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A RECALDENT TM engedéllyel használt márkanév.
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Bevezeté s
ÁLTALÁNOS TENNIVALÓK EGÉSZSÉGÜNKÉRT
A világ minden táján az emberek azért küzdenek, hogy javítsák az életminôségüket, egészségesek, fiatalok
és vonzóak maradjanak. Hogyan tud egy fogászati cég a globális egészség fejlesztéséhez hozzájárulni?
Nekünk a GC-nél ez egyértelmû!
A GC 1921-es megalapítása óta elkötelezettek vagyunk a fogászat iránt és jelentôs eredményeket értünk
el eddigi utunk során. Az évtizedes termékfejlesztés, kutatás, újítások és világszínvonalú gyártás a GC-t
biztosította abban, hogy fogászat szakembereivel karöltve az orális egészséget segítse mindenhol.
Az orális egészség és általános egészség közötti összefüggés tudományosan igazolt, így meggyôzôdésünk,
hogy termékeink emelik az orális egészség standardját, így lehetôvé téve az emberek számára, hogy
egészségesebb és általánosságban boldogabb életet éljenek. 2011 februárjában, a cég fennállása
90. évfordulójának ünneplésekor a vezetôség az új, Vision 2021 direktívát jelentette be. Kihívásunknak
tekintjük, hogy a világ elsôszámú fogászati cégévé váljunk, tovább közremûködve az egészséges és
hosszú életû társadalomért. Továbbra is megteszünk minden tûlünk telhetôt, hogy támogassuk a világ
embereinek egészségét, és ez elkísér minket a 100. évfordulónkig.
MINÔSÉG
A minôségbiztosítás a GC tevékenységeinek fémjelzése lett, a vállalat minden tevékenységi területén.
Büszkék vagyunk, hogy ezt a legmagasabb szintû szabályozó szervek is számtalanszor elismerték már, és
mi továbbra is küzdünk céljaink eléréséért. Legnagyobb elismerésünk az összes közül a Japán Minôségi
Medál (2004), a legjelentôsebb elismerés minôségért, amit egy vállalat kaphat a világon. Továbbá, az
összes GC munkatárs nevében megkaptam a Deming Prize-t az elmúlt 34 év GQM promóciós aktivitásáért.
Alapvetô célunk, hogy olyan termékeket fejlesszünk ki, melyek nem csak felülmúlják a világon létezô
minôségi elôírásokat, de biztosítják, hogy a globális környezet, és ebbôl következôen a világ populációja
jobban védett legyen.
A GC-nél nagy figyelmet fordítunk vásárlóinkkal és kutatóinkkal való kommunikációs kötelékre, mely
szerint szabadon véleményt és információt cserélhetünk, valamint az inspiráció forrásai lehetünk egymás
számára. Nem kérdéses, hogy a kulcs a sikerhez vásárlóink igényeinek és érdeklôdésének pontos
megértésén alapul.
VÁLLALATI FILOZÓFIA
Ahogy hangsúlyoztuk, a jövôképünk, mint vállalat sokkal tovább mutat, mint az innovatív fogászati
termékek gyártása. Ennek a megközelítésnek az esszenciája a „Semui” elvében foglaltatik, melyet minden
GC dolgozó nap mint nap követ. Mint vállalati filozófia reprezentálja az önfeláldozást, ôszinte objektivitást,
jóságot és hatalmas bölcsességet. Fô szempontjaink fenntartják termékeink állandó magas minôségét és
vevôink legnagyobb megelégedettségét. Mindezek alapján úgy látjuk, hogy kulcsszerepünk van az orális
egészség szakembereinek globális közösségének kiszolgálásban.
Köszönjük, hogy csatlakozik hozzánk ezen az utazáson!

Makoto Nakao
Elnök és Vezérigazgató
GC Corporation
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A KIVÁLÓSÁG KÖZÉPPONTJA EURÓPÁBAN
A GC Europe régóta a kiválóság központja a GC számára. Az elmúlt pár évtizedben a kontinenst átszövô
regionális piaccá való fejlôdéstôl a korszerû logisztika- és prémium fogászati oktatás kiépítéséig örömmel
folytatjuk a legmagasabb minôségû kiszolgálást vevôink számára. A GC Europe VÍZIÓJA, hogy Európa
mércét adó fogászati cégévé váljon, ennek érdekében pedig folytatjuk az innovatív rendszerekbe és
termékekbe való befektetést, melyek jelentôs hozzáadott értéket képviselnek vevôink felé. Ezen keresztül
valósítjuk meg a MISSZIÓNKAT, miszerint a GC-t a világ vezetô orális egészséggel foglakozó vállalatainak
egyikévé tesszük. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan cég lehetünk, amely világszínvonalú minôséget nyújt
mind a termékekben és szolgáltatásokban minden fogászati szakembernek Európában.
FOLYAMATOS NÖVEKEDÉS ÉS BÔVÍTÉS
A kiválósághoz való elkötelezôdésünk még nagyobb célokat állít fel, még nagyobb álmokat ad, még
magasabb csúcsokat tesz elérhetôvé, miközben a legújabb tudományos ismereteket birtokunkba juttatja.
Példa erre régóta fennálló kapcsolatunk a Leuveni Katolikus Egyetem (Belgium) méltán híres Fogorvosi
Karával, ahogy emellett számos más kiváló kutató központtal. A Toshio Nakao Tanszéken keresztül
együttmûködünk a karral, támogatjuk a fogászati anyagok adhéziójának kutatását. Az így szerzett
tudás segít jobban megérteni a zománc-dentin adhézióját, és ezáltal hozzájárul az új, innovatív anyagok
kifejlesztéséhez.
KAPCSOLAT A VÁSÁRLÓKKAL
Egyik legfontosabb célunk, hogy elkötelezzük magunkat vásárlóinkkal szemben, így biztosítsuk
igényeiknek megfelelô kielégítését. A GC Europe magába foglalja a regionális piac változatosságát,
képviseletet létrehozva minden fôbb európai országban, valamint az erôs háttércsapatot, amelybe
bele tartoznak a helyi fogászati kereskedelemben dolgozó szakemberek is. Köszönhetôen az egész
Európára kiterjedô hálózatunknak és a központi adatbázisnak biztosítani tudjuk, hogy minden
termékünk pontosan kiszállításra kerüljön, és folyamatosan elérhetôk legyünk partnereinken keresztül.
Partnereink elégedettségét kérdôívvel rendszeresen mérjük, ezzel ellenôrizhetjük teljesítményünket és
megtervezhetjük a további fejlesztési területeket.
Helyi képviseleteink célja hogy ápolják ezeket a kulcsfontosságú kapcsolatokat a helyi nyelvtudás és az
adott országra vonatkozó egyedi ismeretek segítségével. Központilag ezt csúcstechnológiával felszerelt
továbbképzési központunk, a GC Campus támogatja, amely kurzusoknak és workshop-oknak ad helyet
a legjobb elôadókkal.

Eckhard Maedel
Elnök
GC Europe
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GLOBÁLIS CÉG, HELYI ELKÖTELEZETTSÉG
Ön hisz a barátságos beszélgetésben egy multinacionális vállalattal? A GC-nél ez lehetséges! Annak
ellenére, hogy vezetése globális, a GC megtartotta a lokális-orientáltságú megközelítést, amely
partnereit személyes beszélgetések folyamán, saját nyelvükön szolgálja ki. A regionális GC Europe
irodák elkötelezettek abban, hogy kiváló ajánlatokat és terméktámogatást adjanak, így Ön a munkájára
koncentrálhat: gyönyörû mosolyokat létrehozva.
ÖRÖMMEL VÁRJUK A TALÁLKOZÁST
Annak érdekében, hogy elérjük partnereinket és kiszolgálhassuk igényeiket, rendszeresen részt veszünk
kiállításokon és konferenciákon, ahol találkozhat csapatunk barátságos képviselôivel. Szintén rendszeresen
szervezünk nyílt napokat és továbbképzéseket, ezekkel a termékismeret bôvítését és a szakmai fejlôdést
támogatva. Így garantálhatjuk Önnek, hogy mindig segítségére áll egy barátságos GC partner, aki kész
választ adni kérdéseire és ellátni minden további információval.
Keresse GC logónkat és csomagolásainkat a következô fogászati eseményen, melyen részt vesz…
örömmel várjuk a találkozást!
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LÉPJEN BE A GC EUROPE-BA…
Már több mint 25 éve a GC Europe a fogorvosok és fogtechnikusok körében egyaránt elismert, mint
a következetesen magas minôségû és könnyen kezelhetô termékek gyártója, és mint a legmagasabb
színvonalú szolgáltatások biztosítója vásárlói részére. Fogászat iránti odaadásunk eredménye az
állandó termékfejlesztés, amely értéket ad partnereinknek. Vezetô szerepet töltünk be az üvegionomer
technológiában és jól ismertek vagyunk több mint 20 éves gyakorlatunk és fejlesztésünk által a gipsz-,
lenyomat-, és beágyazó termékek terén. Az elmúlt években további stratégiai területeket adtunk
portfóliónkhoz az innovatív rendszerek és esztétikai fogászat, valamint minimál invazív területen.

Bármilyen formában lép velünk kapcsolatba, kiválóságra való törekvésünk egyértelmû lesz:

MINÔSÉG

FELELÔSSÉGVÁLLALÁS

Tevékenységeink az állandó magas minôség
nyújtására fókuszálnak, ezzel elfogadott
és megbízható partnerévé téve minket
fogászati praxisának vagy laboratóriumának

Mindig igyekszünk folyamatosan fejleszteni
szolgáltatásainkat, erôsíteni kompetenciánkat
és tökéletesíteni a piacra- és vásárlókra való
érzékenységünket, ahogy az udvarias és
barátságos üzleti megközelítést is

KISZOLGÁLÁS

TECHNOLÓGIA

Büszkék
vagyunk
rendszerünkre
és
mûködésünkre, mely lehetôvé teszi, hogy
termékeinket gyorsan és kényelmesen
juttassuk el Önnek, így fókuszálhat a gyönyörû
mosolyok megalkotására

Hiszünk a fejlesztések hasznosításában
a továbbhaladás érdekében, mivel ez
különböztet meg és motivál a növekedésre és
fejlôdésre minden területen
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GC G-≥nial Anterior
A GC G-≥nial Anterior közepes
konzisztenciájú kompozit, amely nem tapad
vagy csúszik meg, ezért ideális a szabad kézi
alakításra esztétikus helyreállításoknál.
A GC G-≥nial Anterior könnyen használható,
természetes vitalitást és kivételes
színegyezést biztosít a kiváló esztétikai
eredmény érdekében, egy mindennapi
használatra alkalmas kompozittá téve ezzel.
Ld. 22. oldal.

GC G-≥nial Posterior

A GC G-≥nial Posterior konzisztenciája
tömörebb, mint a G-≥nial Anterior-é,
biztosítva ezzel a jobb tömöríthetôség
érzését, megfelelô viszkozitást a kavitás
falaihoz való teljes tapadás érdekében.
A GC G-≥nial Posterior könnyen formázható
és optimális színû a tökéletes poszterior
helyreállítás érdekében. Ld. 23. oldal.

GC G-≥nial Universal Flo
GC G-≥nial Universal Flo a folyékonyság és
viszkozitás egy exkluzív kombinációját
nyújtja, ami egyszerû és kényelmes
behelyezést biztosít, kimagasló fizikai
tulajdonságokkal vegyítve, melyek
biztonságos és tartós helyreállításokat
garantálnak, választ adva ezzel sok nehéz
esetre, ahol nem akar kompromisszumot
kötni a tökéletes behelyezés, esztétika és
erô között. Ld. 24. oldal.

GC G-≥nial Bond

A G-≥nial Bond a legnagyobb és
legbiztonságosabb kötést kínálja zománchoz
és dentinhez egyaránt, függetlenül a használt
technikától. A G-≥nial Bond használatával
az önsavazó ragasztó egyszerûségét és
csökkentett posztoperatív érzékenységet
kap megnövelt kötési erôvel, amennyiben
a 10 másodperces önsavazást választ
a zománcon. Ld. 28. oldal.
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GC EQUIA® Fil & GC EQUIA® Coat
Az GC EQUIA kiváló esztétikát kínál kivételes
transzlucenciájával és színilleszkedéssel*,
hogy páciense esztétikai igényeit kielégítse.
Magas nedvességtûrô képességgel,
zsugorodási stressz és jelentett posztoperatív
érzékenység nélkül, a GC EQUIA megadja
a lehetôséget, hogy hosszú távú
helyreállítást készítsen mindössze 3 perc
és 25 másodperc alatt! Ld. 36-37. oldal.
*az adatok elérhetôk

GC everX Posterior
A GC everX Posterior egy üvegszállal
megerôsített kompozit a dentin
helyettesítésére. A GC everX Posteriorban
lévô rövid üvegszálak tökéletessé teszik
bármilyen nagy kiterjedésû kavitás kompozit
tömésének megerôsítô alapjaként.
Köszönhetôen egyedülálló tulajdonságainak,
a GC everXPosterior új lehetôségeket ad
a nagy kiterjedésû kavitások helyreállítására
a rendelôben, alternatívát adva a nagyméretû
kavitások gazdaságos helyreállítása iránt
felmerülô növekvô igényre. Ld. 20. oldal.

GC Tri Plaque ID Gel

A GC Tri Plaque Gel nagyszerû eszköz,
hogy motiválja és tanítsa pácienseit. Három
egyszerû lépésben a GC Tri Plaque ID Gel
nem csak az érett és friss közötti különbséget
mutatja meg, hanem felfedve a savas pH-t
kiemeli azokat a részeket, ahol a baktériumok
leginkább aktívak.
Ld. 12. oldal.

GC Saliva-Check Mutans

Javítsa a megelôzés hatásfokát és motiválja
pácienseit a Saliva-Check Mutans
segítségével, egy egyszerû és pontos
rendelôben végezhetô teszt, amely
mindössze 15 perc alatt kimutatja a páciens
S. mutans szintjét. Ld. 13. oldal.
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GC G-CEM LinkAce
A GC G-CEM Automix már megmutatta
a legmagasabb minôséget önragasztó rezin
cementként, kiváló ragasztással, esztétikával,
magas erôsséggel és tartóssággal.
A GC G-CEM LinkAce tovább megy, és
a legmagasabb polimerizációs rátát kínálja
önkötô módban. A GC G-CEM LinkAce
tökéletes eredményt mutat, függetlenül a
cementezendô protetikai munka anyagától.
Ld. 46. oldal.

GC FujiCEM 2
A GC FujiCEM 2 egy évtizednyi folyamatos
fejlesztés eredménye, maga mögött tudva
több mint 150 millió beragasztott koronát
világszerte. Az innovatív Force & Fusion
technológia által hajtva a GC FujiCEM 2
megkétszerezi az eredeti GC FujiCEM*
nyírószilárdságát, megjutalmazva Önt
a sikeres kezelés biztonságával.
Ld. 48. oldal.
*az adatok elérhetôk

GC Fuji TEMP LT
A GC Fuji TEMP LT az elsô hosszú távú
ideiglenes üvegionomer cement pasztapaszta formában különbözô felhasználásra,
mint például hosszú távú ideiglenes
ragasztásra implantált csonkokon,
próbaragasztáshoz komplex orális
rehabilitáció és hosszú távú ideiglenes
pótlás esetén. A GC Fuji TEMP LT
kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy
biztosítsa a tökéletes egyensúlyt a retenció
és visszaállíthatóság között.
Ld. 50. oldal.

GC Fuji IX GP EXTRA por/folyadék (P/F)

A jól ismert Fuji IX GP Extra a GC-tôl már
elérhetô por-folyadék formában is.
A magas erôsségû üvegionomer cement
új generációs üveg töltôanyaggal nagyon
magas transzlucenciát kölcsönöz a
helyreállításnak. Az eredmény természetes
esztétika, melyet korábban nem érhetett el
a hagyományos üvegionomerekkel.
Ld. 38. oldal.
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GC everStick® termékcsalád
A GC everStick termékcsaláddal a különbözô
típusú parodontális sínek, gyökércsapok és
hidak könnyen és gyorsan elkészíthetôk.
Az everStick üvegszálak használata minimál
invazív kezelést foglal magában; ez azt
jelenti, több különbözô ellátási alternatíva
nyílik meg a jövôben. A legfontosabb elôny
a páciensek számára a költséghatékonyság,
szövetek megmentése és rövidebb kezelési
idô összehasonlítva a fémkerámiákkal,
kerámiákkal és implantológiai
megoldásokkal. Ld. 31-34. oldal.

GC Fujivest® Platinum II
Az új GC Fujivest Platinum II-vel a GC újabb
mérföldkôhöz érkezett a koronák és hidak
öntését illetôen. Hosszú és kényelmes
munkaidejével és továbbfejlesztett
folyékonyságával a komplikált esetek öntése
könnyebbé vált, mint valaha. A megnövelt
expanziós tartományával ez az elsôrangú
termék még sokoldalúbbá vált. A GC Fujivest
Platinum II nemesfém-, fél-nemesfém-, és
palládium alapú ötvözetekhez lett
kifejlesztve. Ld. 74. oldal.

GC Fit Checker Advanced (Blue)
A Fit Checker sokéves tapasztalatára
alapozva a GC most bemutatja a Fit Checker
Advanced és Fit Checker Advanced Blue
termékeket. A GC EXA’lence esetében is
használt VPES technológián alapuló
illeszkedés ellenôrzô anyagok megtartják
ugyanazokat a kedvelt tulajdonságokat, mint
elôdjeik. Új jellegzetességei, mint a megnövelt
keménység a könnyebb trimmelés és
eltávolítás érdekében, speciális kék szín
a kerámia anyagokon való könnyebb
ellenôrzésre, olyan eszközzé teszi, melyet
mindig szeretett volna a fiókjában tudni.
Ld. 65. oldal.

GC Initial
10 éves piaci múltjára tekintve a GC Initial
kerámia termékcsalád talán az egyik
legváltozatosabb rendszernek nevezhetô.
Függetlenül a kihívásoktól, mellyel szembe
kell néznie, az Initial a GC-tôl megoldást
kínál mindenkinek - tanulótól a mesterig,
anélkül, hogy márkák vagy kerámia típusok
között kellene váltogatnia. Ha nagyon
gyorsan és gazdaságosan szeretne dolgozni,
az Initial IQ, vagy Initial Classic termékcsaládot
ajánljuk, az Initial Expert termékcsaláddal
az élethû rétegezési séma alapján pedig
mestermûveket alkothat végtelen számú
lehetôségekkel.
Ld. 79-89. oldal.
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Minimálinva zív Fogás z at

MINIMÁLINVAZÍV KEZELÉSI TERV

A kariológia fejlôdésének következtében
mára jobban megértettük a káriesz kialakulásának folyamatát. A GC magához ragadta
a kezdeményezést, hogy ezt a filozófiát
ültesse a mindennapi fogászati gyakorlatba.
A GC szemlélete a Minimális Beavatkozás
(MI) koncepcióján alapul, különös figyelmet
fordítva a fogszerkezet természetes biológiai
funkcióinak: a demineralizációnak és remineralizációnak kiegyensúlyozására.

MI Kezelési Tervével a GC a gyakorló fogorvosokat kívánja segíteni, hogy az MI
alapelveit a mindennapi fogászati rutin során
alkalmazhassák. A szisztematikus módszer,
mely a kariológiát a mindennapi klinikai
gyakorlatba bevezeti, az „Evidence Based
Dentistry” legújabb elveivel is összhangban
van. A GC célja, hogy a diagnosztizálás,
megelôzés, valamint kezelés vagy ellenôrzés
lépéseibôl álló folyamatot a fogászat szerves
részévé tegye, ezáltal javítsa a páciensei
életminôségét.
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Az MI kezelési tervvel a GC tömör és
világos iránymutatást ad a gyakorló fogorvosoknak a minimálinvazív kezeléseket és tervezést illetôen, számos klinikai példaeseten
keresztül:
• Diagnózis
• Kezelési és visszahívási tervek
• A páciens eszközei és teendôi
• Preventív és beavatkozást nem igénylô
kezelések
• Atraumatikus és minimálinvazív helyreállító
kezelések
• Kísérleti modellezés a pénzügyi és
gyakorlati megvalósítás érdekében

Minimálinva zív fogás z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

TARTALOMJEGYZÉK
Minimálinvazív fogászat
Felismerés

Plakk teszt
Nyál teszt
Helyileg alkalmazható krém

Megelôzés
Helyileg alkalmazható krém
Üvegionomer cement - hagyományos
Helyreállítás
Visszahívás

Bevezetés
GC Tri Plaque ID Gel
GC Saliva-Check Buffer
GC Saliva-Check Mutans
Bevezetés
GC Tooth Mousse
GC MI Paste Plus
GC Dry Mouth Gel
GC Fuji Triage
Bevezetés
Bevezetés

KEZELÉSI TERV - A KÖR FÁZISAI

Megelôzése
a rizikófaktorok
visszatérésének

FELISMERÉS

MEGELÔZÉS

Visszahívás

Felismerése

a páciens hajlandóságának
függvényében

a rizikófaktoroknak

HELYREÁLLÍTÁS

VISSZAHÍVÁS

Helyreállítás
minimálinvazív

11 11
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16
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Minimálinva zív fogás z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

MI Felismerés
A páciens vizsgálatának nem csupán a fogakra, hanem a kárieszrizikó tényezôire - mint pl. étrend, fogmosási szokások, a nyál mennyisége és
pufferoló képessége, a nyálban található kariogén baktériumok mennyisége (pl. streptococcus mutans), vagy a plakk kariogenitása - is ki kell
terjednie. A káriesz diagnosztizálásához és nyomon követéséhez a diagnózis felállításakor a zománcon észrevehetô elsô klinikai jelekre kell
szorítkozni. Ezek a korai jelek a barázdákban és a sima felszíneken klinikailag, interproximálisan pedig röntgen által azonosíthatók. Az olyan
diagnosztikai eszközök alkalmazása, mint a GC Saliva-Check Mutans tesztkészlet, GC Tri Plaque ID Gel, GC Saliva-Check Buffer, nem csak a
kárieszrizikó felméréséhez alapvetô információkhoz való hozzájutást segíti, hanem a páciens motiválásában is fontos szerepet játszik.

IS
FEL

ME

RÉS

GC Tri Plaque ID Gel

Káriesz kockázatértékelés
Egy innovatív plakkfestô gél, mely
azonosítja a friss, érett és savtermelô
biofilmet.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Eszköz a páciens motiválására és oktatására,
segít megérteni, hogyan alakulnak ki
a léziók, és hogy lehet fenntartani egy
egészséges orális környezetet
• Egy különleges gél, mely nem csak a plakk
korát képes meghatározni, hanem
a savképzését is
• A káriesz kockázatértékelés néhány
percen belül lekészül

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉS

Applikálja a GC Tri Plaque ID Gel-t
a fogfelszínre egy arra alkalmas eszközzel
(mikrokefe, vattacsomó vagy fogkefe)
Azonosítsa a plakkot és figyelje meg a gél
színét.
a) rózsaszín vagy piros: friss plakk
b) kék vagy lila: érett plakk (legalább 48 órás)
c) világoskék: érett és erôsen savtermelô plakk
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GC Tri Plaque ID Gel
004273

Tubus (40 g, 36 ml, körülbelül
130 applikációra elegendô)

Minimálinva zív fogás z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Saliva-Check Buffer

Rendelôben alkalmazható teszt
a nyál mennyiségének és
minôségének kiértékelésére
A teszt a stimulálatlan és a stimulált nyál
vizsgálatára egyaránt képes. A nyál e
két formájának kiértékelésével kapható
eredmények diagnosztikailag nagyon
hasznosak, és segítik az orvos és
páciens közötti kommunikációt.

