania

Wykonywanie pełnokonturowych, pełnoceramicznych
uzupełnieË poπrednich:
• Pojedyncze korony zëbów przednich i bocznych - czëπciowe 

i całkowite
• Wkłady typu inlay
• Nakłady typu onlay
• Licówki
• endokorony na zëbach trzonowych

zalety i korzy©ci

• Wysoka gëstoπÊ - mniejsze ryzyko odpryskiwania
• Wyjåtkowo gładkie powierzchnie bezpoπrednio po wyfrezowaniu
• Nie jest konieczne wypalanie, aby uzyskaÊ doskonałe 

właπciwoπci fizyczne
• Łatwe polerowanie przy uæyciu konwencjonalnych narzëdzi 

rëcznych i mechanicznych
• efekt kameleona zapewnia optymalnå integracjë koloru
• specjalna pasta do wypalania glazury

informacja handloWa

Dostëpne w 5 odcieniach V (a1, a2, a3, a3.5, B1) w dwóch 
przeziernoπciach (Ht-Lt) oraz odcieniu wybielonym (BL). 
Dostëpne w rozmiarach 12, 14 i 14L, w opakowaniach 
uzupełniajåcych po 5 bloczków wyposaæonych w uchwyty 
CereC® lub Universal. Dostëpna jest równieæ glazura 
w paπcie (4 g) i płyn rozcieËczajåcy do wypalania ceramiki. 

Produkty PoWiÅzaneProdukty PoWiÅzane

G-Cem LinkForce™ G-Cem Linkace Ceramic Primer II

Konstrukcje
CAM

Inteligentny materiał do inteligentnych 
zastosowaË szybko, trwale, piëknie

Ceramic Primer II OPtIGLaZe Color DiaPolisher Paste
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w nowoczesnych laboratoriach dentystycznych. 
Przy uæyciu Initial® z GC kaædy technik dentystyczny 
moæe znaleÊ rozwiåzanie dla kaædego wyzwania 
estetycznego, niezaleænie od rodzaju podbudowy, 
procedury odbudowy lub aspektu ekonomicznego.

Po piëtnastu latach obecnoπci na rynku, gama 
produktów ceramicznych GC Initial® moæe byÊ 
prawdopodobnie nazwana jednym z najbardziej 
wszechstronnych systemów dostosowanym do 
wszystkich typów podbudów stosowanych obecnie 

Przeglåd rodziny produktów Initial® z GC: 
Kompleksowy system ceramiczny do 
kaædego wskazania

GC INITIAL® MC NA PODBUDOWy 
zE STOPÓW METALI

Ceramika do stopów metali o 
znormalizowanej rozszerzalnoπci (CTE), 

niezaleænie od tego czy zawierajå srebro, 
wysokå lub zredukowanå zawartoπÊ złota 

lub pallad. Równieæ do stopów metali 
nieszlachetnych i podbudów wykonanych 
metodå galwanicznå. Rekomendowana 
do techniki spiekania przy wytwarzaniu 

wkładów, nakładów i licówek na modelach/
kikutach z masy ogniotrwałej.

GC INITIAL® LF DO 
TECHNIK NISKOTOPLIWyCH

Ceramika syntetyczna do wypalania 
w niskiej temperaturze na stopach 

o współczynniku rozszerzalnoπci cieplnej 
(CTE) kompatybilnym ze współczynnikiem 

rozszerzalnoπci cieplnej dla ceramiki 
GC Initial® MC. Zalecana do charakteryzacji 

i korekcji uzupełnieË wykonanych 
z GC Initial® MC lub jako materiał do 

nakładania warstwowego przy koronach 
tłoczonych z GC Initial® PC.

GC INITIAL® TI DO 
PODBUDÓW z TyTANU

Ceramika do wytwarzania uzupełnieË, które 
så wysoce estetyczne i biokompatybilne. 

Do uzyskania bezpiecznego zwiåzania 
ceramiki z podbudowå stosuje sië 

GC Initial® Titanium Bonder.

GC INITIAL® zR DO PODBUDÓW 
z TLENKU CyRKONU

Ceramika do stosowania na wysoko 
wytrzymałych podbudowach z cyrkonu, 

idealnych do wytwarzania szczegółowych 
elementów konstrukcji (np. mostów).

GC INITIAL® PC DO TECHNIK TŁOCzENIA
Ceramika do tłoczenia niezaleænie 

od preferowanej procedury, zarówno 
nakładania warstwowego jak i malowania. 

W przypadku warstwowania zalecane 
uæycie GC Initial® LF.

GC INITIAL® IQ
Ceramika typy One body lub ceramika 

tłoczona, przy których moæna całkowicie 
skoncentrowaÊ sië na funkcji i kształcie. 

Optymalna estetyka jest nadawana 
w koËcowym etapie za pomocå efektu 

3D Lustre Pastes NF.
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GC INITIAL® LISI DO PODBUDÓW 
z DWUKRzEMIANU LITU

Wysoko estetyczna ceramika skaleniowa 
do licowania dostosowana do dynamiki 

πwiatła jakå wykazujå podbudowy 
z dwukrzemianu litu.
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PRODUKTy POWIÅzANE

Initial® Lustre Pastes NF Initial® Gum & Bleach Initial® MC CST

zALETy I KORzy©CI

• Zoptymalizowane właπciwoπci skurczu i dobra polerowalnoπÊ
• Masy do efektów specjalnych do róænych technik barwienia 

i warstwowania
• Opakery dostëpne w postaci proszku lub pasty
• Doskonale dopasowane komponenty, w tym odcienie 

dziåsłowe i do zëbów wybielonych
• Systemowa logika umoæliwia dopasowanie wszystkich 

materiałów i kolorów
• Łatwe procedury i krótki etap wdraæania
• Szybkie, ekonomiczne i estetyczne rezultaty
• Nieskomplikowana i szybka aplikacja w połåczeniu z krótkim 

etapem uczenia sië, czyni ten sposób pracy bardzo 
ekonomicznym 

INFORMACjA HANDLOWA

Initial® MC jest dostëpna w róænych zestawach: Entrance, 
Basic, Basic Plus i Advanced zawierajåcych opakery w paπcie 
lub w proszku. Ponadto do wybranego asortymentu moæna 
dobraÊ zestaw odcieni wybielonych - Bleach lub odcieni 
dziåsłowych - Gum oraz zestaw podbarwiaczy INvivo/INsitu.

System ceramiki GC Initial® MC oferuje nowe per-
spektywy wskazaË dla ceramiki napalanej na metalu. 
ZawartoπÊ skalenia i doskonałe właπciwoπci optyczne 
uwalniajå ogromny potencjał estetyczny, niezaleænie 
od tego, czy pracujesz standardowymi technikami 
nakładania warstw ze wzglëdu na łatwoπÊ i szybkoπÊ, 
czy teæ technikami warstwowymi odzwierciedlajåcymi 
naturalne zëby, co zapewnia najwyæsze wymagania 
estetyczne. Współczynnik rozszerzalnoπci cieplnej 
(CTE) jest dostosowany do wszystkich typów stopów 
konwencjonalnych, niezaleænie od tego, czy zawierajå 
srebro, majå obniæonå zawartoπÊ złota lub så na 
bazie palladu. Nawet korony ze stopów metali 
nieszlachetnych i wykonane metodå galwanicznå 
mogå byÊ bez problemu uæyte do licowania tå 
ceramikå. Z Initial® MC nie musisz martwiÊ sië 
skurczem podczas procesu wypalania, nawet 
w przypadku stopów o wysokiej zawartoπci złota. 

WSKAzANIA

GC Initial® MC jest idealnie przystosowany do wszystkich 
konwencjonalnych stopów dentystycznych metali szlachetnych 
i nieszlachetnych. Dziëki modułowemu systemowi umoæliwia 
proces stopniowego przechodzenia od techniki trójwarstwowej 
do indywidualnej procedury wielowarstwowej. System moæna 
łåczyÊ z glazurå w paπcie Lustre Pastes NF oraz z pozostałymi 
komponentami systemu Initial® MC, takimi jak odcienie do 
zëbów wybielanych, dziåsłowe i odcienie CST.

Initial® MC z GC:
Kompletny system ceramiki na metal

Pokonaj wszystkie wyzwania

Odbudowa
pełnokonturowa
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GC Initial® MC/LF Connector Paste słuæy jako 
warstwa poπrednia pomiëdzy materiałami 
ogniotrwałymi GC na modele kikutów i ceramikå, 
aby zapewniÊ idealne dopasowanie i optymalny 
rezultat wypalania w technice spiekania ceramiki.

WSKAzANIA

Pasta Initial® Connector jest zalecana do wypalania bazy na 
ogniotrwałych materiałach (modelu) kikuta, takich G-Cera 
Orbit Vest.

zALETy I KORzy©CI

• Gotowa do uæycia pasta
• Czerwony kolor dla zapewnienia optymalnej aplikacji na 

modelu ogniotrwałym przed wypalaniem
• Idealne dopasowanie do GC Initial® MC and Initial® LF 

INmetalbond jest stosowany jako cienka warstwa 
pomiëdzy stopem a pierwszå warstwå opakera. 
INmetalbond blokuje ulatniajåce sië tlenki metali 
i neutralizuje róænice we współczynnikach 
rozszerzalnoπci. Nie zwiëksza samej siły wiåzania, 
ale pozwala na szerszy zakres kompatybilnoπci 
współczynnika rozszerzalnoπci cieplnej (CTE).

WSKAzANIA

Moæe byÊ stosowany na wszystkich stopach do napalania 
porcelany, zarówno metali szlachetnych jak i nieszlachetnych.

zALETy I KORzy©CI

• Łatwy do nałoæenia
• Gotowa do uæycia pasta
• Neutralizuje róænice we współczynnikach rozszerzalnoπci 

pomiëdzy ceramikami Initial® na metal i stopami 
dentystycznymi

• Poprawia i zapewnia wiåzanie chemiczne z róænymi 
rodzajami stopów

• Umoæliwia szerszy zakres kompatybilnoπci pod wzglëdem 
współczynnika rozszerzalnoπci cieplnej (CTE)

Initial® Connector Paste z GC:
Drobnoziarnista pasta ceramiczna 
do techniki spiekania

Initial® INmetalbond z GC:
Bufor pomiëdzy ceramikå Initial® na metal 
i stopami dentystycznymi

INFORMACjA HANDLOWA

Initial® MC/LF Connector Paste jest dostëpna w 6 g 
pojemnikach.

INFORMACjA HANDLOWA

Initial® INmetalbond jest dostëpny w strzykawkach 4 g.

Odbudowa
pełnokonturowa

Pokonaj wszystkie wyzwania

PRODUKTy POWIÅzANE

G-Cera Orbit Vest Initial® MC / LF 

PRODUKTy POWIÅzANE

Initial® CAST NF Initial® MC 
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Initial® LiSi z GC:
Specjalna ceramika do dwukrzemianu litu

Wraz z Initial® LiSi GC oferuje wysoce estetycznå 
ceramikë skaleniowå do licowania, dostosowanå do 
dynamiki πwietlnej struktur na bazie dwukrzemianu 
litu. W połåczeniu z tym, coraz bardziej popularnym 
rodzajem podbudów, GC oferuje teraz rozwiåzanie 
do bardzo estetycznych i trwałych uzupełnieË 
zapewniajåcych długotrwałe zadowolenie pacjenta. 
GC Initial® LiSi charakteryzuje sië precyzyjnie 
dopasowanym współczynnikiem rozszerzalnoπci 
cieplnej (CTE), niskimi temperaturami wypalania 
i maksymalnå stabilnoπciå, nawet po kilkukrotnym 
wypalaniu. Ale przede wszystkim Initial® LiSi 
zachwyca wyjåtkowå estetykå na podbudowach 
z dwukrzemianu litu, szczególnie pod wzglëdem 
dynamiki optycznej. 

WSKAzANIA

Initial® LiSi moæe byÊ stosowana zarówno do nakładania 
warstwowego, jak równieæ w technice cut-back przy uæyciu 
sprawdzonej koncepcji ceramiki Initial® - Jeden system odcieni 
- Jednolita technika nakładania warstw.
A jeπli chcesz pójπÊ o krok dalej, kompletne struktury 
anatomiczne moæna jeszcze poprawiÊ poprzez barwienie 
przy uæyciu GC Initial® Lustre Pastes NF.

zALETy I KORzy©CI

• Doskonała naturalna estetyka, specjalnie stworzona 
i dostosowana do dynamiki πwietlnej struktur 
z dwukrzemianu litu.

• Niskie temperatury wypalania, precyzyjnie dopasowany 
współczynnik rozszerzalnoπci cieplnej (CTE) i maksymalna 
stabilnoπÊ, nawet po kilkukrotnym wypalaniu

• Kompleksowy system odcieni i nakładania warstwowego
• Prosta technika pracy i krótki etap wdraæania
• Szybkie, ekonomiczne i estetyczne rezultaty 

INFORMACjA HANDLOWA

Initial® LiSi jest dostëpna w dwóch róænych zestawach: Basic 
i Advanced.

PRODUKTy POWIÅzANE

Initial® Lustre Pastes NF 

Pokonaj wszystkie wyzwania

Odbudowa
pełnokonturowa
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Odbudowa
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Tłoczenie dla perfekcji
Initial® LiSi Press z GC: 
Dwukrzemowo-litowa ceramika szklana

Initial® LiSi Press jest pierwszå pastylkå dwukrzemowo-
litowej ceramiki prasowanej wyprodukowanå 
z zastosowaniem mikronizacji o wysokiej gëstoπci 
(HDM), unikalnej technologii GC zapewniajåcej 
niezrównane właπciwoπci fizyczne oraz najbardziej 
naturalnå i realistycznå estetykë spoπród wszystkich 
dostëpnych dziπ na rynku odmian ceramiki prasowanej.

Rezultatem jest optymalna kombinacja wytrzymałoπci 
i estetyki, dziëki czemu LiSi Press doskonale nadaje 
sië do wszystkich rodzajów odbudów we wszystkich 
poziomach przeziernoπci.

WSKAzANIA

• Licówki okluzyjne
• Cienkie licówki
• Licówki
• Wkłady typu inlay
• Nakłady typu onlay
• Korony w odcinku przednim i bocznym
• Mosty 3-punktowe w odcinku przednim
• Mosty 3-punktowe w obszarze zëbów przedtrzonowych do 

drugiego przedtrzonowca jako ostatniego filaru
• Korona lub korona zespolona mocowana na łåczniku implantu
• Mosty 3-punktowe do drugiego przedtrzonowca mocowane 

na łåcznikach implantów

zALETy I KORzy©CI

• Niezrównana wytrzymałoπÊ na zginanie
• Niezwykła estetyka:

• Bardziej intensywne, cieplejsze i bardziej promienne 
kolory o doskonałej fluorescencji

• Przewidywalne rezultaty i stabilnoπÊ koloru po 
wielokrotnym wypalaniu

• Zoptymalizowana do stosowania z ceramikå do licowania 
Initial® LiSi i Initial® Lustre Pastes NF

• Nieskomplikowane i łatwe do opanowania procedury
• Rzeczywista oszczëdnoπÊ czasu
• Niemal całkowity brak warstwy reakcyjnej podczas 

uwalniania z formy - czystsze wytłoczenia
• Łatwe usuwanie warstwy przez piaskowanie perełkami 

szklanymi - bez stosowania kwasu fluorowodorowego
• Niæsza rozpuszczalnoπÊ niæ w przypadku innych wiodåcych 

marek - trwały połysk
• Przyjazna dla antagonistów i odporna na πcieranie

INFORMACjA HANDLOWA

Wysoka przeziernoπÊ (HT), πrednia przeziernoπÊ (MT), niska 
przeziernoπÊ (LT) i πrednia opakerowoπÊ (MO). Opakowania 
zawierajåce pastylki ceramiczne 3 g x 5 sztuk.