JELLEMZÔI

KISZERELÉS

ÉS ELÔNYEI

• Vizsgálja a nyugalmi nyál mennyiségét,
viszkozitását és konzisztenciáját, ezzel
információt szolgáltat páciense
életvitelérôl
• Vizsgálja páciense nyugalmi nyálának
pH-értékét, és felhívja a figyelmet
a veszélyesen magas savszintre
• Vizsgálja a páciense által termelt stimulált
nyál mennyiségét, mely segíthet a
nyálmirigy-problémák felismerésében

• Vizsgálja a stimulált nyál pufferoló
kapacitását (minôségét), mely
megmutatja, hogy a nyál mennyire
hatékony a savak közömbösítésében

GC Saliva-Check Buffer
720000

20 db teszt/doboz

H A S Z N Á L AT
A teszt a szokásos rutinvizsgálat részeként
végezhetô, az eredmények a megelôzés és
a kezelés megbeszélésekor bemutathatók.

GC Saliva-Check Mutans

Rendelôben alkalmazható teszt
a magas Streptococcus Mutansszint gyors kimutatására
A GC Saliva-Check Mutans egy speciális
immunkromatografikus módszert
használ, így nincs szükség inkubátorra
vagy más berendezésekre. Mindössze
15 perc alatt pontos eredményt ad.

JELLEMZÔI

KISZERELÉS

ÉS ELÔNYEI

• Rendelôben alkalmazható teszt, speciális
felszerelés nem szükséges hozzá, csak
egy stopperóra
• Eredmény mindössze 15 perc alatt
• 2 monoklonális antiteste csak a S. mutans
baktériumokra érzékeny, más
baktériumfajokra nem

• Segít az alacsony nyáltermelésû, savas
étrendet követô vagy alacsony szájüregi
pH-val rendelkezô páciensek
motiválásában, akik gyakran fogyasztanak
szénhidrátot
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GC Saliva-Check Mutans
004504

10 db teszt/doboz

Minimálinva zív fogás z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

MI Megelôzés
A káriesz továbbfejlôdésének megelôzése lehetséges, amennyiben a páciens kész változtatni bizonyos szokásain. Szükség van az étrend
és a fogmosási szokások optimalizálására, hogy a kárieszprevenció hatékony legyen. A gyakorlatban az aktív megelôzô kezelések célja
a kárieszrizikó minimalizálása és a remineralizáció elômozdítása. A professzionális, mechanikus fogtisztítás, az egészséges étrend és a
remineralizációt elôsegítô és a szájüregi flórát normalizáló termékek (Tooth Mousse vagy MI Paste Plus) alkalmazásának kombinációja nagyon
hatékony módszer.

MEG

GC Tooth Mousse

ELÔZ

ÉS

Biológiailag hozzáférhetô kalcium
és foszfát
Cukormentes RECALDENT TM CPP-ACP
tartalmú krém helyi alkalmazásra.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• RECALDENT TM Kazein-foszfopeptid
- amorf kalcium-foszfát tartalmú
• Megakadályozza a zománc demineralizációját és elôsegíti a remineralizációt
• A nyitott dentintubulusok eltömítésével
csökkenti a túlérzékenységet
• Antikariogén tulajdonságainak köszönhetôen megelôzi a káriesz kialakulását
• Visszafordítja a fehér folt léziókat

• Alacsony vagy közepes kárieszrizikójú
páciensek számára
• Fogszabályozó kezelés alatt és/vagy után
• Az érzékenység csökkentésére fogfehérítés
elôtt és után, valamint tisztítás vagy
gyökérsimítás után
• Várandós kismamák és 6 év alatti gyermekek
is alkalmazhatják

H A S Z N Á L AT
INDIK ÁCIÓK
• Extra védelem biztosítása a fogak számára
és segítség a savas támadások elleni
küzdelemben

Elôször tisztítsa meg a fogakat. Ezután tiszta
ujjával vagy vattapálcikával dörzsöljön szét
egy kis mennyiségû anyagot a fogak felszínén,
majd hagyja hatni 3-5 percig.
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GC Tooth Mousse (10 darabos csomag, 40 g,
35 ml tubusonként)
003299

Vegyes, 2 darab ízenként (Dinnye, Eper, Tutti
Frutti, Menta és Vanília)

003301

Eper

003300

Vanília

003304

Tutti Frutti

003303

Menta

003302

Dinnye

Minimálinva zív fogás z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC MI Paste Plus
Biológiailag hozzáférhetô kalcium, foszfát és fluorid
Cukormentes, RECALDENT TM CPP-ACP és fluorid tartalmú remineralizáló krém helyi alkalmazásra.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• A GC Tooth Mousse minden elônye,
900 ppm egyedülálló, szabadalmaztatott
formájú fluoriddal kiegészítve
• Pufferolja a plakk pH-jának változásait
• Gyengíti a Streptococcus mutans és
Streptococcus sorbinus baktériumok
szaporodóképességét és tapadását
a fogfelszínhez
• Remineralizálja a zománcléziókat és
ellenállóbbá teszi a remineralizált zománcot
• Optimalizálja a fluorid zománchoz történô
eljutását és a zománc fluoridfelvételét

INDIK ÁCIÓK

KISZERELÉSEK

• Fogszabályozó kezelés alatt és/vagy után,
különösen a fehér foltokra
• Közepes vagy magas kárieszrizikóval
rendelkezô, vagy olyan pácienseknek,
akiknek segítségére van szükségük
a plakk-képzôdés kontrollálásában
• Savas szájüregi környezettel rendelkezô,
eróziótól vagy refluxtól szenvedô
pácienseknek
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GC MI Paste Plus (10 darabos csomag, 40 g,
35 ml tubusonként)
003310

Vegyes, 2 db ízenként (Dinnye, Eper, Tutti
Frutti, Menta és Vanília)

003312

Eper,

003313

Dinnye

003314

Vanília

003315

Tutti Frutti

003311

Menta

A CPP-ACP az ausztráliai Melbourne-i Egyetem
Fogorvostudományi Iskolájának fejlesztése.
A RECALDENT TM engedéllyel használt védjegy.
A RECALDENT TM (CPP-ACP) egy tejfehérje származék.
Tejfehérjére és/vagy hidroxibenzoátra allergiás
pácienseknél ne alkalmazza.

Minimálinva zív fogás z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Dry Mouth Gel

Extra komfortérzet a
szájszárazságban szenvedôknek
Semleges pH-jú zselé, melyet
a szájszárazság tüneteinek csillapítására
fejlesztettek ki. Hosszan tartó
komfortérzetet biztosít és enyhülést
hoz a szájszárazságban szenvedônek.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Segít a szájszárazság enyhítésében
és hosszú távú komfortérzetet biztosít
• Semleges pH-jú, a biztonságos zónában
tartja a szájüregi pH-t a demineralizáció
megelôzésére
• Hatása mintegy 4 órán át tart
• A tubus kis helyen is elfér, így szükség
esetén bármikor azonnal használható
• 4 finom ízben kapható
• A fogsorviselôk körében tapasztalható
szájszárazság enyhítésére is ajánlott

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

Nyomjon ki a tubusból egy jókora adag zselét
a tiszta ujjára. Dörzsölje be vele a fogak
bukkális és lingvális felszíneit, valamint
a nyálkahártyát.

GC Fuji TRIAGE™

GC Dry Mouth Gel
003222

Vegyes csomag 10 db, 4 Menta, 2 Málna,
2 Narancs, 2 Citrom

004618

GC Dry Mouth Gel csomag, 10 db, Málna

Radiopak üvegionomer felszíni
védôanyag
GC Fuji TRIAGE egy magas fluoridleadású
üvegionomer anyag barázdazárásra és a
gyökérfelszín védelmére, a túlérzékenység
megelôzésére, illetve használható
ideiglenes tömésként például
gyökérkezelés estén.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Nyálas felszín esetén is alkalmazható,
akár nyálkahártyával (részben) fedett,
frissen elôtörô molárisok kezelésére is
• Fehér és rózsaszín színekben kapható
• Kémiai kötés a fogszövethez, nincs
szükség savazásra, bondozásra
• Könnyen applikálható, alacsony viszkozitású
• Önkötô, hagyományos üvegionomer
rezintartalom nélkül
• A rózsaszín árnyalat kötése felgyorsítható
fénypolimerizáló készülékkel, ezzel
védhetô a korai dehidráció ellen
• Az áttetszô rózsaszín árnyalat könnyen
ellenôrizhetô visszahívásnál
• Nagyon magas szintû fluoridleadás

INDIK ÁCIÓK
•
•
•
•

KISZERELÉSEK

Barázdarendszer védelme
Túlérzékenység megelôzése és kontrollálása
Fognyaki védelem
Ideiglenes tömés gyökérkezeléskor

GC Fuji TRIAGE P/F
(1-1 csomag, 15 g por, 10 g folyadék, 6 g Dentin
Conditioner, tartozékok)
003295

Rózsaszín

003296

Fehér

GC Fuji TRIAGE kapszula (50 kapszula/doboz,
megkevert térfogat kapszulánként: 0.13 ml)

H A S Z N Á L AT
Vékony rétegben vigye fel a fokozott
kockázatnak kitett fogfelszínekre. A saválló
ioncserélt réteg hozzáadott védelmet
biztosít a fog számára.
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003297

Rózsaszín

003298

Fehér

GC Fuji TRIAGE Tartozékok
002559

Capsule Applier IV pisztoly, 1 db

Minimálinva zív fogás z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

MI Helyreállítás
A modern helyreállító anyagok, mint a GC EQUIA, a hagyományos helyreállító anyagokhoz (pl. amalgám vagy arany) képest kevesebb foganyag
eltávolítását igénylik. A fog szerkezetéhez kötnek hozzá és kielégítik a páciens magas esztétikai igényeit. Az atraumatikus és minimálinvazív
helyreállító kezelések megtartják a fogszerkezetet és meghosszabbítják a helyreállítások élettartamát. Az MI filozófia szerint más termékek, pl.
a különbözô magas viszkozitású GC Fuji IX GP üvegionomerek, GC Fuji II LC, GC Fuji Triage és a helyreállító kompozit anyagaink, mint a GC
G-≥nial, GC GRADIA Direct és GC Kalore is használhatók. Üvegionomer cementekrôl és helyreállító kompozitokról további információkat a
Helyreállító Fogászat pontnál talál.

HELYREÁLLÍTÁS

MI Visszahívás
A kariológiában a normál visszahívásos gyakorlatot (félévenkénti látogatás) már régóta alkalmazzák. A magas kárieszrizikóval rendelkezô
páciensek számára ez túl ritka, az alacsony kárieszrizikójúak számára pedig talán túlságosan gyakori. Most az MI kezelési terv révén személyre
szabott visszahívási rendszert dolgozhat ki, az adott páciens kárieszrizikójának leginkább megfelelô gyakorisággal.

VISSZAHÍVÁS
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Hely reállító fogá s z at

A MEGFELELÔ TERMÉKEK AZ ÖN HELYREÁLLÍTÓ KEZELÉSEIHEZ…

A kisebb tökéletlenségek javításától a csúcsminôségû többrétegû helyreállításokig, a GC
helyreállító kompozitjai gyönyörû eredményeket nyújtanak. Egy anterior vagy poszterior
kompozitot keres, esetleg egy univerzális
helyreállító anyagot? Jobban szeret folyékony
anyaggal dolgozni, vagy esetleg a sûrûn folyó
kompozitokat kedveli? A GC mindezeket
biztosítja: a már bizonyított, könnyen kezelhetô GC GRADIA Direct termékektôl a
csúcsminôségû, felhasználóbarát, radiopak
kompoziton, a GC G-≥nial-on keresztül, a
csúcstechnológiájú, alacsony zsugorodású,
Du Pont monomer technológiával rendelkezô
univerzális kompozitig, a GC Kalore-ig.
Mindegyik anyag természetes, életszerû
színnel és tulajdonságokkal rendelkezik.

Az everStick termékcsalád azért lett kifejlesztve, hogy megoldást adjon a modern,
páciens-barát fogászatnak a direkt megerôsített kompozit hidaktól az individualizált
csapokig. Az everStick üvegszálas megerôsítések polimer rezin mátrixba ágyazott szilanizált üvegszál rostokból készültek. Köszönhetôen egyedülálló ragaszthatóságuknak
ezek a termékek a minimálinvazív fogászatot
célozzák meg, ahol a páciens egészséges
fogszöveteit olyan sokáig ôrizhetjük meg,
ameddig csak klinikailag lehetséges. Ez azt
is jelenti, hogy további kezelési lehetôségek
is lehetségesek lesznek, amennyiben a
páciensnek bármikor a jövôben szüksége
lenne rá.

A helyreállító fogászat területén, az állandó
fejlôdés és innováció érdekében végzett
kutatás eredményeként a GC büszkén mutatja
be a GC everX Posterior-t. Az anyagban lévô
üvegszálak jelenléte egyedi tulajdonságokat
ad a helyreállításnak. Az üvegszálak elôsegítik az anyagban/fog-struktúrában történô
repedések megakadályozását, ezzel új lehetôségeket megnyitva a direkt fogászatban.
A dentinéhez hasonló, más kompozitokhoz
képest kétszeres repedésekkel szembeni
keménységgel ez az anyag a tökéletes
megerôsítô szubstruktúra, különösen hasznos
azokban az esetekben, ahol legnagyobb
szükség van rá - a nagy kiterjedésû kavitások
helyreállításánál.
Kompozitjaink tökéletes kiegészítôi a hetedik
generációs bondjaink, a GC G-≥nial Bond és
a GC G-BOND. Mindkét bond egykomponensû, egy rétegben felvihetô kiváló bondrendszer, mely erôs, hosszan tartó kötést
eredményez a fénypolimerizált kompozitok
és a zománc vagy a dentin között.
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Több mint 30 éves tudással és tapasztalattal
az üvegionomer technológia terén, a GC-t
úgy ismerik, mint e terület európai vezetôjét. Az üvegionomerek bizonyítottan a legsikeresebb klinikai ragasztórendszerek, így
alapvetôen szükségesek minden fogászati
rendelôben. Minden klinikai helyzetre megtalálja a választ a hagyományos és mûgyantával megerôsített Fuji üvegionomereink
segítségével. A legutóbbi fejlesztésünk a
forradalmi GC EQUIA rendszer, melyet
2007-ben mutattunk be. A fogorvosoknak
többé nem kell nehéz döntéseket hozni,
mert most elôször tökéletes egyensúlyban
áll az esztétikum és a költséghatékonyság.
Az üvegionomer cementtel készített helyreállítások sosem voltak még ilyen esztétikusak, transzlucensek, nagy teljesítményûek
és gazdaságosak.

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

TARTALOMJEGYZÉK
Helyreállító fogászat
Üvegszállal megerôsített kompozit
Anterior kompozit
Posterior kompozit
Helyreállítási kalauz
Univerzális kompozit
Direkt helyreállítás - kompozit

Anterior és poszterior kompozit
Folyékony kompozit

Bondozás
Kompozit csonkfelépítés
Csonkfelépítés
Üvegszálas csap

Üvegszálas megerôsítés
Direkt, üvegszállal megerôsített
helyreállítás
Eszközök üvegszálas anyagokhoz
Továbbfejlesztett üvegionomer cement
Direkt helyreállítás - üvegionomer

Hagyományos üvegionomer cement
Mûgyantával megerôsített üvegionomer
cement

Alábélelés

Mûgyantával megerôsített üvegionomer
cement
Kondicionálás

Direkt helyreállítás - eszközök

Ideiglenes tömôanyag
Lakkozás
Finírozás és polírozás
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GC everX Posterior
Alkalmazási területek
GC G-≥nial Anterior
GC G-≥nial Posterior
Helyreállítási kalauz
GC G-≥nial Universal Flo
GC Kalore
GC GRADIA Direct
GC G-≥nial Flo
GC GRADIA Direct Flo
GC GRADIA Direct LoFlo
GC G-≥nial Bond
Lépésrôl lépésre
GC G-Bond
GC GRADIA Core & Post
Lépésrôl lépésre
GC Fiber Post
GC everStick ®POST
GC everStick ®C&B
Lépésrôl lépésre
GC everStick ®PERIO
GC everStick ®ORTHO
GC everStick ®NET
GC StickRESIN
GC StickCARRIER
GC StickSTEPPER
GC EQUIA
Klinikai alkalmazás
GC Fuji IX GP Extra
GC Fuji IX GP - FAST
GC Fuji II LC (Improved)
GC Fuji VIII GP
GC Fuji LINING LC Paste Pak
GC Fuji LINING LC
GC Cavity Conditioner
GC Dentin Conditioner
GC Caviton
GC G-Coat PLUS
GC DiaPolisher Paste
GC New Metal Strips
GC Epitex

20
21
22
23
23
24
25
26
27
27
27
28
29
29
30
30
31
31
32
33
34
34
34
35
35
35
36
37
38
39
39
40
40
40
41
41
41
42
42
43
43

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC everX Posterior
Üvegszállal megerôsített kompozit a dentin helyettesítésére
A GC everX Posterior egy üvegszállal megerôsített kompozit a dentin helyettesítésére, hagyományos kompozitokkal, mint például
G-≥nial Posterior-ral, mint zománc helyettesítôvel együtt használva. A GC everX Posterior-ban lévô rövid üvegszálak tökéletessé
teszik bármilyen nagy kiterjedésû kavitás kompozit tömésének megerôsítô alapjaként. Az üvegszálak továbbá megakadályozzák
a helyreállítás sikertelenségének fô okaként ismert repedések kialakulását, illetve továbbterjedését a töméseken keresztül.
Köszönhetôen egyedülálló tulajdonságainak, a GC everX Posterior új lehetôségeket nyit a nagy kiterjedésû kavitások helyreállítására
a rendelôben, alternatívát adva a nagyméretû kavitások gazdaságos helyreállítása iránt felmerülô növekvô igényre.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Rövid üvegszálak megakadályozzák
a repedések továbbterjedését
a helyreállításban és a fogban
• Repedésekkel szembeni ellenállás egyenlô
a dentinével, majdnem kétszerese bármely
hagyományos kompoziténak - ezzel
felülmúlhatatlan erôt ad a helyreállításnak
• Minimális vízszintes zsugorodás, mivel
az üvegszálak szálirányukban csökkentik
a zsugorodás mértékét
• 4-5 mm tömôanyag fénykezelhetô
egyszerre
• Megbízható kötés a fedô kompozithoz
és a fogstruktúrához egyaránt

INDIK ÁCIÓK

KISZERELÉSEK

Direkt kompozit helyreállítások megerôsítésére, fôleg nagy kiterjedésû posterior
kavitások esetén:
• Olyan kavitásoknál, ahol legalább
3 felszínt kell helyreállítani
• Kavitásoknál hiányzó csücskökkel
• Mély kavitásoknál (beleértve I. és II.
osztályú gyökérkezelt fogakat)
• Amalgám tömések cseréjekor (mivel az
amalgám behelyezése gyakran repedések
képzôdéséhez és csücskök töréséhez
vezet)
• Kavitások, ahol onlay vagy inlay
alkalmazása lenne javasolt

GC everX Posterior Unitip (0.13 ml)
005118

Univerzális szín (transzparens)
15 unitip patron dobozban

005274

Univerzális szín (transzparens)
50 unitip patron dobozban

MEGJEGY ZÉS:
• A GC everX Posterior-t a megfelelô
kopásállóság érdekében mindig be kell
fedni fényre keményedô univerzális
helyreállító kompozittal.
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Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Lépésrôl lépésre - everX Posterior
I. osztályú kavitás

3. Helyezzen
everX Posterior-t
rétegezve, 4 mm
vastagságig

1. Kavitás elôkészítése

2. Bondozás és
fénykezelés

4. Fénykezelje 10-20
másodpercig

5. Fedje
kompozittal

II. osztályú és nagy kiterjedésû kavitások

3a. Építse fel a hiányzó
falakat kompozittal

3b. Helyezzen everX
Posterior-t rétegezve,
4 mm vastagságig

Klinikai esetek everX Posterior
1. Nagy kiterjedésû helyreállítások megerôsítése olyan kavitások esetén,
ahol inlay vagy onlay lenne javasolt, gyökérkezelt fogak esetén

1. Sérült kompozit helyreállítás

2. Kavitás elôkészítése

4. everX Posterior applikálása

3. Hiányzó falak felépítése G-≥nial
Posterior használatával

5. Kész helyreállítás a végsô fedô réteg
(G-≥nial Posterior) felhelyezése után

2. Amalgám helyreállítások cseréje, fôleg hiányzó csücskökkel

1. Sérült amalgám
helyreállítás

2. Kavitás elôkészítése

Dr. Y. Marinova, Bulgária

3. Hiányzó falak felépítése
kompozittal
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Pr M. Peumans, Belgium

4. everX Posterior
applikálása

5. Kész helyreállítás a végsô
kompozit réteg
felhelyezése után

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC G-≥nial Anterior
Fényre keményedô anterior kompozit helyreállító anyag
A GC G-≥nial Anterior a megfelelô választás, ha olyan helyreállító anyagot keres, mely minden páciense esztétikai elvárásainak
megfelel - legtöbb esetben csupán egyetlen színnel. Egy kompozit, mely gyönyörû és természetes kinézetû, magas fényû helyreállítást
tesz lehetôvé, mindemellett különösen könnyen kezelhetô, alkalmassá teszi a mindennapi használatra. A GC G-≥nial Anterior több
munkaidôt is ad, így szabadon formázhatja, hogy az ideális anatómikus formát és esztétikát könnyen elérhesse.

KISZERELÉSEK
GC G-≥nial Anterior fecskendô (2.7 ml/4.7 g)
003909

Quick Start készlet
(7 fecskendô - A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE)

900538

Advanced készlet
(7 fecskendô - A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)

Utántöltô: 1 fecskendô

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• A G-≥nial Anterior minden applikációs
technikához megfelel: az egyszínû
szépségtôl a többszínes rétegezéssel
megnyíló ezernyi esztétikai lehetôségig
• Egyedi összetétele belsô
visszatükrözôdéssel pontosan reprodukálja
a természetes fogét a tökéletes esztétika
érdekében - csupán egyetlen színnel
• Minden esztétikai követelménynek eleget
tesz, a G-≥nial Anterior elérhetô
22 színben 3 különbözô opacitással:
• Zománc (Külsô)
• Dentin (Standard)
• Opak Dentin (Belsô)
• Könnyû zománc szín választás a páciens
kora alapján
• Kényelmesen kezelhetô: sima, nem ragadós viszkozitás, akár ecsettel is alakítható
• Stressz mentes munka a többrétegû helyreállításokon: a munkaidô körülbelül 4 perc

• Gyorsan és egyszerûen sima, fényes
felszínûre polírozható
• Esztétikus és radiopak: egyedi,
szabadalmaztatott Nagy Sûrûségû
Radiopak (HDR) technológia a könnyû
röntgennel történô követhetôségért

H A S Z N Á L AT
Kor-alapú színrendszer zománc pótlásához:
- Junior Enamel (JE) a fiatal páciensek
számára
- Adult Enamel (AE) a felnôtt páciensek
számára
- Senior Enamel (SE) az idôsebb páciensek
számára
A készletekkel és az utántöltôkkel kapcsolatos
további információkat keresse a termék
prospektusában, vagy honlapunkon
http://www.gceurope.com
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004678

A1

004697

XBW

004691

JE

004679

A2

004677

BW

004692

AE

004680

A3

004685

C3

004695

SE

004681

A3.5

004686

CV

004696

CVE

004682

A4

004687

CVD

004694

IE

004698

B1

004688

AO2

004693

TE

004683

B2

004689

AO3

004684

B3

004690

AO4

GC G-≥nial Anterior Unitip patron (0.16 ml/0.28 g)
003908

Quick Start készlet (35 db Unitip patron 5 each of A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE and 1
Fogszínkulcs)

900539

Advanced készlet (35 db Unitip patron 5 each of A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)

Utántöltô: 20 db unitip patron
004649

A1

004652

A3.5

004655

AE

004650

A2

004654

CV

004656

IE

004651

A3

004653

AO3

Utántöltô: 10 db unitip patron
004657

BW

004662

CVD

004666

TE

004658

A4

004661

C3

004667

SE

004670

B1

004663

AO2

004668

CVE

004659

B2

004664

AO4

004669

XBW

004660

B3

004665

JE

GC G-≥nial Anterior tartozékok
004648

Fogszínkulcs, 1 db

900498

GC Unitip patron adagoló II, 1 db

Hely reállító fogá s z at
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GC G-≥nial Posterior

Fényre keményedô posterior
kompozit helyreállító anyag
A GC G-≥nial Posterior nagyobb
töltôanyag sûrûséggel rendelkezik, amely
szilárdabb konzisztenciát kölcsönöz és
jobb kontrollálhatóságot az anatómiai
formák alakításakor a posterior helyreállításoknál. A tömöríthetô anyag még
nedves és folyékony, mikor elkezdjük a
manipulálását, így biztosítja a tökéletes
kitöltést, még a legmélyebb kavitások
esetén is. Az egyedülálló keverék úgy
van megalkotva, hogy erôs legyen és
alacsony zsugorodási stresszel bírjon.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Kiváló esztétika egyetlen színnel
• Adaptál színrendszer 4 standard és 2 outside
színnel a bonyolultabb technikát igénylô
esetekre
• Megfelelô, 252%-os radiopacitás segíti az
utánkövetést
• Nem ragadós, jól tömöríthetô viszkozitás
a kontúrozás nagyobb kontrollálhatósága
és anatómiai formák felépítése érdekében
• Magas törési szilárdság és csökkentett
zsugorodási stressz a hosszan tartó
helyreállításokért

• Könnyen és gyorsan polírozható sima és
csillogó felszínûre

GC G-≥nial Posterior fecskendô (2.7 ml/5.5 g)

004699

P-A1

004701

P-A3

004703

P-JE

H A S Z N Á L AT

004700

P-A2

004702

P-A3.5

004704

P-IE

II. osztályú kavitások esetén ajánlott elôször
az approximális falat felépíteni egy zománcvagy standard színnel. Miután a kavitás I.
osztályúvá vált, a szokásos módon
folytathatjuk a helyreállítás hátralévô részének
felépítését, elôször a csücsök dentin részének
applikálásával, majd folytatva a zománcot
helyettesítô réteggel.