PRODUKTy POWIÅzANE

Initial® LiSi LiSi PressVest Initial® Lustre Pastes NF G-CEM LinkForce™



70

Endo Systemy łåczåce &
Kondycjonowanie

Odbudowy
bezpoπrednie Opracowanie 

& WykoËczenie

Rozpoznanie

Zapobieganie

Kontrola &
Utrzymanie

Modelowanie
Æywica / Wosk

Tłoczenie

Skanowanie
wewnåtrzustne

Laboratoryjne
skanowanie &

Projektowanie CAD Konstrukcje CAM

Preparacja

Pobieranie wycisku
& Wykonanie modelu

Odlewanie Odbudowa
pełnokonturowa

CAM w gabinecie Cementowanie

Charakteryzacja

Odbudowa
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Tłoczenie dla perfekcji

WSKAzANIA

Specjalnie opracowana do róænych technik ceramiki tłoczonej:
• Techniki wytłaczania uzupełnieË pełnoceramicznych:

• Wkłady koronowe typu inlay
• Licówki
• Korony

• Techniki natłaczania ceramiki na podbudowie

zALETy I KORzy©CI

• Wysoka płynnoπÊ
• Długi czas pracy
• Stały czas wiåzania
• Wiëksza elastycznoπÊ czasowa przed włoæeniem do pieca
• OszczëdnoπÊ czasu - idealne dostosowanie do procesu 

pracy w laboratorium
• Wiëksza przestrzeË do umieszczania obiektów
• Lepsza adaptacja wewnëtrzna
• Bezproblemowe usuwanie warstwy reakcyjnej - nie ma 

kwasu fluorowodorowego

INFORMACjA HANDLOWA

LiSi PressVest jest dostëpna w opakowaniach zawierajåcych 
proszek 6 kg (saszetki po 100 g x 60); Płyn (butelka 900 ml) i SR 
Liquid (płyn do stosowania na powierzchnië wosku) butelka 100 ml.

LiSi PressVest, bëdåca czëπciå dobrze znanej oferty 
mas osłaniajåcych GC, to bezgrafitowa, szybka 
masa osłaniajåca z fosforanowym czynnikiem 
wiåæåcym przystosowana do róænych technik 
ceramiki tłoczonej i szybkiego wygrzewania. 
Wysoka płynnoπÊ i długi czas pracy gwarantujå 
dokładne i wierne odtworzenie szczegółów. 
Nie wymaga stosowania niebezpiecznego kwasu 
fluorowodorowego ani piaskowania tlenkiem glinu, 
poniewaæ warstwë reakcyjnå moæna łatwo usunåÊ 
przy uæyciu szklanych perełek. Krótko mówiåc, 
masa osłaniajåca oferuje optymalny przebieg pracy 
i zapewnia oszczëdnoπÊ czasu dla laboratorium 
dentystycznego.

LiSi PressVest z GC: 
Fosforanowa masa osłaniajåca do ceramiki 
tłoczonej (Typ I) Klasa 2

PRODUKTy POWIÅzANE

Initial® LiSi Press Initial® LiSi Initial® PC Initial® IQ Press Concept
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zALETy I KORzy©CI

• Wysoka zawartoπÊ bardzo czystego, specjalnie 
wyselekcjonowanego skalenia

• Wyjåtkowa estetyka na wszystkich rodzajach podbudów 
z cyrkonu o wysokiej wytrzymałoπci na rozciåganie

• Temperatura wypalania 810°C i krótki czas chłodzenia
• Bardzo dobra zwilæalnoπÊ, wysoka stabilnoπÊ i gładkie 

powierzchnie
• Doskonała, naturalna estetyka na wszystkich rodzajach 

wysokowytrzymałych podbudów z tlenku cyrkonu

INFORMACjA HANDLOWA

Ceramika Initial® Zr-FS jest dostëpna w czterech róænych 
zestawach: Basic, Advanced, Bleach i Gum Shades.

GC Initial® Zr-FS jest udoskonalonå, opartå na 
skaleniu ceramikå do licowania tlenku cyrkonu, 
przystosowanå do podbudów z cyrkonu o wysokiej 
wytrzymałoπci. Z uwagi na niezwykle naturalne 
właπciwoπci optyczne i zwiëkszonå stabilnoπÊ po 
wielokrotnym wypalaniu, idealnie nadaje sië do 
wytwarzania złoæonych i bardziej precyzyjnych 
elementów rekonstrukcji, takich jak mosty. 
Specjalne masy Zr Light Reflective Liners så 
gotowymi do uæycia podkładami typu liner 
zapewniajåcymi niezawodne maskowanie koloru 
róænie zabarwionych podbudów z cyrkonu przy 
jednoczesnym zachowaniu istotnych dla estetyki 
efektów πwietlnych. Po kondycjonowaniu w ten 
sposób podbudowy, nakładanie warstw technikå 
standardowå pozwoli uzyskaÊ doskonałe rezultaty 
kolorystyczne.

WSKAzANIA

GC Initial® Zr-FS pozwala na wykonanie kaædego rodzaju 
konwencjonalnego uzupełnienia pełnoceramicznego 
i hybrydowego w niezawodny i wiernie odtwarzajåcy 
kolor sposób przy uæyciu podbudów z tlenku cyrkonu.

Initial® zr-FS z GC:
Specjalny system ceramiczny do tlenku 
cyrkonu

Idealne dopasowanie zapewniajåce 
optymalny komfort

PRODUKTy POWIÅzANE

Zr Light Reflective Liners Initial® Zirconia Disk Initial® Lustre Pastes NF 

Odbudowa
pełnokonturowa
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PRODUKTy POWIÅzANE

Initial® Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC Initial® Lustre Pastes NF

System ceramik GC Initial® oferuje moæliwoπci 
stosowania ceramiki na metal do specjalnych 
wskazaË, takich jak podbudowy z tytanu. GC Initial® 
Ti wskazana jest zawsze w sytuacjach, w których 
stawiane så wysokie wymagania dotyczåce 
zgodnoπci biologicznej i oczekiwana jest najlepsza 
z moæliwych estetyka. GC Initial® Ti Bonder zapewnia 
optymalne połåczenie pomiëdzy konstrukcjå 
podbudowy z tytanu i porcelanå GC Initial® Ti. 

WSKAzANIA

Przy współczynniku rozszerzalnoπci cieplnej wynoszåcym 
8,6x10-6 K-1(25°-500°C), Initial® Ti jest dostosowany do 
wszystkich materiałów na bazie tytanu.

zALETy I KORzy©CI

GC Initial® Ti 
• Optymalne połåczenie z konstrukcjami tytanowymi
• Temperatura wypalania: 780°C
• Masy do efektów specjalnych do róænych technik barwienia 

i nakładania warstwowego
• Doskonale dopasowane komponenty, w tym odcienie 

do zëbów wybielanych
• Prosta technika pracy i krótki etap wdraæania

GC Initial® Ti Bonder
• Łatwy w mieszaniu i uæyciu, krótkie etapy pracy
• Nadaje sië do wszystkich rodzajów tytanu - czystego lub 

jego stopów, odlewanego lub frezowanego

Initial® LF z GC:
Specjalna ceramika do metalu

Initial® Ti z GC:
Specjalna ceramika do metalu

GC Initial® LF jest ceramikå syntetycznå o niskiej 
temperaturze wypalania do stopów o współczynniku 
rozszerzalnoπci cieplnej kompatybilnym z współczynni- 
kiem rozszerzalnoπci cieplnej dla GC Initial® MC. 
Ta niskotopliwa ceramika łatwo poddaje sië 
polerowaniu i zapewnia naturalny wysoki połysk 
wraz z mniejszym starciem okluzyjnym. Initial® LF 
jest stosowana do charakteryzacji i korekcji 
uzupełnieË wykonanych przy uæyciu GC Initial® MC 
lub jak materiał do odbudowy warstwowej na 
podbudowach z ceramiki prasowanej GC Initial® PC.