GC G-≥nial Posterior Unitip patron (0.16 ml/0.33 g)

Utántöltô: 1 fecskendô

Utántöltô: 20 db unitip patron
004671

P-A1

004673

P-A3

004675

P-JE

004672

P-A2

004674

P-A3.5

004676

P-IE

GC G-≥nial Posterior tartozékok
004648

Fogszínkulcs, 1 db

900498

GC Unitip patron adagoló II, 1 db

Konfigurátor
Fejlessze képességeit
a GC Konfigurátoraival.
Annak érdekében, hogy optimális
eredményt érhessen el helyreállító
anyagainkkal, kifejlesztettünk egy átfogó
3D eszközt, amely segítséget nyújt:
• Megfelelô szín kiválasztásában
• Különbözô bondozási technikákban
• A különbözô színû kompozit
helyreállító anyagok használatában
és applikálásában
Elérhetô
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rendszeren keresztül

Hely reállító fogá s z at
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GC G-≥nial Universal Flo
Nagy viszkozitású, fényre keményedô, folyékony univerzális kompozit
A GC G-≥nial Universal Flo számos intelligens és kényelmes megoldást nyújt, melyek azon néhány folyékony kompozit közé emelik,
melyekben a folyékonyság igazi Univerzális használhatósággal egyesül. A GC G-≥nial Universal Flo az injektálható viszkozitás exkluzív
kombinációját nyújtja Önnek a könnyû és kényelmes behelyezés érdekében akár mély kavitások esetén is, kimagasló fizikai
tulajdonságokkal kombinálva a biztonságos és tartós helyreállításokért. A GC G-≥nial Universal Flo válasz mindazokra a nehéz
esetekre, ahol nem akar kompromisszumot kötni a tökéletes behelyezés, esztétika és erô között.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Teljes erô: magas fizikai tulajdonságok
a helyreállítások tartósságának érdekében
minden indikációban
• Kiváló kopásállóság, amely még az általános
kompozitokénál is jobb az okkluzális és
cervikális felszíneken való optimális
használat érdekében
• Figyelmesen kiegyensúlyozott viszkozitás:
egyenletesen folyó a könnyû behelyezésért,
ugyanakkor erôsen tixotróp, hogy
megtartsa alakját
• Nagyon magas fényességi szint és
fényesség-megtartási arány
• Önpolírozó anyagnak is tekinthetô
• Kiváló, láthatatlan esztétikum,
kompromisszumok nélkül
• 15 szín és 3 különbözô szintû transzlucencia
széles választéka

• Speciálisan tervezett fecskendô, mely
ergonomikus megoldást nyújt a jobb
applikálás érdekében

GC G-≥nial Universal Flo (2 ml/3.4 g fecskendônként)
Utántöltô: 1 fecskendô, 20 db adagoló kanül (mûanyag)
004619

A1

004630

BW

004631

CV

004620

A2

004624

B1

004628

AO2

INDIK ÁCIÓK

004621

A3

004625

B2

004629

AO3

• I., II., III., IV., V. osztályú direkt helyreállítás
• Sínezés
• Minimál invazív helyreállítás

004622

A3.5

004626

B3

004632

JE

004623

A4

004627

C3

004633

AE

Direkt I, II, III, IV, V osztály

Sínezés
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GC G-≥nial Universal Flo kellékek
004634

30 db adagoló kanül (mûanyag)

004635

30 db adagoló kanül (fém)

Minimálisan invazív
kavitás

Hely reállító fogá s z at
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GC Kalore
Fényre keményedô univerzális kompozit helyreállító anyag
A DuPont® legjobb ipari monomer innovációjának felhasználásával a GC Kalore zsugorodási stressze egyedülállóan alacsony.
Ez mikroszkopikus szinten azt jelenti, hogy a polimerizáció alatt és után is fennmarad a töltôanyag és a rezin mátrix közötti adhézió.
A minimalizált zsugorodási stressz biztosítja a helyreállítás integritását, különösen a széleknél. Kiváló esztétikummal kombinálva a
Kalore egy forradalmi teljes csomagot nyújt a helyreállító fogászatban.

KISZERELÉSEK
GC Kalore fecskendô (2 ml/4 g)
003625

Próbakészlet (3 db fecskendô - A2, A3, A3.5)

Utántöltô: 1 db fecskendô
003572

AO2

003596

GT

003584

B3

003573

AO3

003597

CVT

003585

C2

003574

AO4

003577

A1

003586

C3

003575

OBW

003578

A2

003587

D2

003576

OXBW

003579

A3

003588

CV

003592

WT

003580

A3.5

003589

CVD

003593

DT

003581

A4

003590

BW

003594

CT

003582

B1

003591

XBW

003595

NT

003583

B2

GC Kalore Unitip (0.16 ml/0.3 g)
003570

Próbakészlet
(50 db unitip - 20x A2, 20x A3, 10x A3.5)

Utántöltô: 20 db unitip patron

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Alacsonyabb zsugorodási stressz
a DuPont új monomertechnológiájának
köszönhetôen, melyhez kizárólag
a GC rendelkezik engedéllyel
• A GC szabadalmaztatott HDR (Nagy
Sûrûségû Radiopak) elôpolimerizált
töltôanyagai magas kopásállóságot
biztosítanak
• A töltôanyag és a mátrix közti szabadalmaztatott illeszkedési felület biztosítja
az Ön helyreállításainak tartósságát
• Kiváló kezelhetôség és gondtalan polírozás
• Kiváló esztétikum egy-, vagy többszínes
helyreállítások esetén

003613

A1

003617

A4

003621

C2

003614

A2

003618

B1

003622

C3

003623

D2

003615

A3

003619

B2

003616

A3.5

003620

B3

Utántöltô: 10 db unitip patron

INDIK ÁCIÓK
Univerzális anyag minden indikációra:
I., II., III., IV. és V. osztályú helyreállítás.
A készletekkel és az utántöltôkkel kapcsolatos
további információkat keresse a termék
prospektusában vagy honlapunkon:
http://www.gceurope.com
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003606

XBW

003599

AO3

003608

DT

003605

BW

003600

AO4

003609

CT

003603

CV

003601

OBW

003610

NT

003604

CVD

003602

OXBW

003611

GT

003598

AO2

003607

WT

003612

CVT

GC Kalore tartozékok
003571

Fogszínkulcs, 1 db

900498

GC Unitip patron adagoló II, 1 db

Hely reállító fogá s z at
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GC GRADIA Direct
Fényre keményedô anterior és poszterior kompozit helyreállító anyag
A GC GRADIA Direct helyreállító anyag egymagában képes minden rendelôben felmerülô esztétikai igényt kielégíteni. Akár egyszínes,
akár egyéni rétegezési eljárást alkalmaz, a GC GRADIA Direct könnyedén és gyorsan teszi lehetôvé a kimagaslóan természetes megjelenésû
és tartós helyreállítások készítését. Egyetlen színárnyalat használatával is kiváló eredmény érhetô el, mivel a színek tökéletesen illeszkednek
a környezô fogak színvilágához. A színárnyalatok kombinálása mûvészi megjelenést tesz lehetôvé, anterior fogak esetén maximum 3,
poszterior fogak esetén maximum 2 színárnyalat használatával.

KISZERELÉSEK
GC GRADIA Direct fecskendô (Anterior - 2.7 ml/4 g
Posterior - 2.7 ml/4.7 g X - 2.7 ml/5 g)
003332

Bevezetô készlet (7 fecskendô - A2, A3, A3.5,
AO3, CV, CT, P-A2 & 1 db színkulcs)

Utántöltô: 1 fecskendô
003387

XBW

003371

CVD

003424

P-A3

003361

BW

003372

AO2

003425

P-A3.5

003362

A1

003373

AO3

003426

P-WT

003363

A2

003374

AO4

003427

P-NT

003364

A3

003375

WT

003403

X-A1

003365

A3.5

003376

DT

003404

X-A2

003366

A4

003377

CT

003405

X-A3

003388

B1

003378

NT

003406

X-A3.5

003367

B2

003379

GT

003409

X-AO2

003368

B3

003380

CVT

003407

X-WT

003369

C3

003422

P-A1

003370

CV

003423

P-A2

GC GRADIA Direct Unitip patron (Anterior - 0.16 ml/
0.24 g Posterior - 0.16 ml/0.28 g X - 0.16 ml/0.30 g)
003331

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Mikrotöltésû rezin hibrid kompozit
• Egy minden igényt kielégítô helyreállító
rendszer
• Egyedülálló irányzat, mely Standard,
Outside Special és Inside Special színeket
tartalmaz, melyekkel láthatatlan
helyreállításokat készíthet
• Hosszabb munkaidô, mivel kevéssé
érzékeny az operációs lámpa fényére
• Jól kiegyensúlyozott viszkozitásának
köszönhetô kiváló alkalmazhatóság

GC GR ADIA D I R E C T A N T E R I O R
• Kiváló esztétikum és sima felszín
• Tökéletes illeszkedés a természetes
fog színéhez

GC GR ADIA D I R E C T P O S T E R I O R
• Kiváló fizikai tulajdonságok
• Magas törési szilárdságával ellenáll
az okkluzális terhelésnek
• Radiopak a könnyû felismerhetôségért

H A S Z N Á L AT
Standard színek: kaméleon-effektussal
anterior és poszterior helyreállításokhoz.
Outside Special: áttetszô színek anterior
és poszterior helyreállításokhoz.
Inside Special: opak színek csak anterior
helyreállításokhoz.
A készletekkel és az utántöltôkkel kapcsolatos
további információkat keresse a termék
prospektusában vagy honlapunkon:
http://www.gceurope.com
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Bevezetô készlet (35 unitip patron - A2, A3,
A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 & 1 db fogszínkulcs)

Utántöltô: 20 db unitip patron
003333

A1

003340

NT

003360

P-NT

003334

A2

003355

P-A1

003390

X-A1

003335

A3

003356

P-A2

003391

X-A2

003336

A3.5

003357

P-A3

003392

X-A3

003338

CV

003358

P-A3.5

003393

X-A3.5

003339

DT

003359

P-WT

003394

X-WT

003337

AO3

Utántöltô: 10 db unitip patron
003342

A4

003347

AO2

003350

CT

003354

B1

003348

AO4

003349

WT

003343

B2

003346

CVD

003351

GT

003344

B3

003341

BW

003352

CVT

003345

C3

003353

XBW

003396

X-AO2

GC GRADIA Direct kiegészítôk
003389

Fogszínkulcs, 1 db

900498

GC Unitip patron adagoló II, 1 db

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC G-≥nial Flo
Fényre keményedô radiopak
folyékony kompozit
A GC G-≥nial Flo egy könnyen használható
folyékony kompozit. Tökéletes adaptálhatóságának és erôs radiopak tulajdonságának köszönhetôen a GC G-≥nial Flo
tökéletesen alkalmazható linerként
vagy az alámenôs részek blokkolására,
esetleg alagút-preparáció vagy kisebb
defektusok helyreállítása esetén.

JELLEMZÔI

Utántöltô: 1 fecskendô, 20 db adagoló kanül (mûanyag)
004636

A1

004638

A3

004640

A4

004637

A2

004639

A3.5

004643

CV

004641

AO2

004642

AO3

GC G-≥nial Flo kellékek
004634

30 db adagoló kanül (mûanyag)

004635

30 db adagoló kanül (fém)

• Kiegyensúlyozott fizikai tulajdonságok,
melyek tökéletesen megfelelnek a termék
indikációinak
• 8 színben és 2 opak színben érhetô el

GC GRADIA Direct Flo
Fényre keményedô, folyékony
hibrid kompozit
A GC GRADIA Direct Flo egy fényre
keményedô, folyékony, radiopak hibrid
rezin, mely a GC GRADIA Direct-tel
történô alkalmazásra lett kifejlesztve.
Kedvezô fizikai tulajdonságainak, valamint
a fecskendôbôl történô közvetlen alkalmazásához megfelelô folyékonyságának
köszönhetôen ideálisan alkalmazható
linerként kompozit helyreállítások alatt.

KISZERELÉSEK
GC GRADIA Direct Flo (1.5 g/0.8 ml fecskendônként)
Utántöltô: 2 fecskendô, 4 db adagoló
kanül (fém)
003441

A1

003444

A3.5

003442

A2

003445

AO3

003443

A3

003446

CV

003447

BW

GC GRADIA Direct Flo kellékek
001926

20 db adagoló kanül (fém)

001927

20 db adagoló kanül (mûanyag)

ÉS ELÔNYEI

• A GC GRADIA Direct Flo nem túl
folyékony és nem ragadós formulájának
köszönhetôen könnyen alkalmazható,
a kavitás falai könnyen kialakíthatóak

• Fénykezelhetô és radiopak, mely
megkönnyíti a diagnózist
• A fecskendô kiváló tervezése miatt
könnyen és precízen adagolható

GC GRADIA Direct LoFlo
Magas viszkozitású, fényre keményedô,
folyékony hibrid kompozit
A GC GRADIA Direct LoFlo az elsô
folyékony igazi helyreállító anyag, mely
nem csak az V. osztályú kavitásoknál
illetve linerként alkalmazható, hanem I.,
II. és III. osztályú kavitások helyreállításakor is. A GC a HDR (Nagy sûrûségû,
Radiopak) technológia bevezetésével
felülmúlhatatlan fizikai tulajdonságokkal
bíró, folyékony helyreállító anyagot kínál.

JELLEMZÔI

GC G-≥nial Flo (2 ml/3.8 g fecskendônként)

ÉS ELÔNYEI

• Magas nedvesíthetôség, mely lehetôvé
teszi a tökéletes adaptációt a kavitás falaihoz,
elkerülve a légbuborékok kialakulását
• 230 % röntgenárnyék, mely lehetôvé teszi
a röntgennel történô követést

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

KISZERELÉSEK
GC GRADIA Direct LoFlo (1.3 g/0.8 ml fecskendônként)
Utántöltô: 2 fecskendô, 4 db adagoló
kanül (fém)
003448

A1

003451

A3.5

003449

A2

003452

AO3

003450

A3

003453

CV

003454

BW

GC GRADIA Direct LoFlo kellékek
001926

20 db adagoló kanül (fém)

001927

20 db adagoló kanül (mûanyag)

ÉS ELÔNYEI

• Nedvesíthetôsége tökéletes
adaptálhatóságot nyújt, megfolyás nélkül
• Kopásállósága és törési szilárdsága
a modern poszterior kompozitok szintjén
• 55%-kal kisebb a zsugorodása, mint
a piacvezetô folyékony kompozité

• A HDR elôpolimerizált töltôanyag
a nanoszilikát töltôanyag-technológiával
jelentôsen megnöveli a tartósságot,
polírozhatóságot és a radiopacitást
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• Fluoro-alumínium-szilikát üveggel való
keverése extra védelmet nyújt
a másodlagos szuvasodással szemben

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC G-≥nial Bond
Egykomponensû, önsavazó, fényre keményedô adhezív
A GC G-≥nial Bond magas erôsségû és biztonságos kötést biztosít a zománchoz és dentinhez egyaránt, függetlenül a használt technikától.
A GC G-≥nial Bond segítségével egy önsavazó adhezív egyszerûségét és csökkentet posztoperatív érzékenységet, valamint nagyobb
kötési erôt kap, amennyiben a 10 másodperces szelektív savazást választja zománcon.
A foszfát észter monomer megnövelt szintje optimalizálja a savazást és javítja a hibrid réteg minôségét. Az így létrejött nano-interakciós
zóna és a HEMA-mentes formula együtt kulcsfontosságú a kötés ereje és tartóssága érdekében.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Alkalmazható önsavazó adhezívként vagy
szelektíven savazhatja a zománcot válassza az Önnek leginkább alkalmas
eljárást az adott esethez
• Kiválóbb bond erôsség a zománchoz és
dentinhez köszönhetôen a kémiai és mikromechanikai adhézió kombinációjának
• Hosszan tartó bond erôsség
köszönhetôen a HEMA-mentes formulának
• Kiváló marginális integritás
• Nincsen poszt-operatív érzékenység,
függetlenül a használt technikától
és kompozittól
• Független tesztek során klinikailag
bizonyított
• Egyszerû és rövid munkamenet

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

Applikálja és hagyja az adhezív réteget
érintetlenül 10 másodpercig. Szárítsa
le alaposan 5 másodpercig MAXIMÁLIS
légynyomással és fénypolimerizálja
10 másodpercig.
Szelektív savazásos megközelítés esetén
alkalmazzon 35-40%-os foszforsavat
a zománcon 10 másodpercre a bondanyag
applikálása elôtt. Majd folytassa a fent leírt
lépésekkel.
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GC G-≥nial Bond
004644

Kezdô készlet (1 x 5 ml folyadék, 50 db
eldobható applikátor (finom), 20 x eldobható
adagoló tálka)

004645

3-as utántöltô csomag (3 x 5 ml folyadék)

004646

Utántöltô (1 x 5 ml folyadék)

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Lépésrôl lépésre
Használat elôtt az útmutatót olvassa el figyelmesen!
A G-≥nial Bond önsavazásos megközelítés esetén

1. Applikálja a G-≥nial Bond-ot

2. Várjon 10 másodpercig

3. Maximum légnyomással szárítsa
le 5 másodpercig

4. Fénypolimerizálja 10 másodpercig

3. Szárítsa le

4. Applikáljon G-≥nial Bondot és
folytassa a fent leírt lépésekkel

A GC G-≥nial Bond szelektív savazásos megközelítés esetén

1. Savazza a zománcot 10
másodpercig

2. Öblítse le

GC G-Bond

Egykomponensû, önsavazó,
fényre keményedô bondanyag
A GC G-Bond egy korszerû, önsavazó,
könnyen használható, fényre keményedô
adhezív, mely egyesíti a kémiai és
mechanikai kötés elveit. A két funkcionális
monomer, a 4-MET és a foszforsav-észter
nano-töltôanyaggal kombinálva egy
egyedülálló és stabil felszínt hoz létre
a dentinen: a Nano Kölcsönhatási Zónát
(NKZ), mely ugyanakkor a zománchoz
is megbízható kötôerôt nyújt.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Az enyhe savazásának köszönhetôen
az utóérzékenység kockázata alacsony
• A két különbözô funkcionális monomer
jelenléte kémiai kötést hoz létre
a zománccal és a dentinnel
• Bizonyítottan hosszú távú klinikai
teljesítmény

• Egykomponensû rendszer egyszerûsített
alkalmazási technikával, mellyel idôt
takaríthat meg - 30 másodperces eljárás
• Könnyû használat, kevésbé érzékeny
a dentin nedvességére
• HEMA-mentes a tartós kötés érdekében
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GC G-Bond
003416

Kezdô készlet, üveges (5 ml folyadék, 50 db
eldobható applikátor & 1 db adagoló tálka)

003417

Kezdô készlet, Unit Dose (50 x 0.1 ml unit &
50 db eldobható applikátor)

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC GRADIA Core
Esztétikus csonkfelépítô és gyökércsap beragasztó kompozit
A GC GRADIA Core és a GC Fiber Post intelligens rendszerével most tartós helyreállításokat biztosíthatnak pácienseik számára,
melyek még gyengédebbek és kímélôbbek a megmaradt fogszerkezethez. A GC GRADIA Core egyesíti a ragasztást és a
csonkfelépítést egyetlen termékben, ezzel egyszerûbbé téve életét. Az önsavazó, kettôs kötésû ragasztórendszer egyszerû,
egy lépéses applikációt alkalmaz. A finírozási fázis már a csonkfelépítô applikálását követôen öt perccel megkezdhetô.

KISZERELÉSEK
GC GRADIA Core
900515

Teljes rendszer (1 GC GRADIA Core készlet,
1 GC Fiber Post vegyes készlet, 1 GC GRADIA
Core patronadagoló, 1 GC Ceramic Primer)

900514

Bevezetô készlet (1 GRADIA Core készlet,
1 GC GRADIA Core patronadagoló)

003651

GC GRADIA Core készlet (1 GC GRADIA
Core patron 10 ml (20 g), 1 SE Bond folyadék
A 3 ml, 1 SE Bond folyadék B 1.5 ml, 25 MicroTip applikátor, 1 Applikátor tartó,
1 Adagoló tálka, 20 GC Automix Endo csôr,
20 Hosszabbító csôr)

003652

Patron utántöltô (1 GC GRADIA Core patron
10 ml (20 g), 20 GC Automix Endo csôr,
20 Hosszabbító csôr)

003653

GC GRADIA Core SE Bond folyadék A
utántöltô, 3 ml

003654

GC GRADIA Core SE Bond foyladék B
utántöltô, 1.5 ml

GC GRADIA Core tartozékok

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Minimális preparálás szükséges a kevesebb
lépésben elérhetô, kiváló adhezív
tulajdonságoknak köszönhetôen
• Ragasztás és csonkfelépítés egyetlen
anyaggal
• Kettôs kötés és kontakt kötés a nagy

kötési erô biztosítására
• Kidolgozás közben a dentinéhez hasonló
érzet
• Minimális stressz a megmaradt fogszerkezeten és magas hajlítási szilárdság,
valamint alacsony zsugorodási stressz
• Röntgenárnyéka erôsebb, mint a dentiné

900511

GC GRADIA Core patronadagoló, 1 db

004846

GC Ceramic Primer (2 x 2 ml foyladék)

900495

Automix Endo csôr, 10 db Automix Endo
csôr, 10 db Hosszabbító csôr

Lépésrôl lépésre

1. Készítse elô a csap
helyét

2. Próbálja be
a csapot

3. Vágja le a csapot a
kívánt hosszúságúra

4. Kezelje a csapot
szilanizáló anyaggal,
pl. GC Ceramic
Primer-rel

5. Öblítse és szárítsa
levegôvel és papír
csúccsal

6. Kezelje a bondozni
kívánt felületet
GC GRADIA Core
ÖNSAVAZÓ
BONDDAL

7. Szárítsa közepes
levegô nyomással
10 másodpercig.
Fénykezelje 10
másodpercig.

8. Adagolja ki a
GC GRADIA Core-t
a csap helyébe

9. Helyezze be a
csapot. Fénykezelje
5 másodpercig.

10. Építse fel GC
GRADIA Core-ral.