WSKAzANIA

Przy współczynniku rozszerzalnoπci cieplnej (CTE) 11,6x10-6 K-1 
(25°-500°C) Initial® LF nadaje sië do stopów metali do 
napalania ceramiki o znormalizowanym CTE, do stopów metali 
nieszlachetnych i do stopów o wysokiej lub zredukowanej 
zawartoπci złota, ale równieæ do stopów galwanicznych lub 
na bazie palladu (o zawartoπci srebra poniæej 20%).

zALETy I KORzy©CI

• Ceramika syntetyczna o temperaturze wypalania 770°C
• Doskonałe właπciwoπci wynikajåce z bardzo małej 

kurczliwoπci
• Optymalna kurczliwoπÊ i doskonała polerowalnoπÊ
• Masy do efektów specjalnych do róænych technik barwienia 

i nakładania warstwowego

INFORMACjA HANDLOWA

Initial® Ti doskonale wpisuje sië w inne ceramiki z tej linii 
produktów i jest dostëpna w zestawach Basic, Basic Plus, 
Advanced i Bleach. Ti Bonder jest oferowany jako proszek 
(4 g) i płyn (25 ml).

INFORMACjA HANDLOWA

Podobnie jak inne ceramiki z tej linii produktów, Initial® LF jest 
dostëpna w zestawach Basic, Basic Plus, Advanced i Bleach.

Odbudowa
pełnokonturowa

Pokonaj wszystkie wyzwania
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zALETy I KORzy©CI

Initial® Gum Shades
• PiëÊ odcieni odzwierciedlajåcych naturalny wyglåd dziåseł
• Szczególnie przydatne do stosowania w obszarach 

nadbudów na implantach, koronach i mostach
• Do obszarów tkanki miëkkiej wykonanych z ceramiki, które 

wymagajå indywidualnej charakteryzacji w celu stworzenia 
naturalnego przejπcia od brzegu korony do dziåsła

• Poszczególne etapy moæna łatwo rozłoæyÊ pomiëdzy 
róæne procesy wypalania - w zaleænoπci od wskazania 
i indywidualnych preferencji

Initial® Bleach Shades
• Uzupełnienie do piëciu systemów ceramiki Initial®

• Najwyæsza estetyka dziëki naturalnej dynamice πwiatła
• Specjalne odcienie wykraczajåce poza tradycyjnå paletë 

kolorów
• Moæna łåczyÊ ze sobå róæne komponenty, aby zwiëkszyÊ 

estetykë uzupełnieË 

INFORMACjA HANDLOWA

Odcienie Initial® Gum så dostëpne dla Initial® MC i Initial® Zr-FS
Odcienie Initial® Bleach oferowane så dla Initial® MC, LF, Ti, 
Zr-FS

„Nie ma białej estetyki bez estetyki czerwonej”. 
Aby odbudowy dziåsłowe z ceramiki Initial® 

wyglådały jeszcze bardziej estetycznie i naturalnie, 
dodanie zestawów odcieni dziåsłowych do 
GC Initial® MC i GC Initial® Zr-FS spełni wszystkie 
wymagania wysoko estetycznej reprodukcji dziåseł. 
Aby rozszerzyÊ ten zharmonizowany system odcieni 
zgodnie z tendencjå do bardzo jasnych kolorów 
zëbów, GC oferuje GC Initial® Bleach Shades, 
unikalny zestaw kolorów, który pozwala odtworzyÊ 
nawet najjaπniejsze kolory zëbów niezaleænie od 
systemu ceramicznego uæytego do odbudowy.

WSKAzANIA

Materiały w kolorach dziåseł så szczególnie przydatne do 
stosowania w obszarach nadbudów na implantach, koronach 
i mostach. Za pomocå odcieni wybielonych - Initial® Bleach 
Shades moæna uzyskaÊ nawet najjaπniejsze kolory zëba, 
niezaleænie od tego, jaki system do odbudowy ceramicznej 
jest stosowany.

Initial® Gum & Bleach Shades z GC:
Specjalistyczne systemy ceramik

Pokonaj wszystkie wyzwania

PRODUKTy POWIÅzANE

Initial® MC, LF, Ti, Zr-FS Initial®  Lustre Pastes NF 

Odbudowa
pełnokonturowa
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Dziëki Lustre Pastes NF nie trzeba juæ przeprowadzaÊ 
kompleksowego warstwowania ani dodatkowych 
cykli wypalania, aby osiågnåÊ niezrównanå witalnoπÊ 
i naturalny połysk dla wszystkich uzupełnieË. Etapy 
wykaËczania koron i mostów pozostajå niezmienione 
bez wzglëdu na technikë stosowanå do wykonania 
uzupełnieË ceramicznych. Czy potrzebujesz zmieniÊ 
kolor, jasnoπÊ, stopieË szaroπci lub połysk powierzchni 
modelowanych warstwowo koron i mostów? Czy 
szukasz sposobu, aby monolityczne prace wykonane 
technikå CAD/CAM wyglådały bardziej naturalnie? 
Preferujesz uzupełnienia z ceramiki tłoczonej, 
którym namalujesz indywidualne cechy na 
póniejszym etapie? Lustre Pastes NF så w kaædym 
przypadku odpowiednim rozwiåzaniem.

WSKAzANIA

Dziëki Lustre Pastes NF moæesz łatwo poprawiÊ lub 
zmodyfikowaÊ konwencjonalne korony i mosty ceramiczne 
(współczynnik rozszerzalnoπci cieplnej pomiëdzy 6,9 i 13,3):
• GC Initial® Lustre Pastes NF - odcienie V do zmiany jasnoπci, 

nasycenia barwy i odcienia wszystkich ceramik. Do stosowania 
z technikå cut-back w pracach tłoczonych lub modelowanych 
warstwowo oraz w monolitycznych pracach z tlenku cyrkonu:
• 5 podstawowych kolorów zapewniajåcych najprostsze 

odtworzenie odcieni V.
• 9 kolorów specjalnych dajåcych wiëksze moæliwoπci imito- 

wania białych plam, odwapnienia, zarysowaË i pëkniëÊ.
• GC Initial® Lustre Pastes NF - odcienie Gum do stworzenia 

naturalnego przejπcia od brzegu korony do dziåsła:
• 5 gotowych do uæycia past w odcieniach dziåsłowych 

o idealnej tiksotropii do łatwej i precyzyjnej aplikacji.
• 4 modyfikatory dziåsłowe do mieszania umoæliwiajåce 

nieograniczonå kreatywnoπÊ w celu skopiowania 
naturalnej harmonii dziåseł.

zALETy I KORzy©CI

• Jeden zestaw do całego asortymentu ceramik GC Initial® 
(zakres współczynnika rozszerzalnoπci cieplnej pomiëdzy 
6,9 i 13,3)

• Nie wymaga kompleksowego warstwowania ani dodatkowych 
cykli wypalania

• Dostëpny w postaci gotowej do uæycia, w słoikach 
umoæliwiajåcych bardziej porëczne stosowanie

• Płyny do rozcieËczania i odπwieæania w celu utrzymania 
optymalnej konsystencji do koËca

INFORMACjA HANDLOWA

Initial® Lustre Pastes NF - odcienie V oraz Initial® Lustre Pastes 
NF - odcienie Gum så dostëpne w kompletnych zestawach 
zawierajåcych wszystkie kolory, płyny i akcesoria. Wszystkie 
odcienie i płyny så równieæ dostëpne jako pojedyncze 
uzupełnienia:
• Neutral, Body A, Body B, Body C i Body D
• Odcienie efektów szkliwnych: Vanilla, White, Grey, 