11. Fénykezeljen
minden felületet
10 másodpercig

12. Hagyja magától kötni
5 percig, amennyiben
a fény nem éri el az
anyagot. Ezután
kezdje el a formázást.
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Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Fiber Post

Üveg Fibre Post
A GC Fiber Post segítségével
minimálisan invazív csap-felépítéses
helyreállítást kínálhat pácienseinek.
A GC Fiber Post széles méretválasztéka
lehetôvé teszi a csatorna kíméletes,
konzerváló elôkészítését. A GC Fiber
Post csapok speciálisan kialakított
formái optimális adhéziós felületet
adnak a GC GRADIA Core-hoz.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Minimális gyökércsatorna tágítás, kisebb
átmérôjû csapok
• Egyedülálló fényáteresztés, mely biztosítja
a paszta fénypolimerizálhatóságát, még
a mély csatornákban is
• Magas üvegszál-tartalom (77% tömeg)
felszíni defektusok nélkül, ezzel biztosítva
a nagy nyomásellenállást

• Fémnél alacsonyabb elaszticitási modulus
a jobb feszültségkiegyenlítés érdekében
• Fémhez hasonló, magas hajlítási
szilárdság, az összes csapméretnél
• Radiopacitás a könnyebb diagnosztizálás
érdekében

GC Fiber Post
900515

Teljes rendszer (1 GC GRADIA Core készlet,
1 GC Fiber Post vegyes készlet, 1 GC GRADIA
Core Patronadagoló, 1 GC Ceramic Primer)

400101

Vegyes készlet (15 GC Fiber Posts 5 x 1.0 mm, 5 x 1.2 mm, 5 x 1.4 mm
és 2 Drill - 1 x 1.2 mm, 1 x 1.4 mm)

Fiber
10 Fiber Posts a következô méretekbôl:
Post
utántöltô 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 (egyenként csomagolva)
Elôfúró
utántöltô 1 db a következô méretekbôl: 1.2, 1.4, 1.6
GC Fiber Post tartozékok
004846

GC everStick®POST

GC Ceramic Primer (2 x 2 ml folyadék)

Egyedileg formázható,
polimerizálatlan üvegszál csap
GC everStickPOST lágy, flexibilis
polimerizálatlan üvegszál csap, amely
egyénileg alakítható a gyökércsatorna
formájához a fénykezelés elôtt, emellett
fénykezelés után magas erôsséget
biztosít. Figyelembe véve a csatorna
anatómiáját a fog törésének veszélye
jelentôsen csökken.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Teljesen adaptálható a csatorna
morfológiájához, hogy a ragasztási felszínt
és erôt a fog legkritikusabb részein
maximalizálni lehessen
• Fogmegtartó, hiszen a csatorna
kialakításánál nem kell a hagyományos,
elôre megformázott csapokhoz hasonló
mértékô preparációt végezni
• Magas hajlítási szilárdság a fénykezelés után
• Rugalmassága közelít a dentinéhez
• Adhezív és mikromechanikai kötés
a kompozit cementhez és gyökértömô
kompozithoz egyaránt, köszönhetôen
az IPN struktúrának

• Az okkluzális nyomás egyenletes eloszlása
a gyökér struktúráján, lecsökkentve ezzel
a törések veszélyét

GC everStickPOST
900846

everStickPOST Intro (5 x post Ø 0.9; 5 x post Ø
1.2; 5 x post Ø 1.5; 5 ml StickRESIN folyadék)

900855

everStickCOMBI (8 cm everStickC&B;
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;
5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER
kézi mûszer; 1 x StickREFIX D szilikon eszköz)

900838

everStickStarter Kit (8 cm everStickC&B;
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;
5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN
folyadék; 2 ml G-≥nial Universal Flo
fecskendô; 1 x StickREFIX D szilikon eszköz;
1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)

INDIK ÁCIÓK
Az egyedi GC everStickPOST különösen
alkalmas az atipikus csatornákhoz, például
ívelt, ovális, vagy nagyon nagy
gyökércsatornákhoz.

Utántöltôk
900847

10 x 2 cm post Ø 0.9

900848

10 x 2 cm post Ø 1.2

900849

10 x 2 cm post Ø 1.5

everStickPOST tartozékok
900842
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StickRESIN, 5 ml adhezív folyadék

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC everStick®C&B
Üvegszál megerôsítés az üvegszállal megerôsítet kompozit hidakhoz
A GC everStickC&B üvegszálas megerôsítés egyedi kezelésmódot tesz lehetôvé a hiányzó fogak pótlására. Az GCeverStick C&B
segítségével üvegszállal megerôsített kompozit hidakat hozhat létre egyetlen ülésben, minimálinvazív technikát alkalmazva.
Ez az evidenciákkal alátámasztott üvegszálas megerôsítô technológia fémmentes, költséghatékony kezelési módszert tesz
lehetôvé, hogy kiteljesítse protetikai kezelési alternatíváit.
A GC everStickC&B lehetôvé teszi, hogy visszafordítható, minimálisan invazív megoldásokat hozzon létre úgy, hogy az egészséges
fogstruktúra olyan sokáig megtartható, amíg az klinikailag lehetséges.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• A hiányzó fogak pótlásának megbízható
és esztétikus módja, egyetlen kezelés
alkalmával
• Foganyag megôrzô megközelítés
• Tökéletes a sürgôs helyzetekre, traumás
esetekre, hogy azonnali megoldást
nyújthasson a hiányzó fog pótlására
• Gazdaságos alternatíva arra az esetre,
ha kiterjedt pótlásra van igény
• Ideális az anterior és posterior
helyreállításokhoz is

INDIK ÁCIÓK

KISZERELÉSEK

Bármely indikációra hiányzó fog pótlásánál
akár ideiglenes, átmeneti- vagy hosszú távon:
• Felszínen rögzített hidak
• Inlay és onlay hidak
• Hibrid hidak
• Teljes koronákon rögzített hidak
• Implantátumon rögzített hidak
• Ideiglenes hidak
• Azonnali hidak
Ezeknek a hidaknak mindegyikét meg lehet
rendelni fogászati laboratóriumból is.

GC everStickC&B (Ø 1.5 mm; ~4000 üvegszál rost)
900854

everStickIntro (8 cm everStickC&B;
8 cm everStickPERIO; 1 x StickREFIX D)

900855

everStickCOMBI (8 cm everStickC&B;
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;
5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER;
1 x StickREFIX D)

900838

(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;
30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø
1.2; 5 ml StickRESIN folyadék; 2 ml G-≥nial
Universal Flo fecskendô; 1 x StickREFIX D;
1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)

Utántöltôk
900852

2 x 12 cm üvegszál

900853

1 x 8 cm üvegszál

GC everStickC&B tartozékok
900843
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StickREFIX szilikon eszköz
(3 x StickREFIX L, 3 x StickREFIX D)

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Lépésrôl lépésre
Hogyan készítsünk egy everStick ®C&B üvegszállal megerôsített hidat az anterior régióban

Ellenôrizze az okklúziót,
mérje meg és vágja le
a szükséges hosszúságú
üvegszálat

Tisztítsa le a fogat
habkôporral és vízzel

Savazza a bondozási
felületet 45-60 másodpercig

Bondozza a gyártó
elôírásainak megfelelôen

Applikáljon vékony rétegben
folyékony kompozitot

Tartsa nyomás alatt az
üvegszálat és közben
fénykezelje 5 másodpercig
területenként. Az üvegszálat
hajlítsa be a hídtag közepére

Helyezzen el keresztirányban
is egy üvegszálat a hídtag
megerôsítésére

Fedje be a teljes vázat
vékony rétegben
kompozittal és fénykezelje
40 másodpercig

Építse fel a hídtagot
kompozit rétegezéssel

Finírozza a hidat és állítsa
be az okklúziót

IPN - az everStick rostok szíve

GC everStick a mindennapi fogászatban

A GC everStick üvegszálas megerôsítéseket
a modern, páciens-barát fogászat számára
fejlesztették ki. Az everStick üvegszálas
megerôsítések termoplasztikus polimerben
lévô szilanizált üvegszálakból és fényre
keményedzô rezin mátrixból állnak.
Az everStick termékek hozzájárulnak
a minimál invazív fogászathoz, mivel
a páciens saját egészséges foganyaga
addig megôrizhetô, amíg az klinikailag
lehetséges. Ez azt is jelenti, hogy más
kezelési opciók is elérhetôek maradnak,
ha esetlegesen a páciensnek szüksége
lenne rá a jövôben.

Az üvegszálak és a kompozit közti megfelelô
kötés kulcskérdés a kezelés sikerességét
illetôen. Csak az everStick termékek
rendelkeznek egyedülálló,
szabadalmaztatott egymásba fonódó
polimer hálózattal (IPN). Ez klinikailag
tökéletesebb kötést eredményez,
mely megbízható felszínt és tökéletes
kezelhetôséget biztosít.
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Az IPN struktúra jelentôsége, hogy a felszínek
reaktiválhatóak még az utolsó polimerizáció
után is. A reaktiválás elengedhetetlen
a kiváló kötés érdekében, ha:
• laborban készült pótlások vannak a foghoz
rögzítve
• üvegszálakkal megerôsített kompozit (FRC)
eszközök átalakításakor vagy javításakor
Az IPN szerkezet alapvetôen megkülönbözteti
az everStick termékeket az összes többi
elérhetô üvegszálas kompozit anyagtól.

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC everStick®PERIO

KISZERELÉSEK

Üvegszálas megerôsítés
parodontális sínezéshez
Az GC everStickPERIO elônedvesített,
egyirányú üvegszál minimál invazív
és megbízható sínezéshez. Optimális
kezelhetôségi tulajdonságokkal és
esztétikával dinamikus és
költséghatékony alternatívát kínál
a fogak stabilizálására és
visszahelyezésére.

JELLEMZÔI

900854

everStickIntro (8 cm everStickC&B;
8 cm everStickPERIO; 1 x StickREFIX D)

900855

everStickCOMBI (8 cm everStickC&B;
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;
5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER;
1 x StickREFIX D)

900838

everStickStarter Kit (8 cm everStickC&B;
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;
5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN
bottle; 2 ml G-≥nial Universal Flo syringe;
1 x StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER;
1 x StickCARRIER)

GC everStickPERIO utántöltô
900850

2 x 12 cm üvegszál

900851

1 x 8 cm üvegszál

INDIK ÁCIÓK

ÉS ELÔNYEI

• Teljesen fémmentes, transzparens, magas
esztétikát nyújtó megoldás
• Kényelmes a páciensnek, mert öntisztítóra
alakítható, valamint nem gátolja a rágó
funkciót

GC everStickPERIO (Ø 1.2 mm; ~2000 üvegszál rost)

• Reaktiválható és könnyen átalakítható
vagy javítható
• Kiváló mikromechanikai és kémiai
kötés a kompozithoz köszönhetôen
a szabadalmaztatott IPN struktúrának
• Szükség esetén könnyen eltávolítható

GC everStick®ORTHO
Üvegszálas megerôsítés az
esztétikus ortodonciai rögzítéshez

• Fogfelszínen rögzített intra-koronális
sínezés
• Parodontális sínezés és fogfelszínen
rögzített hidak kombinációja

KISZERELÉSEK
GC everStickORTHO (Ø 0.75 mm; ~1600 üvegszál)
900841

everStickORTHO 2 x 12 cm üvegszál

A GC everStickORTHO indikációja
az esztétikus retenció fázisa az aktív
ortodonciai kezelést követôen.
A mátrix rostokban tartja az individuális
üvegszálakat mely megkönnyíti kezelését
és fogívhez való adaptálhatóságát.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Jól illeszkedik a természetes fogszínhez
• Könnyen adaptálható közvetlenül a foghoz
kiiktatva ezzel a tanulmánymodellek és
második vizit szükségességét

• Megbízható kompozit adhezív kötés
• Kényelmes viselet és könnyen tisztítható
• Teljesen fémmentes, fémallergia veszélye
nélkül használható (Ni, Cr)

GC everStick®NET
Üvegszálas megerôsítés labiális
sínezéshez
Ezzel az extrém vékony és esztétikus
kétirányú üvegszál hálóval az
GC everStickNET az optimális választás
a labiális sínezéshez traumatizált
eseteknél. Ez a elônedvesített üvegszál
sín minimálisan invazív megoldást ajánl
megbízható kötéssel, optimalizált
kezelhetôségi tulajdonságokkal és
esztétikával.

JELLEMZÔI

GC everStickNET
900855

everStickCOMBI (8 cm everStickC&B;
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;
5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER;
1 x StickREFIX D)

900838

everStickStarter Kit (8 cm everStickC&B;
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;
5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN
folyadék; 2 ml G-≥nial Universal Flo
fecskendô; 1 x StickREFIX D;
1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)

GC everStickNET utántöltô
900837

everStickNET, 30 cm² üvegszálas háló

INDIK ÁCIÓK

ÉS ELÔNYEI

• Teljesen fémmentes, transzparens,
magas esztétikai megoldást nyújtva
• Kényelmes a páciens számára, mivel
öntisztítóvá alakítható és nem zavarja
a rágó funkciókat

KISZERELÉSEK

• Reaktiválható és könnyen átalakítható,
javítható
• Szükség esetén könnyen eltávolítható
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• Traumatizált fogak labiális sínezése
• Labiális parodontális sínezés
• Héjak javítása, megerôsítése

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC StickRESIN
Fényre keményedô zománc
adhezív

KISZERELÉSEK
GC StickRESIN
900842

5 ml adhezív folyadék

A GC stickRESIN egy fényre keményedô
egykomponensû, dimetakrilát alapú
zománc adhezív. A GC stickRESIN
GC Stick üvegszálak és GC StickNET
üvegszálas háló nedvesítésére-, valamint
a felszínek reaktiválására használatos.

GC StickCARRIER

KISZERELÉSEK

Kézimûszer

GC StickCARRIER - 1 db

A GC StickCARRIER kézimûszer
a GC Stick és GC everStick üvegszálas
termékekhez speciálisan kialakított.
A GC StickCARRIER nagyon hasznos
az üvegszál kötegek elhelyezésekor,
egyidejûleg az üvegszál kötegek helybe
igazítására is szolgál.

GC StickSTEPPER

900826

Kézimûszer

KISZERELÉSEK

Kézimûszer

GC StickSTEPPER - 1 db

A GC StickSTEPPER a Stick és everStick
üvegszálas termékek használatának
megkönnyítéséhez kialakított mûszer.
A GC StickSTEPPER mûszer alakja segíti
az üvegszálas kötegek pozicionálását,
miközben egyaránt védi a megmaradó
üvegszálat a korai kötéstôl a behelyezési
eljárás során.

35

900825

Kézimûszer

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC EQUIA®
Önragasztó, egyben behelyezhetô poszterior helyreállító anyag
Az GC EQUIA egy egyedülálló helyreállító rendszer az esztétikus és gazdaságos posterior helyreállításokhoz, lenyûgözô erôvel minden
szinten. Az GC EQUIA rendszer egyesíti az GC EQUIA Fil, új generációs üvegionomer, és GC EQUIA Coat, magas töltôanyag tartalmú
rezin lakk anyagokat, amely az üvegionomer technológiát egy magasabb szintre emeli, és új dimenziókat nyit meg a helyreállító
fogászatban. Összehasonlítva számos más helyreállító lehetôséggel az GC EQUIA lényeges idôelônyt ad. Az összehasonlíthatatlan
esztétika kiszélesíti a posterior helyreállítás lehetôségeit, hogy páciensei elvárásainak megfelelhessen. Sok éves klinikai tapasztalat
bizonyítja, hogy ez a rendszer nagyszerû alternatívát nyújt napi munkájában.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• A teljes munkaidô körülbelül 3,5 perc
• Kiterjesztett indikációk használhatóságra,
összehasonlítva más üvegionomer
termékekkel
• A rendszer nem igényel rétegezést, nem
ragadós és tömöríthetô, tökéletesen
adaptálható a kavitás falaihoz
• Majdnem teljesen zsugorodásmentes, így
az EQUIA bulk fill anyagnak is nevezhetô,
még nagyobb kavitások esetén is
• Az üvegionomer ereje az idô múlásával
növekszik az anyagnak a nyál közegében
történô egyedi utóérésének következtében
• Kofferdám használata opcionális, a kémiai
kötés miatt nem igényel bonyolult
bondozási eljárást

• Nincs szükség bonyolult finírozási és
polírozási eljárásra, csupán az EQUIA Coat
egyszeri applikálása szükséges
• Egyedülálló csillogás és sima felszín,
tartós, természetes fénnyel, könnyebben,
mint valaha
Az EQUIA rendszer elérhetô különbözô
egyes- vagy kombinált kiszerelésekben,
melyek tartalma EQUIA Fil kapszulákból
és egy üveg EQUIA Coat-ból áll.
Az EQUIA Fil a következô Vita® színekben
elérhetô: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4 és
SW (Standard White).

GC EQUIA (kapszula kevert tartalma 0.14 ml)
Bevezetô csomag (50 db EQUIA Fil kapszula,
4 ml EQUIA Coat és kellékek)
900584

A2

900585

A3

900593

Vegyes

A2 és
A2

900594

A2 és
A3

900595

A3 és
A3

Klinikai csomag (250 db EQUIA Fil kapszula,
6 ml EQUIA Coat és kellékek)
900860

A2

900861

A3

Utántöltôk: 50 db kapszula dobozban
004370

Vegyes

004374

A3.5

004378

C4

004371

A1

004375

B1

004778

SW

004372

A2

004376

B2

004373

A3

004377

B3

Utántöltô GC EQUIA Coat
004379

1 üveg EQUIA Coat 4 ml, eldobható applikátor
(25), 1 Applikátor tartó

GC EQUIA kellékek
002559
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900582

Promo csomag (100 db EQUIA Fil kapszula,
4 ml EQUIA Coat és kellékek)

GC Adagolópisztoly IV, 1 db

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC EQUIA® Klinikai esetek

Cervikális helyreállítás - Dr. M. Blique

Okkluzális helyreállítás végleges fogon - Dr. M. Kukurba-Setkowicz

Okkluzális helyreállítás végleges fogon - Dr. M. Blique

Helyreállítás minimál invazív technikával - Dr. D. Adyani-Fard

Lépésrôl lépésre

1. Applikáljon petróleum
zselét vagy GC kakaóvajat
a matrica belsejébe

2. Használjon anatómiailag
formázott ékeket a jobb
adaptáció és kontaktpontok érdekében

3. Használjon szûk gyûrûket
a szekcionált matrica készletbôl a fogak szeparálására,
hogy biztosítsa a megfelelô
kontaktpontokat

4. Applikáljon GC Cavity
Conditioner-t (10 másodpercig), vagy Dentin
Conditioner-t (20 másodpercig)

5. Öblítse és gyengéden
szárítsa, ne szárítsa ki

6. Rázza és enyhén
ütögesse meg.
Nyomja be a dugattyút

7. Helyezze a kapszulaadagolóba. Nyomja meg
egyszer az aktiváláshoz

8. Rázza 10 másodpercig.
A munkaidô a keveréstôl
számított 1 perc 15
másodperc

9. Helyezze a kapszulát az
adagolóba. Nyomja meg
kétszer, hogy élesítse
a kapszulát

10. AZONNAL adagolja ki
10 másodpercen belül

11. Tömörítse és formázza.
Kerülje el a szennyezôdést
és kiszáradást

12. Bizonyosodjon meg az
EQUIA® Fil teljes kötésérôl,
majd óvatosan távolítsa el
a gyûrût. Használjon szondát,
hogy elválassza az EQUIA®
Fil-t a matricától

13. A keveréstôl számított 2
perc 30 másodperc múlva
kezdhetô a finírozás

14. Fejezze be a helyreállítást
EQUIA® Coat applikálásával. NE FÚJJA LE
LEVEGÔVEL

15. Fénykezelje 20 másodpercig
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Megjegyzés: Az 1., 2., 3. és 12. lépés kivételével ugyanaz
az eljárás az I. és II. osztályú helyreállításoknál

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Fuji IX GP EXTRA
Továbbfejlesztett, gyorsan kötô, tömöríthetô üvegionomer helyreállító cement
Az üvegionomer technológia fejlôdése a GC Fuji IX GP EXTRA kifejlesztését eredményezte, egy magas erôsségû üvegionomer cement
új generációs üveg töltôanyaggal, amely a helyreállításnak nagyon magas transzlucenciát ad, amely idôvel minimálisan változik.
Az eredmény egy eddig elérhetetlen természetes esztétika egy hagyományos üvegionomer cementtel. A GC Fuji IX GP EXTRA-ban
használt különleges üveg töltôanyaga háromszor több fluoridot ad le, mint a GC Fuji IX GP FAST, így még jobban véd a káriesz ellen.
A kényelmes munkaidô kombinálva a gyors kötési idôvel azt jelenti, hogy a finírozást és polírozást a keveréstôl számított két és fél
perc után elkezdheti.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Extra fluorid leadás
• Gyors kötés, még bô munkaidô esetén is
• Extra transzlucencia a kiváló esztétikum
érdekében
• Nincs szükség kofferdám használatára
• Erôs kémiai kötés a zománchoz és
a dentinhez savazás, bondozás nélkül
• Fogkímélô preparációs technika,
alámenôs részek nélkül
• Fém matricával használható, könnyen
kialakítható
• Egylépéses behelyezés
• Jó röntgenárnyéka megkönnyíti
a posztoperatív diagnózist
• Kiváló biokompatibilitás

INDIK ÁCIÓK

KISZERELÉSEK

A GC Fuji IX GP EXTRA ideális végleges vagy
ideiglenes I. és II. osztályú helyreállításokra
gyermek fogaknál, valamint alacsony
nyomásnak kitett I. és II. osztályú helyreállításokhoz felnôtt fogaknál, V osztályú és gyökérfelszín helyreállításra, csonkfelépítésére és
kompozittal, vagy inlay esetén azonnalivagy késleltetett szendvics technikához.

GC Fuji IX GP EXTRA P/F
005076

Bevezetô csomag, 1-1 csomag A2
(15 g por, 6.4 ml folyadék)

005077

Bevezetô csomag, 1-1 csomag A3
(15 g por, 6.4 ml folyadék)

Utántöltôk: 15 g por
005086

A1

005089

A3.5

005092

B3

005087

A2

005090

B1

005093

C4

005088

A3

005091

B2

005073

6.4 ml (8 g) folyadék

GC Fuji IX GP EXTRA kapszula
(megkevert térfogat kapszulánként 0.14 ml)
Utántöltôk: 50 db kapszula dobozban
003279

Vegyes

003282

A3

B2

003280

A1

003283

A3.5

003286

B3

003281

A2

003284

B1

003287

C4

Tartozékok
002559
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003285

GC Adagolópisztoly IV, 1 db

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Fuji IX GP és GC Fuji IX GP FAST
Tömöríthetô üvegionomer
helyreállító cement normál és
gyorsan kötô változatban
Tömöríthetô, nem ragadós konzisztenciájának köszönhetôen I., II. és V. osztályú
helyreállításoknál és alábélelôként,
csonkfelépítôként is ideálisan használható*.
Egyszerû kezelhetôsége és az üvegionomerekre jellemzô egyedülálló tulajdonságok biztosítják, hogy a GC Fuji IX GP a
modern tömôanyagokkal szemben támasztott minden követelménynek megfelel.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Könnyen behelyezhetô, tömöríthetô,
magas kopásállóságú üvegionomer
• Nincs szükség kofferdám használatára
• Erôs kémiai kötés a zománchoz és
a dentinhez savazás, bondozás nélkül
• Fém matricával használható, könnyen
kialakítható
• Egylépéses behelyezés
• Jó röntgenárnyéka megkönnyíti
a posztoperatív diagnózist
• Kiváló biokompatibilitás

Amit a GC Fuji IX GP FAST kínál:
• Rövidebb kötési idô, a keverés kezdetétôl
számított 3. perc elteltével a finírozás
elkezdhetô
• Könnyebben behelyezhetô, mert állaga
sûrûbb
• Erôsebb, így hosszabb az élettartama

H A S Z N Á L AT
A GC Fuji IX GP FAST lehet a megfelelô anyag
azokban az esetekben is, amikor a kezelési terv
még nem eldöntött. Sokféle kezelési lehetôség
választható: szendvicstechnika kompozittal,
inlay-vel vagy akár az üvegionomer magában.