Dark Grey, Light Blue, Dark Blue, INcisio, Olive i Value
• Odcienie dziåsłowe: G-23, G-24, G-34, G-35 i G-36
• Modyfikatory: M1, M2, M3 i M4

Initial® Lustre Pastes NF z GC:
Jedyna w swoim rodzaju ceramika 
do malowana z efektem 3D

Zapewnij czerwonå i białå estetykë swoim 
cennym pracom ... po prostu przez 
malowanie

PRODUKTy POWIÅzANE

Linia ceramik GC Initial® 

Charakteryzacja
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PRODUKTy POWIÅzANE

Initial® CAST NF Zr Light Reflective Liners Initial® Zirconia Disk

Initial® IQ - Press Concept z GC:
Tłoczenie na metalu i tłoczenie na cyrkonie

Initial® IQ - Layering Concept z GC:
Warstwowanie na metalu i warstwowanie 
na cyrkonie

Systemy GC Initial® IQ Press-over-Metal i Press-over-
Zircon så ceramikami prasowanymi na bazie skalenia, 
które wyróæniajå sië niezwykle naturalnå estetykå. 
Prefabrykowane pastylki w połåczeniu z GC Initial® 
IQ Lustre Pastes NF zwiëkszajå wewnëtrznå dynamikë 
πwiatła i opalescencjë, co zapewnia wyjåtkowå 
witalnoπÊ i naturalny połysk. Jest to kompaktowy, 
przyjazny w uæyciu system, odpowiedni dla 
wszystkich techników dentystycznych.

WSKAzANIA

Initial® IQ jest systemem do tłoczenia na podbudowach 
z metalu i tlenku cyrkonu. Koncepcja ta oferuje po raz 
pierwszy moæliwoπÊ tłoczenia uzupełnieË zëbów bocznych 
i przednich bez koniecznoπci stosowania techniki 
warstwowania. Standardowe V-kolory odtwarzane så metodå 
„malowania według liczb” przy uæyciu GC Lustre Pastes NF.

zALETy I KORzy©CI

• System Press-over-Metal jest kompatybilny ze 
standardowymi stopami metali do porcelany (zakres 
współczynnika rozszerzalnoπci cieplnej od 13,8 do 14,9)

• System Press-over-Zircon jest kompatybilny ze wszystkimi 
technologiami tłoczenia na bazie cyrkonu i technologiå 
CAD/CAM

• Mogå byÊ uæyte do tłoczenia uzupełnieË zëbów bocznych 
i przednich bez koniecznoπci stosowania techniki 
warstwowania

• Estetyka jest odtwarzana metodå „malowania według liczb” 
przy uæyciu GC Lustre Pastes NF

• Szybkie odtwarzanie standardowych V-kolorów

GC stara sië zapewniÊ technikom dentystycznym 
moæliwoπÊ stałego osiågania wysokiej jakoπci 
i powtarzalnoπci rezultatów estetycznych. Dziëki 
opracowaniu koncepcji Initial® IQ One Body Layering, 
GC moæe teraz zaoferowaÊ kompaktowy zestaw 
ceramiczny do szybkiego i łatwego odtwarzania 
standardowych kolorów V. Ten nowy system pozwala 
technikom dentystycznym odtworzyÊ ten sam efekt 
estetyczny przy uæyciu mniejszej iloπci materiałów. 

WSKAzANIA

Odbudowa monolityczna przy uæyciu tylko jednego proszku 
pozwala w pełni skoncentrowaÊ sië na kształcie i funkcji pracy 
protetycznej. Uzyskanie efektu witalnoπci i naturalnego wyglådu 
jest ostatnim krokiem, który zostanie przeprowadzony za 
pomocå Initial® IQ Lustre Pastes NF.

zALETy I KORzy©CI

• System Layering-over-Metal jest kompatybilny 
ze standardowymi stopami metali do porcelany

• System Layering-over-Zircon jest kompatybilny 
ze wszystkimi technologiami na bazie cyrkonu

• Odbudowa przy uæyciu tylko jednego proszku pozwala 
na skupienie pełnej uwagi na kształcie i funkcji korony

• Szybkie odtwarzanie standardowych V-kolorów metodå 
„malowania według liczb” przy uæyciu GC Lustre Pastes NF 

INFORMACjA HANDLOWA

Zestawy systemu Initial® IQ Layering-Over-Metal i Layering- 
Over-Zircon zawierajå wszystkie wymagane produkty 
i akcesoria. Ponadto oferujemy zestaw Initial® Zr, Light 
Reflective Liners.

INFORMACjA HANDLOWA

Systemy Initial® IQ Press-Over-Metal i Press-Over-Zircon 
så dostëpne w kompletnych zestawach systemowych 
zawierajåcych wszystkie niezbëdne produkty i akcesoria.

Pokonaj wszystkie wyzwania

Charakteryzacja



Cyrkon stał sië preferowanym materiałem z wyboru 
dla wielu techników dentystycznych poszukujåcych 
estetyki połåczonej z wytrzymałoπciå. W celu 
uzupełnienia sprawdzonej klinicznie linii produktów 
GC Initial® Zr-FS, opracowaliπmy dysk tlenku 
cyrkonu - Initial® Zirconia Disk.

Korony i mosty monolityczne, które så wyfrezowane 
z dysku Initial® Zirconia nie wymagajå struktury 
ceramicznej - w połåczeniu z Initial® Lustre Pastes 
NF najwyæszy poziom estetyki dostëpny jest na 
wyciågniëcie rëki.

 WSKAzANIA

• Korony i mosty monolityczne - w połåczeniu z GC Initial® 
Lustre Pastes NF

• Korony i mosty licowane - w powiåzaniu z GC Initial® Zr-FS
• Standardowa przeziernoπÊ - Standard Translucency (ST) 

idealna jest do licowania
• Wysoka przeziernoπÊ - High Translucency (HT) wskazana jest 

do tworzenia pełnokonturowych uzupełnieË monolitycznych. 

zALETy I KORzy©CI

• Wysoka stabilnoπÊ podczas frezowania i wypalania
• Idealny do licowania, doskonały w połåczeniu z GC Initial® 

Zr-FS
• Idealny do pełnokonturowych uzupełnieË monolitycznych 

w połåczeniu z GC Initial® Lustre Pastes NF
• ©rednica 98,5 mm i gruboπci 12, 14, 18 i 25 mm sprawiajå, 

æe dyski te pasujå do wiëkszoπci frezarek CAD/CAM.

INFORMACjA HANDLOWA

Så dwa rodzaje do wyboru:
• O standardowej przeziernoπci (ST), idealne do licowania
• O wysokiej przeziernoπci (HT), idealne do pełnokonturowych 

uzupełnieË monolitycznych
Obie wersje så dostëpne w dyskach o πrednicy 98,5 mm 
o gruboπci 12, 14, 18 i 25 mm - rozmiary, które pasujå do 
wiëkszoπci frezarek CAD/CAM.

Initial® zirconia Disk z GC: 
Dysk tlenku cyrkonu do najbardziej 
wymagajåcych przypadków

Do monolitycznej i pełnokonturowej estetyki

PRODUKTy POWIÅzANE

Initial® Lustre Pastes NF Initial® Zr-FS

Konstrukcje
CAM
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OPTIGLAzE Color z GC:
©wiatłoutwardzalna powłoka do 
charakteryzacji poπrednich uzupełnieË

Szukasz prostego rozwiåzania, aby nadaÊ codziennym 
pracom estetycznym wiëcej charakteru? OPTIGLAZE 
Color zachwyci Cië, poniewaæ doda wszystkim 
Twoim uzupełnieniom koloru, zapewni połysk 
powierzchni i wysokå odpornoπÊ na πcieranie. 
Ten gotowy do uæycia, łatwy w stosowaniu 
i skracajëcy etap polerowania produkt, pozwala 
zaoszczëdziÊ cenny czas. Moæesz wybieraÊ spoπród 
szerokiej gamy kolorów, zarówno wewnëtrznych, 
jak i zewnëtrznych, co prowadzi do uzyskania 
doskonałej estetyki. Renomowana technologia 
nanowypełniacza daje odbudowom wysokå 
odpornoπÊ na πcieranie zapewniajåcå długotrwały 
połysk z wysokå stabilnoπciå koloru.