GC Fuji II LC Improved
Fényre keményedô üvegionomer
cement
A GC Fuji II LC Improved világszerte a
vezetô fényre keményedô üvegionomer
cement. Bár elsôsorban a III., V. osztályú
kavitások, valamint tejfogak tömésére
szánták, a GC Fuji II LC Improved sok
célra használható, olyan másodlagos
indikációs területekkel, mint pl. liner,
alábélelés, csonkfelépítés*.

KISZERELÉSEK
GC Fuji IX GP P/F
003264

Bevezetô csomag, 1-1 csomag, A3
(15 g por és 6.4 ml folyadék)

900444

3-2 csomag, 3 x 15 g por: A2, A3, B3,
2 x 6.4 ml folyadék

Utántöltôk: 15 g por
003265

A2

003268

B2

003270

C4

003266

A3

003269

B3

003267

A3.5

003271

6.4 ml folyadék

GC Fuji IX GP kapszula
(megkevert térfogat kapszulánként 0.14 ml)
Utántöltôk: 50 db kapszula dobozban
003273

A2

003275

A3.5

003277

B3

003274

A3

003276

B2

003278

C4

GC Fuji IX GP FAST kapszula
(megkevert térfogat kapszulánként 0.14 ml)
Utántöltôk: 50 db kapszula dobozban
003288

A1

003291

A3.5

003293

B3

003289

A2

003292

B2

003294

C4

003290

A3

GC Fuji IX GP/FAST tartozékok
002559

* Információért nézze meg a használati
utasítást.

KISZERELÉSEK
GC Fuji II LC Improved P/F
900469

ÉS ELÔNYEI

• Kiváló esztétikum és polírozhatóság a
kisebb szemcseméretnek köszönhetôen
• Magasabb töltôanyagtartalma miatt
jelentôsen megnövelt kopásállóság

• Jó röntgenárnyéka megkönnyíti
a posztoperatív diagnózist
• Kémiai kötés a fogszövethez, hidrofilitás
• 11 Vita® színben
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Bevezetô csomag, 3-2 csomag (3 x 15 g por:
A2, A3, B3 és 2 x 6.8 ml folyadék)

Utántöltôk: 15 g por
003252

A1

003256

A4

003260

C2

003253

A2

003257

B2

003261

C4

003262

D2

003254

A3

003258

B3

003255

A3.5

003259

B4

003263

6.8 ml folyadék

GC Fuji II LC kapszula (50 db kapszula, megkevert
térfogat kapszulánként 0.10 ml)
003244

JELLEMZÔI

GC Adagolópisztoly IV, 1 db

Vegyes (A4, B2, B3, B4, C2, D2)

003233

A1

003237

A4

003241

C2

003234

A2

003238

B2

003242

C4

003243

D2

003235

A3

003239

B3

003236

A3.5

003240

B4

GC Fuji II LC Improved tartozékok
002559

GC Adagolópisztoly IV, 1 db

* Információért nézze meg a használati
utasítást.

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Fuji VIII GP
Önkötô, mûgyantával
megerôsített üvegionomer
helyreállító anyag
Üvegionomer helyreállító anyag
továbbfejlesztett fizikai és esztétikai
tulajdonságokkal, melyek a III., V. osztályú
és a gyökérfelszíni kavitások legjobb
választásává teszik. A GC Fuji VIII GP
kimagaslóan gazdaságos termék.

KISZERELÉSEK
GC Fuji VIII GP P/F (1-1 csomag, 15 g por, 6.8 ml
folyadék)
003245

A2

003247

A3.5

003249

B3

003246

A3

003248

B2

003250

C4

003251

8 g folyadék

GC Fuji VIII GP kapszula (50 db kapszula, megkevert
térfogat kapszulánként 0.10 ml)
001869

Vegyes

001865

A3.5

001867

B3

001863

A2

001866

B2

001868

C4

001864

A3

Tartozékok

JELLEMZÔI

002559

• Hosszú távú rögzülés az erôs kémiai
kötésnek köszönhetôen
• Jó transzlucencia fénykezelés nélkül
• Speciális formula specifikus mûgyantával,
ezért ideális anterior helyreállításokhoz

• Jó átlós szakítószilárdság (30 MPa)
és magas hajlítási szilárdság (52 MPa)
• Mechanikai tulajdonságainak 90%-át 10
percen belül eléri
• Ezeken felül az üvegionomerek összes
elônye

GC Fuji LINING LC Paste Pak
Fényre keményedô üvegionomer
liner paszta-paszta formában
Fényre keményedô, mûgyantával
megerôsített üvegionomer liner cement
paszta-paszta formában. Nagyszerû
kezelhetôsége valódi üvegionomer
tulajdonságokkal kombinálva gyors
és megbízható linerré teszi.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK
GC Fuji LINING LC Paste Pak
001887

Paste Pak patron,
7 g / 4.7 ml és keverôtömb

GC Fuji Lining LC Paste Pak tartozékok
001573

Paste Pak adagoló

ÉS ELÔNYEI

• Egyszerû, pontos kiadagolás
• Könnyû, buborékmentes keverés
• Könnyen, elfolyás nélkül felvihetô
a kavitás falaira

• Csekély filmvastagság
• Kiváló kötés a fogszerkezethez,
kondicionálás nélkül is
• Erôs kötés kompozithoz

GC Fuji LINING LC
Fényre keményedô üvegionomer
alábélelô cement
Fényre keményedô, por-folyadék
kiszerelésû cement amalgám, kompozit
és porcelán alatti gyors alábéleléshez.

JELLEMZÔI

GC Adagolópisztoly IV, 1 pce

ÉS ELÔNYEI

ÉS ELÔNYEI

• Fényre keményedô, gyors kötési idôvel
(30 másodperc fénykezelés)
• Alacsony vízoldékonyság, nedvességre
érzéketlen

• Kiváló kötés a fogszerkezethez, tartós
széli zárás
• Radiopak, ezzel megkönnyíti
a posztoperatív diagnózist
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KISZERELÉSEK
GC Fuji LINING LC
000021

Bevezetô csomag, 1-1 csomag
(10 g por, 6.8 ml folyadék és tartozékok)

Utántöltôk
000022

10 g por

000128

6.8 ml folyadék

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Cavity Conditioner
Kavitástisztító anyag
Enyhe, 20% poliakrilsavas kondicionáló
a smear layer eltávolítására és
a fogfelületek kondicionálására.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Hatékonyan tisztítja a felületet,
így optimális kötés érhetô el
• Mechanikai retenciót hoz létre
• Alacsony a posztoperatív érzékenység
kockázata
• Javítja a széli zárást

10 másodpercre. Öblítse le vízzel, fújja le
a felület kiszárítása nélkül, majd applikálja
az üvegionomert.

KISZERELÉSEK
GC Dentin Conditioner
000120

23.8 ml folyadék

H A S Z N Á L AT
Egy vattapamaccsal vigye fel a felszínre
20 másodpercre. Öblítse le vízzel, fújja le
a felület kiszárítása nélkül, majd applikálja
az üvegionomert.

GC Caviton
Ideiglenes tömôanyag
Ideiglenes tömôanyag normál
kavitásokba és gyökérkezelések után.

JELLEMZÔI

5.7 ml folyadék

Egy vattapamaccsal vigye fel a felszínre

A 10%-os poliakrilsavas oldat tisztítja
a fog felületeit, ezáltal javítja az
üvegionomerek kötését.

ÉS ELÔNYEI

000110

H A S Z N Á L AT

Kavitástisztító anyag

• Javítja a széli zárást és növeli
a helyreállítás tartósságát
• Zárva hagyja a dentin-tubulusokat, így
kisebb az utóérzékenység kockázata
• Kék színû, így applikálása ellenôrizhetô

GC Cavity Conditioner

• Kék színû, így applikálása ellenôrizhetô

GC Dentin Conditioner

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Vízre és nyálra beinduló kötés
• Kiváló alkalmazhatóság
• Könnyen eltávolítható
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KISZERELÉSEK
GC Caviton
000286

Fehér, 30 g tégely

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC G-Coat PLUS

Nanotöltésû, önragasztó, fényre
keményedô védôlakk
A GC G-Coat PLUS egyenletes részecskeeloszlású, nanotöltésû védôlakk, mely
üvegionomerekhez, kompozitokhoz
valamint ideiglenes helyreállításokhoz
egyaránt használható. A folyékony fény
fokozott keménységet és védelmet nyújt.
Ezentúl nem kell políroznia, mivel a GC
G-Coat PLUS három egyszerû lépésben
történô alkalmazásával hosszantartó
fényt és tökéletes simaságot biztosít.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Sima felszínt biztosít, csökkenti az összes
fajta helyreállítás elszínezôdését, mint
például az üvegionomerek vagy kompozitok
• Megvédi a fog és a helyreállító anyag
széleit
• Óvja az üvegionomert kezdeti
vízérzékenységekor
• Növeli a kopásállóságot, különösképpen
az üvegionomerekét
• Kompatibilis a különféle fénypolimerizáló
készülékekkel

INDIK ÁCIÓK
•
•
•
•
•

KISZERELÉSEK

Üvegionomer helyreállítások
Kompozit helyreállítások
Ideiglenes koronák
Már meglévô helyreállítások
A helyreállítás és a fog határának védelme

GC G-Coat PLUS
003272

Kezdô készlet, üveg (4 ml üveg,
20 adagolótálka, 50 micro-tips applikátor,
1 applikátor tartó)

H A S Z N Á L AT
• Adagoljon ki 1 cseppet
• Vigye fel a helyreállításra
• Fénykezelje 20 másodpercig
(Ne fújja le légárammal)

GC DiaPolisher Paszta

Gyémánt polírozó paszta
kompozithoz és porcelánhoz
A szokásos polírozást követô végsô
lépésként használt GC DiaPolisher
Paszta magasabb fényt ad a direkt és
indirekt kompozit helyreállításoknak,
ezzel fokozza az esztétikai eredményt.
Az okkluzális felületek polírozása és a
már meglévô kompozit helyreállítások
karbantartása sokkal könnyebbé válik.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Szuperfinom gyémánt szemcsék (1 µm)
biztosítják a legjobb hatékonyságot
rövid idô alatt
• Tökéletes fényes felszínek a gyönyörû
eredményért
• Hatékonyan megakadályozza a plakk
lerakódását és az elszínezôdést
• Vízzel könnyen lemosható
• Friss menta ízû

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

Polírozza a kompozit vagy porcelán felszínt
közepes sebességgel és nyomással polírozó
kehely vagy kefe segítségével.
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GC DiaPolisher Paszta, 2 g
004415

DiaPolisher paszta

Hely reállító fogá s z at

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC New Metal Strips
Finírozó fémcsíkok
Alumíniumoxid szemcsékkel galvanizált
fémcsíkok, a tömések approximális
finírozására és polírozására.

KISZERELÉSEK
GC New Metal Strips
004847

Vegyes (2.6 mm, 3.3 mm, 4.0 mm), 12 pcs (1 db
minden szemcsézettségbôl és szélességbôl)

Vegyes utántöltô: 12 db (4 db minden szélességbôl)
004848

Piros (preparáció), N.200

004849

Kék (végsô preparáció), N.300

004850

Zöld (finírozás), N.600

004851

Sárga (polírozás), N.1000

Utántöltô: 6 mm, 12 pcs

JELLEMZÔI

004852

Piros (preparáció), N.200

004853

Kék (végsô preparáció), N.300

004854

Zöld (finírozás), N.600

004855

Sárga (polírozás), N.1000

ÉS ELÔNYEI

• Hajlékony és ellenálló
• Elég vékony, hogy szoros kontaktpontoknál
is könnyen alkalmazható legyen

• Autoklávozható, könnyen tisztítható
• Különbözô szemcsézettségek és
szélességek

GC Epitex

Finírozó és polírozó szalag
Könnyû felületkidolgozó, finírozó és
polírozó szalag az interproximális
területekre, üvegionomerhez és
kompozithoz.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Rendkívül vékony és hajlékony, szoros
kontaktpontoknál is könnyen alkalmazható
• Nagyon ellenálló
• Erôsen a szalag felületébe ágyazott
abrazív részecskék
• Négy fokozatban elérhetô
• Könnyen kezelhetô szalagadagoló
• Matricaszalag is kapható

INDIK ÁCIÓK
•
•
•
•

KISZERELÉSEK

Durva = preparáció
Közepes = végsô preparáció
Finom = finírozás
Extra finom = polírozás
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GC Epitex
000404

Kezdô készlet, állvány és 1 db minden
szalagból

000409

Transzlucens matrica szalag, 10 m

000405

Durva (kék), 10 m

000407

Közepes (zöld), 10 m

000406

Finom (szürke), 10

000408

Extra finom (piros), 10 m

Protetika a fog or vos s z ámár a

A MEGFELELÔ TERMÉKEK PROTETIKAI MUNKÁJÁHOZ...

Minden fogorvos tudja, milyen fontos a
precíz lenyomatvétel, mivel kulcsfontosságú
tényezô a tökéletesen illeszkedô fogpótlások
biztosításához. A megfelelô lenyomatanyag
és a jó lenyomatvételi technika az egész protetikai folyamatot egyszerûbbé és gyorsabbá
teszi.
A GC büszkén mutat be egy innovatív
lenyomatvételi módot, új kémiával, amely
lehetôvé teszi a tökéletes lenyomatvételt
bármely körülmények között. A tökéletesen
illeszkedô
helyreállításokhoz
szükséges
tökéletes
lenyomatok
elérése
még
kiszámíthatatlan körülmények között is most
már minden fogorvos számára lehetséges
a GC EXA’lence segítségével.
Új VPES anyagink mellett továbbra is
kínálatunkban
marad
már
bizonyított
termékpalettánk a tixotróp és hidrofil szilikon
alapú lenyomatvételi anyagokkal az összes
közkedvelt lenyomatvételi technikához.
A GC Aroma Fine Plus kiváló ólom- és
pormentes finom alginát részecskékbôl
álló formulája egyenletes felszínt biztosít
a rendkívül precíz lenyomatokért. A kiváló
por-víz affinitás könnyen és gyorsan
keverhetôvé teszi.

Annak érdekében, hogy a helyreállítások
elsôre jól illeszkedjenek, szükségszerû, hogy
megfelelô lenyomatanyaggal dolgozzon, de a
megfelelô kanál kiválasztása is kiemelkedôen
fontos. Akár fogas, fogatlan vagy harapásrögzítô kanalat keres, mi rendelkezünk az
elvárásainak megfelelô kanállal. Elvégre, a
GC kínálja a kanalak legszélesebb választékát
Európában.
Követve a sokéves tapasztalatot a GC Fit
Checker-rel, a GC most bemutatja a GC
Fit Checker Advanced és GC Fit Checker
Advanced Blue termékeit. A GC EXA’lencenél használt VPES technológiára építve
mutatjuk be ezeket az új illeszkedés-ellenôrzô
anyagokat: ultra vékony és transzparens a
tökéletes és precíz illeszkedés-vizsgálat és
pontos, rövid kötési idô érdekében.
Emellett új jellemzôi, mint a megnövelt
keménység, könnyû igazíthatóság és
eltávolíthatóság, valamint a speciális kék szín
a kerámia anyagokon való könnyû ellenôrzés
érdekében olyan anyaggá teszik, melyet
mindig szeretne fiókjában tudni.

A GC több mint 30 évnyi dokumentált
bizonyítékkal rendelkezik, így kiérdemelte
helyét a fogpótlások tartós ragasztásának területén. A hagyományos üvegionomerektôl, a mûgyantával megerôsített
üvegionomereken keresztül, az önragasztó
rezinekig; akár fém alapú helyreállítások
mindennapi ragasztáshoz, vagy igényesebb
eljárásokhoz - például rezin vagy megerôsített kerámia helyreállítások - a GC megadja
a választ. A kézi keverésû por-folyadék
cementet, a sokoldalú GC Automix pasztapaszta formulát, vagy a precíz kapszularendszereket kedveli jobban? A GC a legjobban teljesítô termékeket hozza el Önnek
különbözô felhasználóbarát formákban. A GC
üvegionomerei napjaink elsô választásai a
mindennapi ragasztások során, valamint
az ortodoncia területén is, ahol sok éven
keresztül igazán sikeresnek bizonyultak.
A helyreállító fogászatban gyakran szükség
van ideiglenes megoldásokra. Akár egyszínes
ideiglenes, vagy többrétegû esztétikus hosszú
távú ideiglenes helyreállításokat készít,
a GC a legkorszerûbb önkötô és fényre
keményedô anyagok sorát kínálja.
Végül, de nem utolsó sorban a GC
csúcskategóriás alábélelô anyagainak sora,
melyek kiváló akril és szilikon technológián
alapulnak, olyan opciót kínálnak Önnek, mely
az összes páciense igényeinek megfelel. Az
olyan klasszikus indikációk, mint az érzékeny
nyálkahártya, felfekvési terület, éles vagy
csontos alveoláris gerinc, alámenôs részek
vagy a nem illeszkedô protézisek, mind megérdemelnek egy egyszerû, egylépéses
megoldást. Pontosan ezt kínálja a GC
nyálkahártya kondicionáló és alábélelô
anyagainak portfóliója.
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Protetika a fog or vos s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

TARTALOMJEGYZÉK
Protetika a fogorvos számára
Kompozit
Ragasztás

Mûgyantával megerôsített
üvegionomer cement
Hagyományos üvegionomer cement
Ideiglenes

Ideiglenes koronák és hidak
Ragasztás

Ortodonciai ragasztás

Kiegészítô eszközök

Mûgyantával megerôsített
üvegionomer cement

VPES
Szilikon
Alginát
Lenyomatvétel
Kanalak
Kiegészítô eszközök
Termoplasztikus anyagok
Kiegészítô eszközök
Ideiglenes koronák és hidak

Akril rezin
Kompozit rezin

Harapásellenôrzés

VPES Szilikon
Szilikon
Rezin

Alábélelés és kondicionálás

Szilikon
Parodontális pakolás
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GC G-CEM LinkAce
Lépésrôl lépésre
GC G-CEM kapszula
GC FujiCEM 2
GC Fuji PLUS (EWT)
GC Fuji I
GC Fuji TEMP LT
GC Freegenol
GC Pliers
Alkalamazási útmutató
GC Fuji ORTHO LC PP Automix
GC Fuji ORTHO LC
GC Fuji ORTHO
GC Fuji ORTHO BAND LC PP
GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak
GC ORTHO Gel Conditioner
GC EXA’lence
Lenyomatvételi technikák
GC Examix/flex
GC Exafast NDS
GC Exajet
GC Aroma Fine PLUS
GC Dentulous Trays
GC Edentulous Trays
GC Closed-Bite Trays
GC Impression Separation Wafer
GC Bite Compound
GC ISO Functional Sticks
GC Treclean
GC Unifast III
GC Unifast TRAD
GC Unifast LC
GC Revotek LC
GC Fit Checker Advanced
GC Fit Checker Advanced Blue
GC Exabite II NDS
GC Tissue Conditioner
GC Reline
GC Reline Extra Soft
GC Reline Soft
GC Coe-Pak (AUTOMIX)
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49
50
50
50
51
52
53
53
54
55
55
56
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
62
63
63
64
64
65
65
65
66
66
67
67
67

Protetika a fog or vos s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC G-CEM LinkAce
Önragasztó rezin cement automix kiszerelésben
A GC G-CEM LinkAce duál kötésû, önragasztó univerzális rezin cement dupla dugattyús automix fecskendôben, kerámia- fémvagy kompozit indirekt helyreállítások adhezív ragasztásához. Önkötô módban a legmagasabb polimerizációs konverziós rátával,
GC G-CEM LinkAce tökéletes eredményt biztosít a beragasztandó protetikai munka anyagától függetlenül. A GC G-CEM LinkAceben lévô foszfát monomerek felülmúlhatatlan tartósságot garantálnak a ragasztásnak. A magas kopásállóság és a szín megtartása
mellett nyugodtak lehetünk a CAD-CAM és fémmentes helyreállítások beragasztásakor is.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Kiemelkedôen hatékony önkötô módban
• Tökéletes ragasztóerô minden modern
helyreállító anyaghoz
• Magas kötôerô a dentinhez és zománchoz
önkötô és duál-kötô módban is
• Nincs szükség a fogfelszín
elôkondicionálására
• Fluoridleadás a megnövelt biztonságért
• Nincs poszt-operatív érzékenység
• Tökéletes színmegtartás
• A legalacsonyabb lineáris tágulás
• Megfelelô radiopacitás
• Nem szükséges hûtôben tárolni

INDIK ÁCIÓK

KISZERELÉSEK

Minden fajta kerámia- rezin- és fém alapú
inlay, onlay, korona és híd ragasztására.
Fém- kerámia- üvegszálas csapok és öntött
csapok beragasztására és gyökértömésre.

GC G-CEM LinkAce (4.6 g - 2.7 ml) fecskendônként
004861

A2, 2 fecskendô, 15 automix csôr, 5 automix
endo csôr

004862

Transzlucens, 2 fecskendô, 20 automix csôr,
5 automix endo csôr

004863

AO3, 2 fecskendô, 15 automix csôr,
5 automix endo csôr

004864

BO1, 2 fecskendô, 15 automix csôr,
5 automix endo csôr

GC G-CEM LinkAce tartozékok
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900668

GC Automix csôr, 10 pcs

900495

GC Automix endo csôr, 10 pcs

Protetika a fog or vos s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Lépésrôl lépésre GC G-CEM LinkAce
1. Nincs szükség bondozásra
vagy savazásra

2. Erôs kötés bármely
helyreállításhoz

3. Egy lépéses automix
kiadagolás

4. Extrém vékony rétegvastagság
(3 µm) a tökéletes illeszkedésért

Tisztítsa, öblítse, és szárítsa
a preparált fogat.

Készítse elô a helyreállítást a gyártó
utasításainak megfelelôen.

Adagolja az anyagot közvetlenül
a helyreállításba.

Helyezze be a helyreállítást és tartsa
helyén mérsékelt nyomás alatt.

5. Gyors és idôben gazdaságos
eljárás

6. Ideális konzisztencia a
maradékanyag eltávolsításához

7. Esztétikus és erôs
végeredmény

Részpolimerizáljon minden felszínt
1 másodpercig, vagy hagyja önkötô
módban, míg gumiszerûvé válik.

Távolítsa el a maradékanyagot.

Dr. Javier Tapia Guadix,
Madrid, Spanyolország

Polírozza a széleket, amennyiben
szükséges.