 WSKAzANIA

OPTIGLAZE Color zachwyci Cië, poniewaæ doda wszystkim 
Twoim uzupełnieniom koloru, zapewni połysk powierzchni 
i wysokå odpornoπÊ na πcieranie:
• Korony i mosty z kompozytu
• Korony i mosty tymczasowe z akrylu
• Korony z ceramiki hybrydowej
• Protezy oparte na implantach
• Mosty z akrylu mocowane na stałe na implantach
• Sztuczne zëby

zALETy I KORzy©CI

OPTIGLAZE Color opiera sië na renomowanej technologii 
nanowypełniacza GC i wyróænia sië nastëpujåcymi cechami 
i zaletami:
• OszczëdnoπÊ czasu

• Utwardzanie πwiatłem skraca etap polerowania
• Łatwa obsługa i stosowanie

• Doskonała estetyka
• Szeroka gama dostëpnych kolorów
• Cienka warstwa (25-50 μm) i długotrwały połysk

• Trwałe rezultaty
• Wysoka odpornoπÊ na πcieranie i odbarwianie
• Doskonałe wiåzanie z szerokå gamå materiałów na bazie 

polimerów

INFORMACjA HANDLOWA

OPTIGLAZE Color jest dostëpny w kompletnym zestawie wraz 
z akcesoriami.
Wszystkie odcienie dostëpne så równieæ jako opakowania 
uzupełniajåce: A plus, B plus, C plus, white, ivory white, yellow, 
orange, pink orange, red brown, olive, grey, blue, lavender, 
pink, red, clear i clear HV.

Poniewaæ w KOLORZE wszystko wyglåda 
lepiej

PRODUKTy POWIÅzANE

CERASMART Unifast III Labolight DUO

Charakteryzacja
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Odbudowa
pełnokonturowa

GRADIA® PLUS z GC:
Modułowy system kompozytowy 
do uzupełnieË poπrednich

Kompozyty πwiatłoutwardzalne do odbudowy 
zëbów od lat nieustannie zyskujå na popularnoπci. 
Wyróæniajå sië łatwoπciå i szybkoπciå stosowania, 
ale takæe tym æe så przyjazne dla zëbów antago-
nistycznych i amortyzujå obciåæenia... kluczowe 
cechy wiodåce do sukcesu w róænych sytuacjach 
klinicznych.

Opierajåc sië na długoletniej tradycji w technologii 
kompozytów, GC opracowała GRADIA® PLUS - 
wysokowytrzymały, utwardzany πwiatłem, nanohybry- 
dowy system kompozytowy do technik poπrednich.

GRADIA® PLUS ma jasnoπÊ, przeziernoπÊ, barwë 
i naturalnå opalescencjë w πrodowisku jamy ustnej, 
i nie ustëpuje pod tym wzglëdem ceramice. Ma mniej 
standardowych kolorów w formacie modułowym, 
oferujåc tym samym wiëkszå wydajnoπÊ, elastycz-
noπÊ i dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

  WSKAzANIA

GRADIA® PLUS obejmuje szeroki zakres wskazaË i technik, 
od klasycznej lub multichromatycznej odbudowy warstwowej 
po monolityczne podejπcie
1. Korony i mosty (na podbudowie z metalu)
2. Uzupełnienia bezmetalowe: korony typu Jacket, wkłady 

koronowe typu inlay, onlay, licówki
3. Nadbudowy implantów
4. Odtwarzanie tkanki dziåsłowej przy odtwarzaniu koron

zALETy I KORzy©CI

• Najnowsza technologia ceramiczno-polimerowa
• Estetyka i łatwoπÊ polerowania
• Modułowa, przemyπlana koncepcja
• Innowacyjny system kolorów i glazur
• Estetyka czerwieni i bieli w doskonałej harmonii
• Utwardzanie z prëdkoπciå πwiatła

INFORMACjA HANDLOWA

Layer Set, Paint Set, Accessory Set 
Do wykonywania wysoko estetycznych koron i mostów technikå 
warstwowå. Połåczenie tych trzech zestawów pozwala tworzyÊ 
æywe kolory i uzyskaÊ naturalny wyglåd przy uæyciu mniejszej 
iloπci materiałów.

Layer Set, Layer Plus Set, Paint Set, Accessory Set 
Do wykonywania wysoko estetycznych koron i mostów przy 
uæyciu techniki warstwowej:
Połåczenie tych czterech zestawów pozwoli stworzyÊ niemal 
nieograniczonå liczbë kombinacji kolorów i tekstur.

Gum Shades Set, Paint Set, Accessory Set 
System GRADIA® PLUS oferuje rozwiåzania dla najbardziej 
złoæonych przypadków w zakresie estetyki „czerwonej”:
Kombinacja tych trzech zestawów pozwala na optymalne 
dopasowanie w kolorze i teksturze do tkanki dziåsłowej 
kaædego pacjenta, niezaleænie od jego wieku czy pochodzenia 
etnicznego. 

One Body Set, Paint Set, Accessory Set 
Do szybkiego i łatwego monolitycznego odtwarzania 
standardowych kolorów V:
Kombinacja tych trzech zestawów spełni wszystkie wymagania 
w zakresie estetyki i efektywnoπci kosztowej.

Gdy innowacja odpowiada wskazaniom

PRODUKTy POWIÅzANE

Labolight DUO CERASMART Metal Primer Z Stick®NET 
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PRODUKTy POWIÅzANE

                                         GRADIA® PLUS                                                         Labolight DUO

CERAMIC PRIMER II, specjalistyczny primer, 
zapewnia wysokå siłë wiåzania pomiëdzy 
wszystkimi estetycznymi uzupełnieniami poπrednimi 
i cementami na bazie æywic w przypadku procedur 
cementowania lub kompozytami do bezpoπredniej 
odbudowy w przypadku napraw.

WSKAzANIA

CERAMIC PRIMER II jest wskazany do procedur cementowania 
i naprawy uzupełnieË estetycznych wykonanych z:
• Ceramiki skaleniowej
• Ceramiki wzmocnionej leucytem
• Ceramiki na bazie dwukrzemianu litu
• Tlenku cyrkonu i glinu
• Ceramiki hybrydowej (np. CERASMART)
• Kompozytu

zALETy I KORzy©CI

• Szybka i łatwa aplikacja, bez mieszania, poniewaæ jest 
w postaci gotowej do uæycia w jednej butelce

• Bez czekania: wystarczy nałoæyÊ i wysuszyÊ
• Wysoka i trwała siła wiåzania do materiałów estetycznych
• Nie wymaga chłodzenia, butelka i ampułki z pojedynczå 

dawkå mogå byÊ przechowywane w temperaturze pokojowej
• Rozwiåzanie dostosowane dla kaædego uæytkownika: 

ampułki z pojedynczå dawkå lub butelka

Metal Primer Z (nastëpca Metal Primer II) zapewnia 
trwałe połåczenia pomiëdzy metalowymi konstrukcjami 
i kaædym rodzajem materiału na bazie æywicy.

WSKAzANIA

Moæe byÊ stosowany ze wszystkimi stopami dentystycznymi 
i akrylami:
• MDTP: zapewnia lepszå adhezjë do stopów metali 

szlachetnych
• MDP: zapewnia silne łåczenie ze stopami metali 

nieszlachetnych a nawet z tlenkiem cyrkonu w przypadku 
niektórych wskazaË 

zALETy I KORzy©CI

• Szybka i prosta procedura, bez koniecznoπci stosowania 
dodatkowych urzådzeË

• Nie wymaga obróbki termicznej
• Zapewnia trwałe wiåzanie, nawet w πrodowisku wilgotnym
• Moæliwe bezpoπrednie stosowanie w jamie ustnej

Ceramic Primer II z GC:
Specjalistyczny primer do wszystkich 
estetycznych uzupełnieË poπrednich

Metal Primer z z GC:
Jednoetapowy πrodek łåczåcy æywicë 
z metalem

INFORMACjA HANDLOWA

CERAMIC PRIMER II jest dostëpny w butelce o pojemnoπci 3 ml 
lub w pojedynczych ampułkach zawierajåcych jednostkowå 
dawkë 0,1 ml.

INFORMACjA HANDLOWA

Metal Primer Z jest dostëpny w butelce 5 ml.

Odbudowa
pełnokonturowa

Tworzenie fundamentu dla estetyki
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GC Stick® i GC Stick®Net så trwałym, estetycznym 
i korzystnym rozwiåzaniem do wzmacniania 
kompozytów i akryli. Wykonane så z silanizowanych 
włókien szklanych typu E osadzonych w matrycy 
polimerowej. Wzmocnienia te mogå byÊ stosowane 
w połåczeniu z æywicami i kompozytami πwiatło 
i chemoutwardzalnymi oraz o podwójnym sposobie 
wiåzania, a takæe z akrylami typu proszek-płyn. 
Jednokierunkowa wiåzka włókien GC Stick® wzmacnia 
i usztywnia materiał w kierunku ułoæenia włókien. 
Siatka włókien GC Stick®NET sprawia, æe materiał jest 
bardziej wytrzymały i twardszy w dwóch kierunkach.

WSKAzANIA

GC Stick® jest szczególnie wskazany do czëπciowych i całkowi-
tych protez i napraw, ale takæe do mostów adhezyjnych, mostów 
z wkładami i nakładami oraz mostów opartych na implantach.
GC Stick®NET jest szczególnie polecany do wzmacniania 
koron i cienkich obszarów protez ruchomych. Moæe byÊ 
równieæ stosowany do endokoron, licówek i obszarów 
z klamrami w protezach ruchomych.

zALETy I KORzy©CI

• Rozwiåzanie do wielu róænych wskazaË
• Kompatybilne z wiëkszoπciå kompozytów i akryli
• Unikalne, opatentowane łåczenie
• Niskie koszty poczåtkowe
• Prosta i oszczëdzajåca czas procedura
• Równie wytrzymałe jak metal
• Bez metalu i estetyczne
• Łatwe do naprawy
• Szeroko zakrojone badania

COMPOSITE PRIMER jest πwiatłoutwardzalnym 
πrodkiem łåczåcym, który przywraca warstwë 
inhibicji w celu zapewnienia połåczenia miëdzy 
warstwami kompozytu. Zapewnia równieæ bezpiecznå 
adhezjë w przypadku indywidualizacji sztucznych 
zëbów oraz płyt protez akrylowych za pomocå 
mikrohybrydowego systemu kompozytowego 
GC GRADIA® i GC GRADIA® Gum Shades.

WSKAzANIA

• Przygotowanie powierzchni kompozytu mikroczåsteczkowego 
(MFR) lub kompozytu mikrohybrydowego (GC GRADIA®, 
GRADIA® Gum Shades) przed procedurå cementowania 
lub naprawy

• Przygotowanie powierzchni æywic akrylowych przed 
przyståpieniem do procedury naprawy

zALETy I KORzy©CI

• Łatwe nakładanie za pomocå pëdzelka
• Proste i szybkie stosowanie
• Odtworzenie warstwy inhibicji
• Zapewnione zwiåzanie kompozytu

Stick® & Stick®NET z GC:
Wzmocnienia z włókien do kompozytów 
i akrylu

Composite Primer z GC:
©rodek adhezyjny do łåczenia kompozytu 
z kompozytem

INFORMACjA HANDLOWA

Composite Primer jest dostëpny w butelce o pojemnoπci 3 ml.

INFORMACjA HANDLOWA

Stick® jest dostëpny w opakowaniach uzupełniajåcych 4 x 15 cm
Stick®NET dostëpny jest w opakowaniach uzupełniajåcych 
3 x 30 cm2

Odbudowa
pełnokonturowa

Tworzenie fundamentu dla estetyki

PRODUKTy POWIÅzANE

      GRADIA® PLUS                    Labolight DUO                                        Stick®RESIN
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PRODUKTy POWIÅzANE

                     GRADIA® PLUS                                                     OPTIGLAZE                                                         OPTIGLAZE Color 
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CAM w gabinecie Cementowanie

Charakteryzacja

Czasy, kiedy potrzebne były dwa urzådzenia do 
utwardzania w laboratorium, naleæå juæ do przeszło-
πci. GC oferuje teraz nowoczesne, wielofunkcyjne 
urzådzenie do utwardzania πwiatłem dla techników, 
które łåczy w sobie dwa tryby utwardzania: 
utwardzanie wstëpne (tryb stopniowy) i utwardzanie 
koËcowe (tryb pełny). Technologia LED o podwójnej 
długoπci fali zapewnia optymalne utwardzanie 
wszystkich πwiatłoutwardzalnych materiałów 
dentystycznych, a wysoka wydajnoπÊ redukuje cykle 
utwardzania πwiatłem. GC Labolight DUO wykonuje 
wiëkszoπÊ Twojej pracy i zdobywa punkty doskona-
łym wyglådem. Jego wielokrotnie nagradzany, 
elegancki i nowoczesny design z gładkimi powierz-
chniami ułatwia czyszczenie i sprawia, æe urzådzenie 
zajmuje niewiele miejsca w laboratorium. Koncepcja 
przyjazna dla uæytkownika: interfejs jest niezwykle 
prosty i intuicyjny, a czëπci wewnëtrzne łatwo 
dostëpne dziëki szerokiemu otworowi. Płyta 
odblaskowa i zautomatyzowany system obrotowy 
zapewniajå optymalnå dystrybucjë πwiatła 
i widocznoπÊ obszaru roboczego - z kaædej strony. 

WSKAzANIA

Dziëki technologii LED o dwóch długoπciach fali, Labolight DUO 
moæe byÊ uæywany do bezpiecznego i trwałego utwardzania 
wszystkich kompozytów GC. Zapewnia zakres długoπci fali 
380-510 nm, z pikami widmowymi od 465 do 485 nm (12 nie- 
bieskich diod LED) i 390 do 400 nm (3 fioletowe diody LED).

Labolight DUO z GC:
Urzådzenie do utwardzania πwiatłem LED z dwoma 
trybami do poπrednich technik kompozytowych

zALETy I KORzy©CI

• Technologia LED, którå charakteryzuje długa æywotnoπÊ diod, 
dwie długoπci fali o szczytowej wartoπci widma w zakresie: 

   • 12 niebieskich diod: 465 nm-485 nm
   • 3 fioletowe diody: 390 nm-400 nm
• Optymalne utwardzanie wszystkich πwiatłoutwardzalnych 

materiałów dentystycznych przy zmniejszonym czasie cyklu 
naπwietlania

• Kompaktowy i ergonomiczny kształt - urzådzenie zajmuje 
niewiele miejsca

• Łatwy dostëp - szeroki otwór
• Zautomatyzowany system obrotowy z odblaskowå płytå 

zapewnia efektywnå dystrybucjë πwiatła
• Stanowisko do utwardzania zapewnia efektywne 

pozycjonowanie obiektów podczas cykli πwiatłoutwardzania

Dwa tryby, wszystko w jednym urzådzeniu

Odbudowa
pełnokonturowa



Nowy standard w dziedzinie szkoleË 
i edukacji

GC od dawna duæo inwestowała w zapewnianie 
optymalnych kursów i szkoleË dla całego zespołu 
stomatologicznego. ByÊ kompetentnym w promo-
waniu i rozpowszechnianiu wiedzy wπród specjali-
stów w dziedzinie stomatologii jest fundamentalnå 
zasadå w naszej działalnoπci biznesowej.