GC G-CEM Capsule

Önragasztó rezin cement kapszulás
vagy automix kiszerelésben
A GC G-CEM egy dual kötésô, önragasztó,
univerzális rezin cement kapszulás
kiszerelésben, teljes kerámia, fém
vagy kompozit indirekt helyreállítások
adhezív ragasztására.
A GC G-CEM egyesíti a hagyományos
cementek kezelhetôségét és önkötését
a rezin cementek adhéziójával valamint
kiváló mechanikai és esztétikai
tulajdonságaival.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Kiváló kötési tulajdonságok a fogmûvek
anyagaihoz, beleértve a cirkóniumot
és lítium diszilikát kerámiát
• Magas kötôerô a zománchoz és dentinhez
önkötô és fényre keményedô módban
egyaránt
• Nincs szükség afogfelszín kondicionálására
• Közvetlen behelyezés a gyökércsatornába
erre a célra kifejlesztett hosszabbító
csôr segítségével
• Hosszú távon stabil, a legmagasabb
színstabilitással, mivel a kötés után nincs
lebomlás
• Legalacsonyabb lineáris tágulás

INDIK ÁCIÓK

KISZERELÉSEK

• Teljes kerámia és kompozit koronák,
hidak, inlay-k és onlay-k
• Fém és fémkerámia koronák, hidak,
inlay-k, onlay-k
• Fém, kerámia és üvegszálas csapok,
öntött csapok és csonk beragasztása
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GC G-CEM kapszula (50 db kapszula, megkevert
térfogat kapszulánként 0.17 ml)
003221

Vegyes

003228

AO3

003217

A2

003229

Transzlucens

003230

GC G-CEM kapszula tartozékok
004414

GC Kapszulahosszabbítók, 10 db

002559

GC Adagolópisztoly IV, 1 db

BO1

Protetika a fog or vos s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC FujiCEM 2
Mûgyantával megerôsített üvegionomer ragasztócement
Az új GC FujiCEM 2 egy teljes évtizednyi folyamatos fejlesztés és a világszerte több mint 150 millió korona beragasztásával elért hírnév
eredménye. Az innovatív erô és fúzió technológiának köszönhetôen a GC FujiCEM 2 sikeres kezelést garantál a fogorvosnak.
Az új GC FujiCEM 2 a kezelhetôség és a fizikai tulajdonságok legjavát nyújtja az Ön teljes nyugalma érdekében.
Akár az automix vagy a kézi keverésû kiszerelést kedveli jobban, esetleg a fecskendôs vagy a hagyományos fém adagolót preferálja...
A GC FujiCEM 2 mindezt egy termékben kínálja.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Válassza ki az Ön által preferált adagolót:
a fém Paste Pak adagoló mellett elérhetô
a fecskendô-jellegû mûanyag FujiCEM 2
adagoló is
• Válassza ki az Ön által preferált kezelési
módot: automix vagy kézi keverés
• Az A és B paszták különbözô színe segít,
hogy homogén keveréket hozzon létre
a pasztákból
• Csupán 10 µm rétegvastagság
behelyezési nyomás alatt a jobb
illeszkedés érdekében
• Új, magas elaszticitású keresztkötésû
monomer jobb ellenáló képességgel az
okkluzális nyomás kihívásaival szemben
• Klinikailag feloldhatatlan kémiai kötés
garantált adhezív erôvel
• Nincsen posztoperatív érzékenység
• Optimális fluoridleadás

INDIK ÁCIÓK

KISZERELÉSEK

A GC FujiCEM 2 egy költséghatékony anyag,
amely indikációk széles köréhez alkalmas:
• Fém- és fémkerámia (PFM) koronák
és hidak
• Magas erôsségû kerámia (cirkon) koronák
és hidak
• Kompozit inlay, onlay, koronák és hidak
• Teljes kerámia inlay
• Fém-, kerámia- és üvegszálas csapok

GC FujiCEM 2 (13.3 g/7.2 ml patron)
Bevezetô csomagok
900630

2 Paste Pak patron
+ Paste Pak adagoló (fém)

900631

2 Paste Pak patron
+ FujiCEM 2 adagoló (mûanyag)

900632

2 paste Pak patron + 44 keverôcsôr
+ Paste Pak adagoló (fém)

900633

2 Paste Pak patron +44 keverôcsôr
+ FujiCEM 2 adagoló (mûanyag)

Utántöltôk
004603

2 Paste Pak patron

004602

2 Paste Pak patron és 44 keverôcsôr

GC FujiCEM 2 tartozékok
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001573

Paste Pak adagoló (fém)

004647

GC FujiCEM 2 adagoló (mûanyag)

900446

GC FujiCEM 2 keverôcsôr utántöltô

Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Fuji PLUS (EWT)

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Mûgyantával megerôsített
üvegionomer ragasztócement
Kiemelkedô teljesítményének
és a különbözô színárnyalatainak
köszönhetôen a GC Fuji PLUS egy
univerzálisan alkalmazható
ragasztócement.
A GC Fuji PLUS EWT megnövelt
munkaideje lehetôvé teszi nagy fesztávú
hidak, kombinált munkák vagy több
helyreállítás egyidejû beragasztását.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Könnyen keverhetô és megmunkálható,
akár egy átlagos cement, de mechanikai
tulajdonságai a mûgyanta alapú
ragasztókéhoz hasonlók
• Erôs kémiai kötés a fogszerkezethez,
mellyel kiiktathatók a bonyolult és
nedvességre érzékeny eljárások
• Minimális a filmvastagság, egyszerû
behelyezés, jó illeszkedés
• Nincs utóérzékenység
• Nagyon alacsony oldékonyság, tartós széli
zárás

• Röntgenárnyéka megkönnyíti a diagnózist

GC Fuji PLUS P/F
003211

INDIK ÁCIÓK
A GC Fuji PLUS sokoldalú, fémalapú
helyreállítások, kerámia inlay-k, megerôsített
kerámia koronák és hidak, valamint bármely
típusú akril/rezin korona, inlay, onlay és híd
beragasztására alkalmas.

Bevezetô teljes készlet A3 (15 g por, 7 ml
foyladék, 6.5 ml kondicionáló és tartozékok)

Utántöltôk
003212

Sárga,
15 g por

003231

EWT, A3,
15 g por

003214

Transzlucens,
15 g por

003215

7 ml folyadék

003213

A3,
15 g por

000221

Kondicionáló,
6.5 ml

GC Fuji PLUS kapszula (50 db kapszula, megkevert
térfogat kapszulánként 0.19 ml)
003209

Sárga

003210

A3

GC Fuji PLUS Tartozékok
002559

GC Fuji I

GC Adagolópisztoly IV, 1 db

Üvegionomer ragasztócement
Több mint 25 év dokumentált használat
bizonyítja, hogy a GC Fuji I biztonságosan
és hatékonyan alkalmazható számos
rutin ragasztási eljárás esetén.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Pulpakompatibilis és szövetbarát,
alacsony az utóérzékenység kockázata
• Kiváló ragasztóhatás, tartós széli zárás
• Megnövelt munkaidô, jó keverési
tulajdonságok, kényelmes használat
• Kis részecskeméret
• Könnyû behelyezés
• Gyors kötés
• Kiváló röntgenárnyék
• Hosszú távú fluoridleadás

INDIK ÁCIÓK

KISZERELÉSEK

A GC Fuji I ideális a rutinragasztásokhoz
fémvázas munkák esetén.

GC Fuji I P/F
003201

Bevezetô készlet, 1-1 csomag Világossárga
(35 g por, 20 ml folyadék, tartozékok)

Utántöltôk
003203

Világossárga, 35 g por

003205

20 ml folyadék

GC Fuji I Kapszula (50 db kapszula, megkevert
térfogat kapszulánként 0.19 ml)
003106

Világossárga

GC Fuji I P/F tartozékok
002559
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GC Adagolópisztoly IV, 1 db

Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Fuji TEMP LT
Ideiglenes üvegionomer
ragasztócement, paszta-paszta
formában

2 0 1 3 - 2 0 1 4

KISZERELÉSEK
GC Fuji TEMP LT
004253

2 x Paste Pak patron 13.3 g (7.2 ml)
és keverôtömb

001573

Paste Pak adagoló

Az elsô hagyományos üvegionomer
cement paszta-paszta formában, melyet
kifejezetten hosszú távú ideiglenes
ragasztásra terveztek. Biztos tartást
nyújt, míg biztosítja az indirekt
helyreállítások késôbbi biztonságos
eltávolítását.

JELLEMZÔI

INDIK ÁCIÓK

ÉS ELÔNYEI

• Nem folyós konzisztencia és csekély
filmvastagság
• A felesleges anyag könnyen eltávolítható
• Stabil és megbízható teljesítmény a
hosszú távú ideiglenes ragasztások
esetében

• Magas fluoridleadás és újratöltés
• Könnyen eltávolítható a pillér felszínérôl
• Radiopak

GC Freegenol
Ideiglenes ragasztócement
Eugenolmentes ideiglenes
ragasztóanyag ideiglenes koronákhoz,
hidakhoz és különféle protetikai
munkákhoz.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK
GC Freegenol
003440

1-1 csomag (55 g bázis, 20 g katalizátor,
2.5 ml tisztító folyadék és tarotzékok)

ÉS ELÔNYEI

• Eugenolmentes, nem fejt ki káros hatást
a mûgyanta tartalmú anyagok
polimerizációjára
• Változtatható konzisztencia
• Könnyen eltávolítható a koronákról
és a csonkokról

• Tisztító folyadékot is tartalmazó készlet

H A S Z N Á L ATA
A kötési idô beállítható: több bázis - gyorsabb
kötés; kevesebb bázis - lassabb kötés.

GC Pliers
Koronaeltávolító fogó
Ideiglenes koronák és hidak, fémvázak
bepróbálására és eltávolítására.

JELLEMZÔI

Az összes típusú teljes kerámia, rezin, akrilát
és fémvázas koronák és hidak ideiglenes
ragasztása.
Különösen ahhoz fejleszett, hogy biztosítsa
a megfelelô tartást és az implantált pillérre
rögzített koronák és hidak eltávolíthatóságát.

ÉS ELÔNYEI

• Ergonomikus kivitel, jól kontrollálható erô
• Biztos fogás

• Cserélhetô gumitappancs, nem károsítja
a fogmûveket
• Ragasztó por a jó tapadás érdekében
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KISZERELÉSEK
GC Pliers
800111

GC Pliers tartozékokkal (50 db gumitappancs
4 g ragasztó por)

000237

Tartozékok (50 db gumitappancs,
4 g ragasztó por)

Protetika a fog or vos s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Ragasztási útmutató
Fuji I

FujiCEM 2

Fuji PLUS

G-CEM
LinkAce

G-CEM

Hagyományos üvegionomer
cement

Mûgyantával
megerôsített
üvegionomer

Mûgyantával megerôsített üvegionomer

Önragasztó
rezin cement

Önragasztó
rezin cement

Por/folyadék és kapszula

Kézi keverés
és automix

Por/folyadék és kapszula

Automix

Kapszula

Inlay / Onlay

✔

✔

✔

✔

✔

Koronák

✔

✔

✔

✔

✔

Hidak

✔

✔

✔

✔

✔

Gyökércsapok

✔

✔

✔

✔

✔

Inlay / Onlay

✘

✔

✔

✔

✔

Koronák

✘

✘

✘

✔

✔

Hidak

✘

✘

✘

✔

✔

Héjak

✘

✘

✘

✘

✘

Koronák

✔

✔

✔

✔

✔

Hidak

✔

✔

✔

✔

✔

Gyökércsapok

✘

✔

✔

✔

✔

Inlay / Onlay

✘

✔

✔

✔

✔

Koronák

✘

✔

✔

✔

✔

Hidak

✘

✔

✔

✔

✔

Gyökércsapok

✘

✔

✔

✔

✔

GC ragasztócementek
- Indikációs útmutató

Cement típus

Kompozit / Megerôsített polimerek

Kerámiák - Magas
erôsségûek (alumínium,
cirkon, lítium diszilikát)

Kerámiák - alacsony erôsségûek

Fém / PFM

Kiszerelés

Keverési idô perc/másodperc

Munkaidô perc/másodperc
(keveréstôl számítva)
Végsô finírozás
megkezdési ideje perc/másodperc
(helyreállítás behelyezésétôl számítva)

Fuji I

Fuji I CAPS

FujiCEM 2

Fuji PLUS

Fuji PLUS EWT

Fuji PLUS CAPS

G-CEM LinkAce

G-CEM Capsule

20”

10”

10”-15”

20’’

20’’

10”

10’’-15’’

10”

2’

2’15”

2’15’’

2’30”

3’30”

2’

3’30”

2’30”

4’30”

4’30’’

4’30’’

4’30’’

5’45’’

4’15’’

4’30’’

4’
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Protetika a fog or vos s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix
Fényre keményedô üvegionomer paszta formában, ortodonciai ragasztásokhoz
A jól ismert GC Fuji ORTHO LC most elérhetô a GC kényelmes automix kiszerelésében. Ez azt jelenti, hogy a fénypolimerizálás
adta kényelem mellett élvezheti a mennyiség megválasztásának szabadságát is, garantáltan helyes keverési arányok mellett.
A kiegyensúlyozott kötési erônek köszönhetôen a brackettek helyben maradnak a kezelés folyamán, de ugyanakkor könnyen el
is távolíthatók. Ráadásul, védi a zománcot a folyamatos és újratölthetô fluorid leadás, ami csökkenti a fehér foltok kialakulásának
kockázatát az ortodonciai kezelés során.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• A patronos kiszerelés csökkenti az
elôkészítési idôt
• Optimális kezelhetôség és lehetôség
a választásra kézi keverés és automix közül
• Ellenôrzött adagolás, mely biztosítja a
megfelelô mennyiséget minden indikáció
esetén
• Kényelmes direkt applikálás a barackettekre
az automix csôr használatával

• Fénypolimerizálás 20 másodpercig
• Kiváló adhézió, még nedves körülmények
között is
• Optimális fluorid leadás
• Könnyen eltávolítható brackettek,
zománcsérülések nélkül
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GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix
003102

Kezdô készlet (1 x 13.3 g (7.2 ml) patron,
20 x keverôcsôr fényre keményedô anyaghoz,
2 x 1.4 g (1.2 ml) GC ORTHO Gel kondicionáló,
15 x ecsetvég)

Utántöltôk
003103

2 x 13.3 g (7.2 ml) GC Paste Pak patron

GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix tartozékok
900549

20 x keverôcsôr fényre keményedô anyaghoz

001573

Paste Pak adagoló

Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Fuji ORTHO LC

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Fényre keményedô üvegionomer
fogszabályozási ragasztócement
A fényre keményedô eljárás nagyobb
kényelmet nyújt a fogszabályozó
brackettek és gyûrûk felragasztásához.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Fénypolimerizáció 40 másodperc alatt
• Kiváló kötés még nedves környezetben is
• Egyszerûen applikálható

• Könnyen eltávolítható fogszabályozó
készülékek, zománcsérülések nélkül
• Hosszú távú fluoridleadás
• Nem színezôdik el

GC Fuji ORTHO LC P/F
000027

Bevezetô csomag
(15 g por; 6.8 ml folyadék és tartozékok)

Utántöltôk
000029

40 g por

000030

6.8 ml folyadék

GC Fuji ORTHO LC kapszula
(megkevert térfogat kapszulánként 0.10 ml)
000034

50 db kapszula

001820

Kondicionáló, 23.8 ml folyadék

Tartozékok
002559

GC Fuji ORTHO

GC Kapszulaadagoló IV, 1 db

Önkötô üvegionomer
fogszabályozási ragasztócement
A kompozitok és az üvegionomerek
tulajdonságainak ideális kombinációja
fogszabályozó készülékek ragasztására.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Kiváló kötés még nedves környezetben is
• Könnyen applikálható
• Könnyen eltávolítható fogszabályozó
készülékek, zománcsérülések nélkül

• Önkötô
• Hosszú távú fluoridleadás
• Nem színezôdik el

GC Fuji ORTHO P/F
000208

Bevezetô csomag, 1-2 csomag
(1 x 40 g por, 2 x 6.8 ml folyadék
és tartozékok)

Utántöltôk
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000209

40 g por

000210

6.8 ml folyadék

001820

Kondicionáló, 23.8 ml folyadék

Protetika a fog or vos s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Fuji ORTHO BAND LC Paste Pak (automix kompatibilis)
Fényre keményedô üvegionomer ragasztócement paszta-paszta formában fogszabályzó gyûrûkhöz
A fényre keményedô GC Fuji ORTHO BAND LC Paste Pak anyagot kifejezetten a gyûrûk és készülékek rögzítésére fejlesztették ki. Az
anyag nagyon egyszerûen keverhetô, hiszen a GC igen kényelmes Paste Pak rendszerében érhetô el. A kék szín és a fénypolimerizálás
által szabályozott keményedés egy kényelmesen használható ortodonciai anyagot eredményeznek. A kiegyensúlyozott kötési erônek
köszönhetôen a gyûrûk és készülékek biztosan a helyükön maradnak a kezelés ideje alatt, ugyanakkor egyszerûen eltávolíthatók.
Ráadásul a folyamatos és újratölthetô fluoridleadás segíti a zománc védelmét és csökkenti a fehér foltok kialakulásának kockázatát
az ortodonciai kezelés alatt.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Gyûrûk és készülékek ragasztásához
• A szabályozott adagolású patronos
kiszerelés megfelelô mennyiséget biztosít
minden indikáció esetén
• Kényelmes direkt applikálás a gyûrûkre
az automix csôr segítségével
• Lehetôség az ön- és a fényre kötés közti
választásra a szabályozott keményedés
érdekében

• Öt és fél perces munkaidô
• Optimális kezelhetôség
• Kék szín az ellenôrizhetô applikálás és
eltávolítás érdekében
• 20 másodperces fénypolimerizálás
• Magas fluoridleadás
• Kiváló adhézió, nedves körülmények
között is
• Könnyen eltávolítható fogszabályozó
készülékek, zománcsérülések nélkül
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GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak
003105

2 x 12.9 g (7.2ml) patron,
GC keverôlap N°22

GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak tartozékok
001573

Paste Pak adagoló

900549

Keverôcsôr LC-hez, 20 db

Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Mûgyantával megerôsített
üvegionomer cement gyûrûk
ragasztására, paszta formában
A világon az elsô paszta formában
kapható fogszabályozási
ragasztócement, mely ötvözi az ortho
cementek és a paszta kiszerelés terén
szerzett szaktudást.

JELLEMZÔI
•
•
•
•

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

Gyûrûk és készülékek ragasztására
Paste Pak patronos kiszerelés
A filmvastagság mindössze 9 µm
Optimális kezelhetôség

• Magas fluoridleadás
• Kék szín
• A felesleg könnyen eltávolítható
felhelyezéskor és az eltávolítást követôen

GC ORTHO Gel Conditioner

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak
001888

2 db Paste Pak patron,
2 x 13.3 g / 7.2 ml és keverôlap

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak tartozékok
001820

Kondicionáló, 23.8 ml folyadék

001573

Paste Pak adagoló

Ortodonciai kondicionáló zselé
Egyedülálló 20%-os poliakril savas zselé,
mely arra lett kifejlesztve, hogy enyhén
kondicionálja a fogzománcot a GC
ortodonciai ragasztócement applikálása
elôtt. A kondicionáló zselé hatékonyan
megtisztítja a felszínt, hogy a zománc
károsítása nélkül növelje a kémiai kötés
erejét. A kondicionáló zselé fecskendôs
kiszerelésben érhetô el ecsetvégekkel,
a könnyû applikáció érdekében.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Növeli a kötési erôt a zománc károsítása
nélkül
• Fecskendôs kiszerelésben érhetô el
ecsetvégekkel az egyszerûbb applikáció
érdekében
• Kék árnyalat az applikáció kontrollálása
érdekében

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

Tisztítsa meg a fog felszínét horzsakôporral
és vízzel, majd alkalmazza ORTHO Gel
Conditioner-t 10 másodpercig. Alaposan
öblítse le. Távolítsa el a felesleges
nedvességet nedves vattagombóccal,
ezzel elkerülve a felszín dehidratálódását.
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GC ORTHO Gel Kondicionáló
003104

3 x 1.4 g (1.2 ml) fecskendô, 25 x ecsetvég

Protetika a fog or vos s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC EXA’lence
Vinil poliéter szilikon lenyomatanyag
Az EXA’lence bevezetésével a GC kifejlesztette az ideális megoldást az összes klinikai alkalmazásra, és feleslegessé teszi a
lenyomatanyag típusát érintô nehéz döntések meghozását. A belsô hidrofilitás és a szakítási ellenállás kombinációja egy anyagban
biztosítja, hogy ezentúl minden körülmények között kiváló lenyomatokat készíthet. Az EXA’lence termékskálája mind a fogorvosok,
mind a fogtechnikusok igényeit kielégíti, hiszen különbözô viszkozitásokat és kötési idôket kínál. Megjósolhatatlan körülmények
között is tökéletes lenyomatot készíteni a tökéletesen illeszkedô helyreállítások érdekében - ez mostantól minden fogászati
szakember számára lehetséges.

KISZERELÉSEK
GC EXA’lence
GC EXA’lence Regular, normál kötésû 48 ml Patron
137907

Extra Light Body, 2 patron,
6 keverôcsôr SS méret (sárga)

137908

Light Body, 2 patron,
6 keverôcsôr SS méret (sárga)

137916

Medium Body, 2 patron,
6 keverôcsôr L méret (kék)

137904

Heavy Body, 2 patron,
6 keverôcsôr L méret (kék)

137905

HeavyRigid Body, 2 patron,
6 keverôcsôr L méret (kék)

GC EXA’lence Fast Set, gyors kötésû 48 ml patron
137912

Extra Light Body, 2 patron,
6 keverôcsôr SS méret (sárga)

137913

Light Body, 2 patron,
6 keverôcsôr SS méret (sárga)

137911

Medium Body, 2 patron,
6 keverôcsôr L méret (kék)

137909

Heavy Body, 2 patron,
6 keverôcsôr L méret (kék)

137910

HeavyRigid Body, 2 patron,
6 keverôcsôr L méret (kék)

GC EXA’lence Putty,
500 g (278 ml) bázis, 500 g (278 ml) katalizátor
137810

Standard 1-1 csomag tartozékokkal

137866

Klinikai 5-5 Pack csomag tartozékokkal

GC EXA’lence 370 Regular, normál kötés, 370 ml patron

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Kötés elôtti nedvesíthetôséget biztosít,
így még nedves körülmények között is
tökéletes részletvisszaadást garantál
• A kötés után is hidrofil marad a kiöntéskor
elérhetô legmagasabb pontosság
érdekében
• Ellenálló formulája kiküszöböli a szájból
vagy a kiöntött modellrôl való
eltávolításkor bekövetkezô szakadás
kockázatát
• Hosszú munkaidô, rövid kötési idô

• Enyhén mentolos íze kellemes
a páciensnek
• A két viszkozitás színei közötti határvonal
könnyen felfedezhetô

137871

Standard készlet, Medium Body,
1 patron,10 dinamikus keverôcsôr,
1 Bayonet zárógyûrû

137274

Medium Body, 2 patron, utántöltô

137868

Klinikai csomag, Medium Body, 6 patron

137872

Standard Kit, Heavy Body, 1 patron, 10
dinamikus keverôcsôr, 1 Bayonet zárógyûrû

137273

Heavy Body, 2 patron utántöltô

137867

Klinikai csomag, Heavy Body, 6 patron

GC EXA’lence 370, Fast set, gyors kötésô, 370 ml patron
137874

Standard készlet, Medium Body,
1 patron,10 dinamikus keverôcsôr,
1 Bayonet zárógyûrû

137272

Medium Body, 2 patron, utántöltô

137860

Klinikai csomag, Medium Body, 6 patron

137873

Standard Kit, Heavy Body, 1 patron, 10
dinamikus keverôcsôr, 1 Bayonet zárógyûrû

137271

Heavy Body, 2 patron, utántöltô

137869

Klinikai csomag, Heavy Body, 6 patron

GC EXA’Lence tartozékok
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150004

GC Dinamikus keverôcsôr, 370 ml (50)

150005

GC Bayonet zárógyûrû, 370 ml (5)

138900

GC Univerzális adhezív EXA anyagokhoz 7 ml

890130

GC Keverôcsôr II, 60 x SS (Sárga)

900114

GC Keverôcsôr II, 60 x SS (Zöld/Kék)

800119

GC Intraorális csôr, 100 db

900483

GC Intraorális csôr, 100 db Sárga

800006

Patronadagoló II

Protetika a fog or vos s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Lenyomatvételi technikák
1 FÁZISÚ - 1 IDEJÛ
Az egyfázisú anyag nyomás alatt létrehoz egy stabil alapot. Ugyanezt az anyagot
fecskendezzük a preparáció köré, hogy megkapjunk egy minden részletet
visszaadó reprodukciót.
INDIKÁCIÓK
Teljes fogsor, inlay-k, héjak, onlay-k,
részleges koronák, preparáció nélküli
lenyomatok, pick-up lenyomatok,
implantátumok, koronák és hidak.