Dlatego kaædego roku inwestujemy w nowe oπrodki 
szkoleniowe rozmieszczone w całej Europie. 
Obecnie mamy trzy piëkne obiekty szkoleniowe 
w Europie: w Hiszpanii, Francji i we Włoszech 
oraz nasz główny oπrodek szkoleniowy, jeden 
z najwiëkszych w Europie, zlokalizowany w naszej 
siedzibie głównej w Leuven w Belgii, oddanej 
do uæytku w 2008 roku.

To nowoczesne πrodowisko pozwala nam dzieliÊ sië wiedzå 
z naszå sieciå specjalistów w dziedzinie stomatologii z całego 
πwiata. Kaædego roku w tym obiekcie goπci ponad 2000 
uczestników szkoleË z całej Europy: techników dentystycznych, 
dentystów, higienistek stomatologicznych, studentów, 
przedstawicieli handlowych, grup naukowych i uniwersytetów. 
Szkolenia te så przede wszystkim kursami praktycznymi; 
jednak wszystkie sesje poprzedzajå wykłady na temat 
najnowszych produktów i technik. Wszyscy nasi instruktorzy 
i zaproszeni wykładowcy så przygotowani do tego by, 
przekazaÊ uczestnikom niezbëdne umiejëtnoπci praktyczne, 
które pozwolå im poszerzyÊ swojå wiedzë w kluczowych 
obszarach stomatologii.

Moæemy organizowaÊ kursy dla grup o róænej wielkoπci, od 
oπmiu do stu uczestników. Czas trwania kursu moæe wynosiÊ 
od pół dnia do trzech dni. Dla grup z co najmniej oπmioma 
uczestnikami moæemy równieæ zaoferowaÊ kursy dostosowane 
do indywidualnych potrzeb.

Przypadki kliniczne dr Javier Tapia Guadix (Hiszpania) i prof. Marleen Peumans 

(Belgia)

Zapoznaj sië z moæliwoπciami niektórych z naszych obiektów 
szkoleniowych.
 
Na naszej stronie internetowej (www.gceurope.com) znajdziesz 
wszystkie kursy i terminy w zakładce "Szkolenia". Nasz zespół 
szkoleniowy jest do dyspozycji i chëtnie odpowie na Twoje 
pytania bezpoπrednio na stronie campus@gceurope.com. 

Dla lekarzy dentystów 

1. Bezpoπrednie odbudowy kompozytowe: 
 Chcesz zaoszczëdziÊ czas i poznaÊ bezstresowe techniki 

wykonywania uzupełnieË kompozytowych? 
 We udział w jednym z naszych dwudniowych kursów 

praktycznych dotyczåcych wykonywania niewidocznych, 
funkcjonalnych i przewidywalnych odbudów 
bezpoπrednich zëbów przednich i bocznych z kompozytu.
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2.   Cementowanie:
 Ciesz sië wiëkszå przewidywalnoπciå i koËcowym 

sukcesem z uzupełnieniami protetycznymi. 
 Podczas dwudniowych warsztatów prezentujemy 

i szczegółowo omawiamy róæne techniki cementowania 
w oparciu o współczesne materiały do odbudowy.

3.   Nowoczesne szkło-jonomery:
 Dlaczego współczesne szkło-jonomery powinny mieÊ stałe 

miejsce w codziennej praktyce stomatologicznej. 
 Podczas tego interaktywnego, dwudniowego praktycznego 

kursu szkoleniowego omówione zostanå wszystkie 
właπciwoπci i zalety nowoczesnych szkło-jonomerów, 
od πrodków profilaktycznych po minimalnå interwencjë, 
odbudowy i cementowanie. 

4. Nowoczesna stomatologia:
 Wprowadzenie do stomatologii cyfrowej.
 Kursy te dostarczajå wiedzy całemu zespołowi 

stomatologicznemu w zakresie stomatologii cyfrowej, 
od etapu poczåtkowego do bardziej zaawansowanych 
poziomów. Aby uzyskaÊ wiëcej informacji, skontaktuj 
sië bezpoπrednio z naszym zespołem z Kampusu. 

Dla techników dentystycznych

1. Twórz swój πwiat z Initial®: 
 GC Initial® reprezentuje zmianë paradygmatu w systemach 

ceramicznych, poniewaæ składa sië z szeπciu ceramik 
zintegrowanych w jednå linië produktowå i kolorystycznå, 
od ceramiki na metal aæ po uzupełnienia pełnoceramiczne. 
Uczestnicy kursu zdobëdå wiedzë z nastëpujåcych 
zagadnieË:
• Filozofia systemu Initial®

• Podstawowe procedury dla róænych zastosowaË ceramiki
• Zasady róænych metod nakładania warstwowego 

GC Initial®

• Wyjaπnienie systemu kolorów i róænych mas
• Przydatne porady i wskazówki

2. Estetyka w prosty sposób:
 Chcesz lepiej poznaÊ nasze unikatowe proszki korekcyjne, 

które nie zmieniajå koloru ani stopnia przeziernoπci? 
 We udział w naszym dwudniowym kursie na temat Initial® 

LiSi. GC oferuje wysoce estetycznå ceramikë skaleniowå 
do licowania, dostosowanå do dynamiki πwiatła podbudów 
z dwukrzemianu litu. 

3. Zrozumienie i wykorzystanie kompozytów w laboratorium:
 GRADIA® PLUS jest niepowtarzalnym, πwiatłoutwardzalnym 

systemem nanoceramicznego kompozytu do koron, 
mostów, wkładów i licówek, który nadaje uzupełnieniom 
niemal te same odcienie kolorów, co naturalne zëby. 
Podczas tego kursu nasi eksperci wyjaπniajå krok po kroku 
procedury wykonywania róænych uzupełnieË z GRADIA® 
PLUS i GRADIA® PLUS Gum Shade do odtwarzania dziåseł. 
Kurs obejmuje praktyczne porady i wskazówki oraz 
wyjaπnienia dotyczåce technicznych i klinicznych aspektów 
odbudów kompozytowych.

4. Instruktaæ optymalnego wykorzystania gipsów i mas 
osłaniajåcych:

 Gipsy i masy osłaniajåce GC så wysokiej jakoπci 
produktami, które zostały specjalnie zaprojektowane do 
stałego wytwarzania precyzyjnych odlewów i spełniajå 
wymagania jakoπciowe nowoczesnego laboratorium 
dentystycznego. Ten kurs pomoæe poznaÊ szczegółowo 
nasze gipsy GC Fujirock i masy osłaniajåce GC Fujivest. 
Dowiesz sië, jak uniknåÊ błëdów i potencjalnych 
problemów, wybierajåc optymalne techniki i analizujåc 
róæne kwestie, które mogå sië pojawiÊ, jeπli zaakceptowane 
procedury nie så przestrzegane.

5. Nowoczesna stomatologia:
 Jesteπ zainteresowany wprowadzeniem stomatologii 

cyfrowej?
 Skaner GC Aadva Lab to w pełni zautomatyzowany skaner 

laboratoryjny wykorzystujåcy najnowszå technologië 
projekcji i pomiarów. Ten wysokiej klasy system podwójnych 
kamer z niebieskim πwiatłem strukturalnym LED, 
w połåczeniu z technologiå GC do skanowania implantu 
zapewnia najwyæszå dokładnoπÊ.

Nasze kursy stomatologii cyfrowej pomogå Ci z powodzeniem 
i sprawnie korzystaÊ z oprogramowania GC Aadva dental CAD. 
Oferujemy takæe zaawansowane kursy dla bardziej złoæonych 
przypadków, takich jak implanty. 
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