2 FÁZISÚ - 1 IDEJÛ
A Heavy Body anyagok stabil alapot alkotnak a kanálban.
A Light Body vagy Extra Light Body precíziós lenyomatanyagok befedik a fogat
a tökéletesen részletes reprodukció érdekében.
INDIKÁCIÓK
Inlay-k, héjak, onlay-k, részleges
koronák, preparáció nélküli
lenyomatok, implantátumok, koronák
és hidak.

2 FÁZISÚ - 2 IDEJÛ
Elsô lenyomatként Putty vagy Heavy Body anyaggal stabil alapot készítünk.
A GC elválasztó hártyák használata ajánlott, mivel így szükségtelenné válik
a lenyomat kivágása. A precíziós fázist a második lenyomatvételkor az Extra Light
Body vagy Light Body anyaggal valósítjuk meg.
INDIKÁCIÓK
Koronák, hidak, inlay-k, onlay-k és
héjak.
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Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Examix NDS & GC Exaflex Putty

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Normál kötésû A-szilikon
lenyomatanyag
Tixotróp lenyomatanyag patronos
kiszerelésben, mely alkalmazható
az összes közkedvelt lenyomatvételi
technikához. Adaptált folyékonysága,
megnövelt munkaideje és meredek
kötési görbéje igen egyszerûen
használható A-szilikonná teszi.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Tixotróp tulajdonságú, a részleteket
pontosan visszaadja
• Nagyfokú rugalmasság és szakítószilárdság,
könnyen eltávolítható a szájból

• Nagyfokú térfogatállóság, egyenletes
folyási képesség, problémamentes
lenyomatvétel
• Gyökfogó hidrogénvegyület, azonnal
kiönthetô gipsszel

GC Examix NDS
137106

Injection (réz), 2 db patron, egyenként 48 ml,
6 keverôcsôr II, S méret (rózsaszín)

137016

Regular (kék), 2 db patron, egyenként 48 ml,
6 keverôcsôr II, L méret (kék)

137406

Monophase (lila), 2 db patron, egyenként
48 ml, 6 keverôcsôr II, LL méret (lila)

GC Examix NDS tartozékok
800006

Patronadagoló II

GC Exaflex Putty

GC Exafast NDS és GC Exafast Putty

138801

Putty, 1-1 csomag (500 g világoskék bázis,
500 g sárga katalizátor)

138885

Putty, 5-5 csomag (5 x 500 g világoskék bázis,
5 x 500 g sárga katalizátor)

Gyors kötésû A-szilikon
lenyomatanyag
Az A-szilikon lenyomatcsalád képviselôi,
melyek arra lettek kifejlesztve, hogy
mindössze kb. 2 perc alatt nagy
pontosságú lenyomatokat készíthessen.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Gyors kötés, rövidebb szájban töltött idô
• Tixotróp tulajdonságú, nagyfokú
térfogatállóság, egyenletes folyási
képesség

• Nagyfokú rugalmasság és szakítószilárdság,
könnyen eltávolítható a szájból
• Gyökfogó hidrogénvegyület, azonnal
kiönthetô gipsszel

GC Exafast NDS
137107

Injection (réz), 2 db patron, egyenként 48 ml,
6 keverôcsôr II, S méret (rózsaszín)

137007

Regular (kék), 2 db patron, egyenként 48 ml,
6 keverôcsôr II, L méret (kék)

137407

Monophase (lila), 2 db patron, egyenként
48 ml, 6 keverôcsôr II, LL méret (lila)

GC Exafast NDS tartozékok
800006

Patronadagoló II

GC Exafast Putty
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137307

1-1 csomag (500 g kék bázis, 500 g sárga
katalizátor)

137305

Putty, 5-5 csomag (5 x 500 g kék bázis,
5 x 500 g sárga katalizátor)

Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Exajet

2 0 1 3 - 2 0 1 4

A-szilikon lenyomatanyag
fóliatasakban
A-szilikon alap lenyomatanyag,
mely a GC lenyomatanyag- és
kanálrendszerének szerves részeként
lett kifejlesztve.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Optimalizált viszkozitás, pontosan
behelyezhetô a kanál
• Nagyfokú elaszticitás, könnyen
eltávolítható a szájból és a gipszmintáról
• Normál és gyors kötésû változat

• Dinamikus keverés, közvetlen aktiválás
• A patron beleillik minden standard
keverôgépbe

GC Exajet Normál kötésû
800085

Bevezetô csomag, 300 ml bázis, 62 ml katalizátor,
1 db patron és 10 db dinamikus keverôcsôr

800086

Utántöltô csomag, 2 x 300 ml bázis, 2 x 62 ml katalizátor

800087

Klinikai csomag, 6 x 300 ml bázis, 6 x 62 ml katalizátor

GC Exajet Gyors kötésû
800082

Bevezetô csomag, 300 ml bázis, 62 ml katalizátor,
1 db patron és 10 db dinamikus keverôcsôr

800083

Utántöltô csomag, 2 x 300 ml bázis, 2 x 62 ml katalizátor

800084

Klinikai csomag, 6 x 300 ml bázis, 6 x 62 ml katalizátor

GC Exajet tartozékok

GC Aroma Fine PLUS

800088

1 db patron

800089

50 dinamikus keverôcsôr

Alginát lenyomatanyag
Továbbfejlesztett, új ólom- és
pormentes alginát lenyomatanyag ultra
finom alginát szemcsékkel.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Kiemelkedôen jó por-víz affinitás,
könnyebben, gyorsabban keverhetô
• Keverés során kevesebb légbuborék
keletkezik

• Tixotróp tulajdonságú, enyhe nyomásra
folyékonnyá válik
• Kellemes menta íz
• Egyenletesebb felszín a rendkívül pontos
lenyomat és sima gipszminták érdekében
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GC Aroma Fine PLUS (10 x 1 kg)
004107

Normál kötésû (rózsaszín)

004108

Gyors kötésû (zöld)

GC Aroma Fine PLUS (5 x 1 kg)
900636

Normál kötésû (rózsaszín)

900635

Gyors kötésû (zöld)

Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Dentulous Trays

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Krómozott fém, rozsdamentes
acél és mûanyag fogas
lenyomatkanalak
Ezeket a GC gyári kanalakat kifejezetten
fogazattal rendelkezô pácienseknél való
használatra tervezték. A nagy választék
a kanalak különbözô méretébôl,
alakjából és típusából adódik.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

Krómozott fém lenyomatkanalak
• Merev, de hajlítható a pontosabb egyéni
illeszkedésért
• Ellenáll a sterilizációnak
• Hegesztett perem a kanálszélen,
nyomástûrés a lenyomatvétel alatt

Rozsdamentes acél lenyomatkanalak
• Ellenáll a sterilizálásnak
• Hegesztett perem a kanálszélen,
nyomástûrés a lenyomatvétel alatt

GC Edentulous Trays

Mûanyag lenyomatkanalak
• Egyedi kanyarulatos perem, minimális
anyagelmozdulás
• Perem a kanálszélen, nyomástûrés
a lenyomatvétel alatt
• Eldobható

Krómozott fém fogatlan
lenyomatkanalak
A krómozott fém GC lenyomatkanalak
kifejezetten fogatlan páciensek számára
lettek tervezve, annak érdekében, hogy
ezek a kanalak megfeleljenek a páciens
anatómiai adottságainak.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Merev kanál, nagyobb pontosság
• Hajlítható fém, egyénileg beállítható
illeszkedés
• Perforáció és hegesztett perem (a kanál
külsô felületén), optimális retenció
• Speciális kialakítás annak érdekében,
hogy az alginát minden területre eljusson,
a kemény és lágy részek tökéletes
visszaadása
• Sterilizációnak ellenáll

MEGJEGY ZÉS
Napi használatra válassza a GC Standard
kanalakat. A páciens anatómiai
adottságaihoz való igazodáshoz
a négyszögletes, kúpos és ovoid alakban
létezô GC STO-K kanalakat válassza.
Immediát fogpótlások készítéséhez
GC McGowan kanalakat válasszon.
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Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Closed-Bite Trays

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Harapásellenôrzô háromfunkciós,
szél nélküli és duplaívû kanalak
Amennyiben háromfunkciós kanalat
vagy harapásellenôrzô kanalat keres,
a GC gazdaságos, eldobható, robosztus
megoldást kínál, bármely méretre.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Mikro vékony, hajlékony hártya, nem
torlódik fel a retromoláris tájékon,
nem gátolja a teljes összezárást
• Erôs markolat és keret, egyszerû
behelyezés és eltávolítás
• Anterior és poszterior változat
a megfelelô ívfedésért
• Költségkímélô

MEGJEGY ZÉS
GC harapásellenôrzô háromfunkciós kanalak:
alkalmasak precíziós és antagonista
lenyomatvételre, valamint a harapás
rögzítésére egy lépésben.
GC háromfunkciós szél nélküli: mind a négy
ívhez használható.
GC duplaívû kanál: segítségével a minta
a valós okkluzális kapcsolatot tükrözi.

GC Impression Separation Wafer

Polietilén helyfenntartó fólia
kétfázisú kétidejû lenyomatvételi
technikához
Az 1 mm vastag polietilén helyfenntartó
habfólia egyenletes helyet alakít
ki az elsô lenyomatban, mely így
a továbbiakban egyéni kanálként
alkalmazható. Ezzel az egyszerû
technikával a lenyomatanyag maximális
rugalmassága kihasználható, az
eltávolításkor nem lép fel maradandó
deformáció.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Az orvosok számára lehetôvé teszi egy
direkt egyéni kanál létrehozását a székben
• A fólia mintát hagy a lenyomatanyag
felszínén az extra retenció érdekében
• Könnyen elsajátítható, nem szükséges
körbevágni a lenyomatot
• Csak egy idôpontra van szükség
• Olcsóbb és gyorsabban kivitelezhetô
• Az alsó és a felsô íven történô
lenyomatvételhez is alkalmas

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

A szeparáló fólia méretét össze kell vetni
a választott GC gyári lenyomatkanállal
(lehetôleg merev fém). Ahol szükséges,
a fólia részei eltávolíthatóak ollóval. Az elsô
lenyomatot GC Exaflex Putty-val vagy
GC Exafast Putty-val vegye le.
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GC Impression Separation Wafer
800099

30 db dobozban

Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Bite Compound
Lenyomatanyag
harapásrögzítéshez

JELLEMZÔI

GC Bite Compound
001407

120 g dobozban (15 rúd, egyenként 8 g)

• Hosszú munkaidô
• Okkluzális viszonyok ellenôrzése

GC ISO Functional Sticks
Termoplasztikus rudak funkciós
lenyomatvételhez és
alábéleléshez

ÉS ELÔNYEI

• Könnyen felmelegíthetô 62°C fokon
• Hideg vízben gyorsan megkeményedik
• Széles körû alkalmazás

KISZERELÉSEK
GC ISO Functional Sticks
000043

120 g dobozban (15 rúd, egyenként 8 g)

H A S Z N Á L AT
Lenyomatvételre nyújtáskor nem szálkásodó
állapotban alkalmazható.

GC Treclean
Lenyomatkanál-tisztító
Lenyomatkanalakon visszamaradt
alginát eltávolítására szolgáló
tisztítópor.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Alacsony lágyulási hômérséklet: 53°C
• Nem ragadós

JELLEMZÔI

2 0 1 3 - 2 0 1 4

ÉS ELÔNYEI

• Vízzel könnyedén összekeverhetô
• A visszamaradt alginát folyóvízzel
egyszerûen eltávolítható
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KISZERELÉSEK
GC Treclean
001144

1.2 kg dobozban

Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Unifast III
Önkötô akrilát hosszú távú
ideiglenes pótlásokhoz
Az új SURF technológia, mely
a polimerrészecskék elôállításának egy
forradalmian új módszere, garantálja
a buborékmentes és kivételesen
egyenletes színû keveréket. Fizikai
tulajdonságai, kezelhetôsége és
esztétikuma meghaladja a por-folyadék
mûanyagoktól elvárható szintet.

2 0 1 3 - 2 0 1 4

KISZERELÉSEK
GC Unifast III
003464

Intro 2-1 csomag, A2-A3 (35 g por A2-A3, 42
ml folyadék és tartozékok)

Utántöltôk
Utántöltô por 35 g
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Pink), No.8
(Erezett pink)
Utántöltô por 100 g
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Pink), No.8
(Erezett pink)
Utántöltô por 300 g
A2, A3, Incisal, No.8 (Erezett pink)
003489

Folyadék 40g (42 ml

003490

Folyadék 100 g (104 ml)

003491

Folyadék 250 g (260 ml)

GC Unifast III tartozékok

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Egyszínes ideiglenes vagy rétegzett
többszínes esztétikus hosszú távú
ideiglenes pótlásokhoz
• Kiváló kezelhetôség ecsettechnikával
és keveréssel egyaránt
• Optimális tixotrópia, kontrollált
folyékonyság
• Dentin-, zománc- és élszínek gazdag
választéka
• A természetes fogéval egyezô, optimális
transzlucencia

• Könnyedén elérhetô esztétikus, fényes
felszín a G-Coat PLUS-szal

002654

Mûanyag tartó

002687

Ecset No. 10

002688

Eldobható adagolótálka (50 db) No. 2

INDIK ÁCIÓK
•
•
•
•
•
•
•

Ideiglenes koronák és hidak
Inlay-k
Ínyreprodukció
Implantátumos hidak
Implantátumcsavarok helyének lezárása
Fogsorok javítása
Csúsztatós fogsorok

GC Unifast TRAD

Önkötô akrilát
Univerzális mûanyag ideiglenes inlay-k,
onlay-k, koronák és hidak, illetve
(részleges) fogsorok javításához.

JELLEMZÔI
•
•
•
•

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

Préselô- és ecsettechnikához
Gyorsan kötô
Nagymértékben térfogatálló
Hosszú távú ideiglenes fogmûnek
alkalmas

GC Unifast TRAD P/F
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339104

Ivory, 100 g por

339103

Pink X, 100 g por

339105

Live Pink, N° 8, 100 g por

339114

Ivory, 250 g por

339113

Pink X, 250 g por

339115

Live Pink, N° 8, 250 g por

339124

Ivory, 1 kg por

339123

Pink X, 1 kg por

339125

Live Pink, N° 8, 1 kg por

339291

104 ml folyadék

339292

260 ml folyadék

Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Unifast LC

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Fényre keményedô akrilát
Fényre keményedô mûanyag elsôsorban
ideiglenes inlay-k, onlay-k, koronák,
héjak és hidak készítéséhez.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Könnyen applikálható
• Bonyolult esetekben is alkalmazható
• Elôször önkötéssel egy gumiszerû
állapotba szilárdul, mely könnyen
eltávolítható a szájból

• Végsô fénypolimerizációval kontrollált
kötés
• Kiváló keménység, térfogatállóság
• Kiszerelések

GC Revotek LC

GC Unifast LC P/F
338006

Intro 6-2 csomag (6 x 30 g por; 2 x 14.3 ml
folyadék)

Utántöltôk: 50 g por
000363

A2

000365

B2

000364

A3

000366

B3

000362

Transzlucens

000368

2 x 14.3 ml folyadék

000367

C2

Egykomponensû ideiglenes
korona/híd anyag
A GC Revotek LC az elsô
egykomponensû, fényre keményedô
kompozit rezin ideiglenes helyreállítások
készítésére, rúd alakban.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Nem kell keverni, nincs szükség lenyomatra
• 60 átlagos inlay-hez vagy 30 átlagos
méretô koronához elegendô
• Fényre keményedô kompozit, nincs
hôfejlôdés, szagtalan és nincs kémiai
irritáció
• Erôs és tartós, magas kopásállóságú
• Kismértékben zsugorodik, tökéletes
az illeszkedés

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

Vágja le a szükséges mennyiséget.
Formázza meg az anatómiának megfelelôen.
Fénykezelje a szájüregben 10 másodpercig.
Ezután távolítsa el, és fénykezeljen minden
felszínt egyenként 20 másodpercig.
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GC Revotek LC
001842

Intro csomag, B2 színárnyalat (1 rúd,
1 fényvédô rekesz, 1 GC spatula N° 2)

Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Fit Checker Advanced
Fehér VPES szilikon az illeszkedés
pontosságának ellenôrzésére
fémalapú helyreállítások és
fogpótlások esetén
Vinyl PolyEther anyag a nyomáspontokés indirekt helyreállítások illeszkedésének
ellenôrzésére. Köszönhetôen nagyon
vékony konzisztenciájának és hidrofilitásának, használata kényelmes és a
pótlások illeszkedésének pontos
megfigyelését teszi lehetôvé.

JELLEMZÔI

pontossággal ad vissza minden részletet
• Magas szakítási ellenállás az ellenôrzés
utáni könnyû eltávolítás érdekében
• Megnövelt keménység a sima és könnyû
trimmeléshez

GC Fit Checker Advanced Blue
Kék színû VPES szilikon az
illeszkedés és okklúzió pontos
ellenôrzésére kerámia
helyreállítások esetén
A GC Fit Checker Advanced Blue
vékony viszkozitásának és pontos kötési
idejének köszönhetôen nagyon könnyen
applikálható. Megfelelô transzparenciája
és kék színe jól megfigyelhetô és tökéletes
kontrasztot biztosít az esztétikus pótlásokkal,
mint pl. kerámia alapú koronák és hidak.

JELLEMZÔI

GC Fit Checker Advanced tubus
004903

Fehér, 1-1 csomag, (55 g (42 ml) bázis,
50 g (42 ml) katalizátor, 3g retarder,
keverôlap)

GC Fit Checker Advanced patron
004904

Fehér, 2 x 62 g (48 ml) patron, 3 db keverôcsôr
IIS (rózsaszín), 3 db keverôcsôr IISS (sárga)

GC Fit Checker Advanced tartozékok
800006

Patronadagoló II

• Munkaidô: 1 perc
Szájban töltött idô minimálisan: 1 perc

KISZERELÉSEK
GC Fit Checker Advanced Blue patron
004905

Kék, 2 x 56 g (48 ml) patron, 3 db keverôcsôr
IIS (rózsaszín), 3 db keverôcsôr IISS (sárga)

GC Fit Checker Advanced tartozékok
800006

Patronadagoló II

H A S Z N Á L AT

ÉS ELÔNYEI

• Elérhetô kézi keveréses és automix
kiszerelésben egyaránt
• Megfelelô folyékonyság tixotrópiával
párosítva
• Minden részletet pontosan visszaad

KISZERELÉSEK

H A S Z N Á L AT

ÉS ELÔNYEI

• Elérhetô kézi keveréses és automix
kiszerelésben egyaránt
• Tixotróp konzisztenciájának köszönhetôen
könnyen applikálható
• Minimális filmvastagság, amely nagy

2 0 1 3 - 2 0 1 4

• Transzparens kék szín az okklúzió pontos
ellenôrzésére még 100 µm vastagság alatt is
• Magas szakítószilárdság a könnyû
eltávolításért és megnövelt keménység
a könnyû trimmelés érdekében

GC Exabite II NDS
Harapásrögzítô anyag
A-szilikon anyag, melynek tulajdonságait
kifejezetten harapásrögzítéshez
igazították.

• Munkaidô: 1 perc
Szájban töltött idô minimálisan: 1 perc

KISZERELÉSEK
GC Exabite II NDS
890014

2 db patron, egyenként 48 ml,
6 db keverôcsôr (L méret)

132488

8 db patron, egyenként 48 ml,
24 db keverôcsôr (L méret)

GC Exabite II NDS tartozékok
800006

JELLEMZÔI

H A S Z N Á L AT

ÉS ELÔNYEI

• Keverés és alkalmazás közvetlenül
a patronból
• Tixotróp tulajdonságú, mely ideális
egyensúlyt biztosít a stabilitás és
a folyékonyság között

Patronadagoló II

• Biztonságot nyújt a minták artikulátorba
helyezésekor
• Könnyen vágható
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Meredek kötési görbe: munkaidô 45
másodperc, kötési idô csupán 45 másodperc

Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Tissue Conditioner

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Puhán maradó akril nyálkahártyakondicionáló és fogsor-alábélelô
anyag
A GC Tissue Conditioner igazi új
generációs, korszerû, akril alapú,
puha fogsor-alábélelô anyag, melyet
a GC szabadalmaztatott. A GC Tissue
Conditioner nagyszerû választás, ha
hosszú ideig puhán és tisztán maradó
anyagot keres. A GC Tissue Conditioner-t
kondicionálásra, puha alábélelésre és
funkcionális lenyomatvételre is
használhatja.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Tökéletes konzisztenciája és folyékonysága
könnyen applikálhatóvá teszi
• A szájba illesztés mindössze 5 percet vesz
igénybe
• Egyedülálló, szabadalmaztatott formulája
és speciális bevonata véd az idô során
bekövetkezô lekopástól és a kialakuló
szagoktól
• Kiváló felületi simaságának köszönhetôen
óriási segítséget nyújt a gyógyuláshoz,
és higiéniailag is kifogástalan

• Hosszantartó puhaság, képes
a nyálkahártya változásaihoz idomulni
• Új anyagréteg hozzáadása bármikor
lehetséges

INDIK ÁCIÓK
•
•
•
•
•

Nyálkahártya-kondicionálás
Puhán maradó alábélelés
Funkcionális lenyomatvétel
Azonnali fogsorok
Direkt implantációs technikák

GC Reline

GC Tissue Conditioner
002894

Intro 1-1 csomag, élô pink

002895

Intro 1-1 csomag, fehér

Utántöltôk
002897

Élô pink, 90 g por

002896

Fehér, 90 g por

002892

Folyadék utántöltôk. 101 ml

002893

Coating Agent védô bevonat, 15 ml

Székben használható kemény
fogsor-alábélelô anyag
Rendelôben használható, metilmetakrilátmentes mûanyag, teljes és részleges
fogsorok hosszú távú alábélelésére.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Rendelôi, egyszerû, közvetlen használat
• MMA-mentes, nem okoz kémiai
szövetirritációt
• Minimális hôfejlôdés, kellemes illat
• A végsô polírozás már a keverés
kezdetétôl számított öt és fél perc múlva
elvégezhetô

MEGJEGY ZÉS

KISZERELÉSEK

Alámenôs részek esetén a fogsort távolítsa
el, miután az anyag elérte a gumiszerû
állapotát. A felesleg eltávolítását követôen
helyezze vissza a végsô kötésig.
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GC Reline
346000

Intro csomag, Standard csomag P/F
(80 g por, 50 ml folyadék, 12 g (12 ml)
bondanyag, tartozékok)

Utántöltôk
346002

80 g por

346191

50 ml folyadék

346099

Bondanyag, 12 g (12 ml)

Protetika a fog or vos s z ámár a
GC Reline Extra Soft
Extra puha szilikon alábélelô
anyag
A-szilikon alapú szövet-tehermentesítô
anyag, felfekvési pontok kezelésére
fogatlan páciensek esetében.

2 0 1 3 - 2 0 1 4

KISZERELÉSEK
GC Reline Extra Soft
004841

Intro csomag, 56 g (48 ml) patron,
6 keverôcsôr II (L méret) (kék), Primer R 12 g
(13 ml), finírozó korong, Modifier A és B,
egyenként 10 g (9 ml), tartozékok

Utántöltôk
004844

56 g (48 ml) patron

000602

Primer R, 12 g (13 ml) folyadék

000603

Modifier, 1-1 csomag, A+B egyenként 10 g
(9 ml), keverôpad, szivacs

GC Reline Extra Soft tartozékok
800006

JELLEMZÔI

Patronadagoló II

ÉS ELÔNYEI

• Hosszan tartó rugalmasság és
térfogatállóság
• Nyomás hatására folyékonnyá válik

• Patronos kiszerelés, egyszerû, közvetlen
használat
• Nincs hôfejlôdés, szagtalan

GC Reline Soft
Puha szilikon alábélelô anyag
A-szilikon fogsor-alábélelô anyag
hosszú távra, fôleg azokra az esetekre,
amelyekben támasztószövet-hiánnyal
állunk szemben.

KISZERELÉSEK
GC Reline Soft
004840

Intro csomag, 62 g (48 ml) patron,
6 keverôcsôr II (L méret) (kék), Primer R 12 g
(13 ml), finírozó korong, Modifier A és B,
egyenként 10 g (9 ml), tartozékok

Utántöltôk
004843

62 g (48 ml) patron

000602

Primer R, 12 g (13 ml) folyadék

000603

Modifier, 1-1 csomag, A+B egyenként 10 g
(9 ml), keverôpad, szivacs

GC Reline Soft tartozékok
800006

JELLEMZÔI

Patronadagoló II

ÉS ELÔNYEI

• Patronos kiszerelés, egyszerû, közvetlen
használat
• Hosszú távon is rugalmas marad,
ütéselnyelô képessége kiváló

• Szilikon, nincs hôfejlôdés, szagtalan
• Nyomás hatására jól folyik

GC Coe-Pak (Automix)

Parodontális pakolás
Kétkomponensû anyag sebpakolásra,
sebek és varratok befedésére,
fogeltávolítás sebének stabilizálására.

JELLEMZÔI
•
•
•
•

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

Patronos vagy kézi keverésû kiszerelés
Könnyen formázható
Rugalmas konzisztencia
Páciensbarát

• Segíti a gyógyulási folyamatot
• Eugenol mentes, mûgyanta tartalmú
anyagokkal kompatibilis
• Nem tapad a kesztyûhöz

GC Coe-Pak Automix NDS
135003

2 patron, egyenként 50 ml, 12 db keverôcsôr

GC Coe-Pack Automix NDS tartozékok
800006

Patronadagoló II

GC Coe-Pak (90 g bázis, 90 g katalizátor)
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135801

Normál kötés

135301

Kemény és gyors

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

A MEGFELELÔ TERMÉKEK AZ ÖN PROTETIKAI MUNKÁIHOZ...

A legtöbb protetikai munka során az elsô
lépés egy jó minôségû modell elkészítése.
A GC büszkén ajánlja Európa egyik legkedveltebb IV. osztályú fogászati gipszét, a GC
Fujirock EP-t. A kiemelkedô minôségû IV.
osztályú fogászati gipsz ideális minden
fogmû készítéséhez, mivel nagy pontosságú,
kiemelkedôen kemény a széleknél és magas
nyomásszilárdságú. Ugyanezt a kiváló minôséget elérheti a tükrözôdésmentes GC
Fujirock EP OptiXscan-nel, mely minden
modern képalkotó eljáráshoz alkalmazható,
a minimális hôtágulású alátalpalásokhoz
pedig itt a hígan folyó GC Fujirock EP
OptiFlow. Gyakran a modellálás a következô
lépés, melyhez a GC Pattern Resin a megfelelô választás. A GC Pattern Resin már
bizonyított a következô területeken: egyéni
csúsztatók, rögzítések, implantációs felépítmények készítése, valamint mûanyag csonkok
készítése galvántechnikához.

A GC a koronákhoz és hidak öntéséhez
alkalmazható foszfátbázisú beágyazóanyagok
gyártásáról ismert. Az új GC Fujivest
Platinum II és GC Fujivest Premium-mal
a GC egy újabb mérföldkôhöz érkezett a koronák és hidak öntésének területén. A GC
Fujivest Platinum II-t nemesfém, félnemesfém és Pd-alapú ötvözetekhez készítették.
A GC Fujivest Premium a legjobb választás,
ha a lehetô legnagyobb pontosságra törekszik nemnemesfém ötvözetekkel. Továbbá
kínáljuk a méltán híres GC Fujivest Super-t
speciálisan nemesfém, félnemesfém és Pdalapú ötvözetbôl készült precíziós öntésekhez, kiemelt figyelmet fordítva a komplikált
implantációs öntésekre. A GC Fujivest II
megfelelô precíziós koronák és hidak öntésére minden fogászati ötvözetbôl, beleértve
az Ni-Cr-t és a Co-Cr-t. A GC Stellavest az
öntéshez készült beágyazóanyagok mindennapi követelményeinek megfelel, és alkalmas
a nemnemesfém fogászati ötvözethez is.
A GC a fémmentes megközelítés esetére is
számos beágyazó anyagot ajánl. A GC
MultiPressVest kifejezetten a préselhetô
kerámia technikákhoz lett adaptálva, melyet
a GC Initial PC préselhetô rendszeren és
a GC Initial IQ rendszereken belül kínálunk.
A GC Cosmotech VEST egy foszfátbázisú
hôálló modellanyag fémmentes kerámiapótlásokhoz, mint például héjak, inlay-k és
onlay-k készítéséhez. A GC G-Cera ORBIT
VEST ellenôrizhetô hôtágulást kínál, mely
alkalmassá teszi a kerámiák közvetlen felviteli
technikájához, nem csak inlay-k, onlay-k és
héjak, de koronák készítéséhez is.
A GC Initial kerámiarendszer új perspektívát
ajánl a fémkerámia indikációkra. Akár a GC
Initial MC-t használja normál hôfokon, a GC
Initial LF-et alacsony olvadáspontú technikával vagy akár a GC Initial Ti-t titán alkalmazásokhoz, egyszerûen nem tud hibázni!
Az Initial elônyei az egyszerû használhatóságban, a rendszerezett és egyértelmû felépítésben, valamint a tökéletesített technikában mutatkoznak meg - ezeknek köszönhetô
az állandó és tökéletes esztétikum, valamint
az optimális költséghatékonyság. A kiváló
eredmények érdekében a GC bemutatja
továbbá a kerámia bondot titán vázakhoz.
Hogy a legtöbb ötvözethez alkalmazható
legyen, rendelkezünk egy bonddal, melyet
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pufferként alkalmazunk az ötvözet és a
kerámia között. Blokkolja a fém-oxidokat és
kiegyenlíti a hôtágulási együtthatók eltérését.
A GC Initial kerámiarendszer széles körû
távlatokat nyit meg a teljeskerámia-technika
alkalmazóinak. Amennyiben a klasszikus alumínium-oxiddal vagy akár a legújabb irányt
követve, cirkóniummal dolgozik, az Initial
rendszerében mindig megtalálja az optimális,
megbízható és gazdaságos megoldást. A GC
Initial Zr-Fs és GC Initial AL iránymutató
a jövô teljeskerámia-rendszere számára.
A következetesen jó minôségû és reprodukálható esztétikai eredmények érdekében,
büszkén mutatjuk be a GC Initial IQ rendszereinket fémhez és cirkonhoz. Akár a rétegzéses vagy préseléses megközelítést választja, újra és újra képes lesz ugyanolyan
esztétikai eredmények reprodukálására kevesebb anyag felhasználásával. A varázslat
a GC Initial IQ Lustre Paste NF rendszerben
rejlik, a háromdimenziós kerámiafestékben,
mely vitalitást és természetes fényt kölcsönöz
helyreállításainak.
A fényre keményedô GC GRADIA anyagunk
képviseli a nagy erôsségû mikro-hibrid kompozitok jól megalapozott irányát, klinikailag
bizonyított tartósságával, természetes opaleszcenciájával és kimagaslóan élethô megjelenésével. Kiegészülve a GC GRADIA gum
shades anyaggal a fogszínhez és természetes
ínyhez hasonló életszerû természetes megjelenést készíthet.
A különbözô fogászati anyagok közti optimális kötés érdekében 3 féle primert
ajánlunk. A GC Metal Primer II a megfelelô
adhezív fogászati akrilát és kompozit
különbözô ötvözetekhez történô rögzítéséhez. A GC Composite Primer, mely
ecsettel egyszerûen applikálható, a biztos
kötés érdekében újraépíti a kompozit és
kompozit közötti oxigén-inhibíciós réteget.
A laboratóriumi rezinek, akrilátok és kompozitok kerámia felszínéhez történôbiztonságos
rögzítése érdekében a GC Ceramic Primer
alkalmazását ajánljuk. Ezt a három primert
alkalmazhatja intraorális javítások készítéséhez sérült helyreállítások esetén vagy az
adhézió növelésére rezin adhezív cementek
esetén.

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Tar t alomjeg y zék

TARTALOMJEGYZÉK
PROTETIKA A FOGTECHNIKUS SZÁMÁRA
Modellkészítés

Modellálás
Lenyomatvétel

GC Fujirock EP
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IV. osztályú gipsz

GC Fujirock OptiFlow
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GC Fujirock OptiXscan

71

Rezin

GC Pattern Resin LS

72

Viasz

GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD

72

Egyéni kanalak

GC Ostron
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Rendszerszerû megközelítés

73

GC Fujivest Platinum II
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GC Fujivest Super
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Ötvözetekhez
Beágyazás
Kiegészítô eszközök
Kerámiákhoz

Kerámia

Kerámia bond

Kerámia

Koronák és hidak

Kerámia 3D festék
Kerámia One-Body

GC Fujivest II
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Kompozit polimerizáló eszközök
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Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Fujirock® EP
IV. osztályú fogászati gipsz
A világ egyik legnépszerûbb fogászati gipsze, a GC Fujirock EP, 4 színben érhetô el, hogy megfeleljen minden elvárásnak, mely egy
esztétikus és kiváló minôségû fogmû modellének készítésekor felmerülhet. A kiemelkedô minôségû IV. osztályú fogászati gipsz ideális
minden fogmû készítéséhez, mivel nagy pontosságú, kiemelkedôen kemény a széleknél és magas nyomásszilárdságú.

JELLEMZÔI
•
•
•
•

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

Kiváló fizikai tulajdonságok
Rövid keverési idô (kb. 1 perc)
Meghosszabbított munkaidô (8 perc fölött)
Rövid kikeményedési idô
(mindössze 12 perc)
• A lenyomatról már 30 perc elteltével
eltávolítható

• Erôsen folyékony, tixotróp tulajdonságú,
pontos részletvisszaadás
• Kismértékû hôtágulás (kevesebb, mint
0.08%)
• Azonnali stabilitás, a fogmû tökéletesen
illeszkedik
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GC Fujirock EP
890222

Aranybarna, 5 kg

890223

Pasztellsárga, 5 kg

890224

Hófehér, 5 kg

890225

Topázbézs, 5 kg

890226

Aranybarna, 12 kg

890227

Pasztellsárga, 12 kg

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a
GC Fujirock® OptiFlow

2 0 1 3 - 2 0 1 4

IV. osztályú fogív-alátalpaló gipsz
Hígan folyó IV. osztályú gipsz
a GC Fujirock EP-vel készült fogívek
alátalpalására. A 4 kapható színárnyalat
- terrakottavörös, dinamikus lila,
mentazöld és zafírkék - kielégíti
a mesteri modellek készítéséhez
szükséges esztétikum és egyediség
kívánalmait. A GC Fujirock EP négyféle
színárnyalatával optimális kombinációt
alkot.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Vízszerûen folyik a légbuborékoktól
mentes alátalpalásért
• Stabil, alacsony tágulású, hogy
tökéletesen illeszkedjen a GC Fujirock
EP-hez és a GC Fujirock EP OptiXscan-hez

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

Mindössze 20 ml vízzel magas, folyékony
konzisztencia érhetô el.
Színek - terrakottavörös, mentazöld és
zafírkék.

GC Fujirock® OptiXscan

GC Fujirock Optiflow (12 kg)
900478

Terrakottavörös

900480

Mentazöld

900481

Zafírkék

IV. osztályú scannelhetô fogászati
gipsz
A CAD/CAM és implantációs technológiák
jelentôsége napról napra nô, ezért a GC
kifejlesztett egy különleges, IV. osztályú
gipszet. Speciális összetételû por
komponensének köszönhetôen
a Fujirock EP OptiXscan minden létezô
képalkotó eszközzel kompatibilis.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Kompatibilis a képalkotó eszközökkel
(lézer, optikai)
• Igazítható munka- és rövid kötési idô
a gyors kiönthetôségért
• Változtatható keverési arány a fizikai
jellemzôk megváltozása nélkül
• Alacsony tágulás a legpontosabb
eredmény érdekében
• Finom, sima felszín
• Nagyon kopásálló

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

• 20 ml rövid kötési idôhöz (a modell 20
perc alatt elkészül). 21 ml több modellhez.
• Szín - Inkabarna
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GC Fujirock OptiXscan
900482

Inkabarna, 5 kg

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a
GC Pattern Resin LS
Alacsony zsugorodású mintázó
mûanyag
A már sokat bizonyított mintázó
mûanyag, mely használható mindenféle
kapcsok, palatinál vagy lingvál ívek,
implantált pillérek vagy akár mûanyag
csonkok készítésére galvántechnikához.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Minimális zsugorodás, könnyû megmunkálhatóság, pontos minta és öntés
• Nagy keménység, szilárdság
• Nagyfokú stabilitás még vékony rétegben is
• Maradék nélkül kiég, az öntvényfelület
nagyon tiszta

2 0 1 3 - 2 0 1 4

KISZERELÉSEK
GC Pattern Resin LS
335201

1-1 csomag (100 g por, 105 ml folyadék, 2 db
keverôcsésze, 1 db ecset N°4, 1 db pipetta)

335202

100 g por

335204

1 kg por

335203

105 ml folyadék

335205

262 ml folyadék

001416

Ecset N°4, 10 db

H A S Z N Á L AT
A GC Pattern Resin LS kifejezetten az
ecsettechnikához lett kifejlesztve.

GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM és HARD
Fogászati inlay öntôviasz
Modelláló viasz mindennemû
helyreállításra kiváló plaszticitással és
alacsony deformációval a modellrôl való
eltávolításkor.

KISZERELÉSEK
GC Inlay Wax
SOFT
001157

60 db rúd (Lila)

001159

60 db rúd (Szürke)

001154

40 g tégely (Lila)

001156

40 g tégely (Szürke)

MEDIUM

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Kiváló képlékenység
• Precíz mintázhatóság, alacsony zsugorodás

• Maradéktalanul kiég
• Sima öntvényfelszín

GC Ostron
Önkötô mûanyag egyéni
kanalakhoz
Egyéni kanalak, alaplemezek és harapási
sablonok készítésére szolgáló akrilát.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Idôtakarékos
• Kiválóan adaptálható, de nem ragad
• Bôséges munkaidô

• Sima, fényes felület, nagyfokú
térfogatállóság
• Könnyen vágható
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001086

60 db rúd (Szürke)

001084

60 rúd (Zöld)

001083

40 g tégely (Szürke)

001081

40 g tégely (Zöld)

HARD
001162

40 g tégely (Szürke)

001160

40 g tégely (Zöld)

KISZERELÉSEK
GC Ostron P/F
000615

Kék-transzparens, 1 kg por

000605

Clear (rózsaszín-transzparens), 1 kg por

000354

250 ml folyadék

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Fujivest Platinum II & Premium - a rendszer felépítése
BEÁGYAZÓK KORONÁKHOZ ÉS HIDAKHOZ

Implantátumok

Hidak

Koronák

Inlay-k

Nemes- vagy félnemesfém ill. palládiumtartalmú
ötvözetek koronákhoz / hidakhoz

Implantátumok

Hidak

Koronák

Koronák

Hidak

Implantátumok

GC Fujivest Premium

Nemnemesfém
ötvözetek koronákhoz/
hidakhoz

Kifejezetten ajánlott
Ajánlott
Nem ajánlott

GC Fujivest Platinum II
1.2%

A Fujivest Platinum II és Premium beágyazók
egyéni és kiegészítô besorolása. A táblázatból kiolvasható az adott fogászati ötvözetnek ill. a helyreállítás típusának leginkább
megfelelô beágyazóanyag.

Teljes lineáris hôtágulás

3.6%

Az új fejlesztésû beágyazóinkkal a GC EUROPE ismét bizonyította hozzáértését a foszfátbázisú
korona/híd beágyazók gyártásának területén. A Fujivest Platinum II és a Fujivest Premium az
európai korona/híd piac modern öntési követelményeihez lett igazítva.

GC FUJIVEST PLATINUM II
Tökéletes kontrollálhatóság és kiemelkedôen pontos illeszkedés - ezek egy modern,
nagy precizitású beágyazóanyaggal szemben támasztott legfontosabb követelmények.
A GC EUROPE újabb mérföldkövet helyezett le a GC Fujivest Platinum II bemutatásával,
mely mindenfajta nemes, félnemes és Pd bázisú ötvözetek korona- és hídtechnikájához
alkalmazható. Ennek az új grafitmentes, foszfátbázisú korona/híd beágyazónak az elônyei
közé tartoznak kényelmes alkalmazási tulajdonságai és tökéletes expanziókontrollja - gyors és
lassú kitüzeléses eljárás esetén egyaránt.
GC FUJIVEST PREMIUM
Ellenôrzött hôtágulás a tökéletes precizitásért, különösképpen nemnemesfém ötvözetek
esetében. Akár gyorsan, akár hagyományosan tüzeli ki, akár öntôgyûrûvel, akár anélkül, az
új GC Fujivest Premium minden modern, széles körûen alkalmazható beágyazóval szemben
támasztott elvárásnak megfelel. Ez a grafitmentes, foszfátbázisú korona/híd beágyazó széles
körûen alkalmazható, mégis folyamatosan precíz öntési eredményt biztosít. Így a GC Fujivest
Premium ideálisan alkalmazható mindenfajta protetikai munkához és ötvözethez, különösképpen a nikkel-króm és kobalt-króm ötvözetekhez. A finomôrlésû porszerkezetnek köszönhetôen a fogtechnikusok választhatnak a gyors, illetve a programvezérelt hevítési eljárás
között - megbízható expanziókontrollal.
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Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Fujivest® Platinum II
Grafitmentes, foszfátbázisú beágyazóanyag
Tökéletes megoldás a legmagasabb követelmények esetében: az új GC Fujivest Platinum II. a beágyazó nemes- és félnemes
ötvözetekhez alkalmazható. Hosszú és kényelmes munkaidejével és továbbfejlesztett folyékonyságával a komplikált esetek
beágyazása minden eddiginél egyszerûbbé vált. A GC Fujivest Platinum II különösen sima felszíne igazán pontos kiöntéseket fog
eredményezni, bármikor. Ez a csúcsminôségû beágyazó alkalmazható gyors hevítési és lépcsôzetes kitüzeléses eljárás esetén is.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Speciálisan a nagy precizitású öntésekhez
nemes, félnemes és Pd-bázisú
ötvözetekhez
• Gyors hevítési- vagy lépcsôzetes eljárás
• Tökéletes illeszkedést tesz lehetôvé, akár
implantációs szuprastruktúrák és nagy
fesztávú hidak esetében
• Könnyen megmunkálható, megnövelt
expanziós tartománnyal
• Hosszabb munkaidô, jobb folyékonyság
• Nagyon könnyû kibontás az öntvény
megrongálásának kockázata nélkül
• Sima felszínek - minden apró részletre
ügyelve

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

Precíziós beágyazó gyors és lassú kitüzeléses
eljáráshoz egyaránt. Nemesfémhez,
félnemesfémhez és Pd alapú ötvözetekhez.
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GC Fujivest Platinum II
900671

6 kg por (100 x 60 g tasak)

900673

6 kg por (40 x 150 g tasak)

900672

6 kg por (67 x 90 g tasak)

900676

900 ml folyadék

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Fujivest® Premium
Grafitmentes, foszfátbázisú beágyazóanyag
A tökéletes megoldás a változatos igényekre: a GC Fujivest Premium korona/híd beágyazó használható mindenfajta fogászati
ötvözethez, különös tekintettel a nemnemesfém ötvözetekre. Akár gyorsan vagy hagyományosan hevítik, öntôgyûrûvel vagy anélkül,
a GC Fujivest Premium megbízható expanziókontrollja következetesen precíz öntési eredményeket nyújt.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Széles expanziós tartományt nyújt 3,5%-ig,
a nemnemesfém ötvözetekkel készülô
bonyolult implantológiai szuprastruktúrák
most már biztonságosak és egyértelmûek
• Öntôgyûrû nélküli, gyors és lassú
hevítéssel egyaránt használható
• Pontos illeszkedés a könnyû hígíthatóság
miatt, az optimális expanziókontroll
érdekében
• Erôsen folyékony, lágy konzisztencia
• Robosztus beágyazás, de könnyû kibontás

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

Gyors és lassú kitüzeléses eljáráshoz
egyaránt. Mindenfajta fogászati ötvözethez
alkalmazható, különös tekintettel
a nemnemesfém ötvözetekre.
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GC Fujivest Premium
890182

6 kg por (100 x 60 g tasak)

890183

6 kg por (40 x 150 g tasak)

890184

6 kg por (67 x 90 g tasak)

890186

900 ml folyadék

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a
GC Fujivest® Super

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Grafitmentes, foszfátbázisú
beágyazóanyag
Grafitmentes, foszfátbázisú
beágyazóanyag nemes, félnemes és
Pd-alapú ötvözetek precíziós öntéséhez,
különös tekintettel a komplikált
implantológiai öntésekre. A GC Fujivest
Super egyaránt használható gyors és
lassú hevítéses eljárásokhoz.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Gyors melegítési eljárás
• Teljes expanzió 2,34%-ig - speciális,
magas expanziójú folyadék is kapható
• Krémszerû konzisztencia nagyfokú
folyékonysággal és nedvesíthetôséggel,
kiváló részletvisszaadás
• Ellenôrizhetô kötés és hôtágulás, nagyon
precíz illeszkedés
• Könnyen bontható
• Pontos rajzolat, pontos
felületreprodukálás, precíz öntés

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

Nagy pontosság nemes vagy félnemes
öntvények esetében, akár nagy fesztávú
fogmûveknél is. Implantációs technikák
esetén kérje speciális használati
útmutatónkat.

GC Fujivest® II

GC Fujivest Super
800023

6 kg por (100 x 60 g tasak)

800024

6 kg por (40 x 150 g tasak)

800026

6 kg por (67 x 90 g tasak)

800025

900 ml folyadék

800029

900 ml magas expanziójú folyadék

Grafitmentes, foszfátbázisú
beágyazóanyag
Grafitmentes, foszfátbázisú
beágyazóanyag precíziós koronák, hidak
öntéséhez mindenfajta fogászati
ötvözetbôl, a Ni-Cr és a Co-Cr
ötvözeteket is beleértve.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Grafitmentes
• Öntôgyûrû nélküli technika is lehetséges
akár gyors vagy lassú hevítéssel
• Nagyfokú folyékonyság, nedvesíthetôség
• Sima felszín
• Ellenôrizhetô kötés és hôtágulás
• Speciális alacsony expanziójú folyadék

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

Mind a gyors, mind a lassú melegítéses
eljárással használható. Tökéletesen alkalmas
nemnemesfém ötvözetekhez.
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GC Fujivest II
800016

6 kg por (100 x 60 g tasak)

800019

6 kg por (67 x 90 g tasak)

800017

6 kg por (40 x 150 g tasak)

900665

8 kg por (4 x 2 kg)

800018

900 ml folyadék

800078

900 ml alacsony expanziójú folyadék

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a
GC Stellavest®
Grafitmentes, foszfátbázisú
beágyazóanyag
Speciálisan a fogászati nemnemesfém
ötvözetek öntési technikája által
naponta támasztott igényekre
kifejlesztett grafitmentes
beágyazóanyag.

JELLEMZÔI

• Öntôgyûrûs vagy anélküli eljárásokhoz
• Nagyfokú pontosság, sima felszín
• Igen robosztus, de mégis könnyen
bontható
• Gazdaságos

GC Vest®-G
Grafittartalmú, foszfátbázisú
beágyazóanyag
Univerzális, grafittartalmú
beágyazóanyag koronák és hidak
készítéséhez, a Pd ötvözeteket kivéve
minden ötvözet öntési technikájához.

JELLEMZÔI
•
•
•
•

GC Stellavest
900667

6 kg por (150 x 40 g tasak)

900666

8 kg por (4 x 2 kg)

800043

900 ml folyadék

Egyaránt használható gyors és lassú
melegítéses technikához, különös tekintettel
az öntôgyûrû nélküli gyors melegítésû
eljárásra.

KISZERELÉSEK
GC Vest-G
800030

6 kg por (100 x 60 g tasak)

800032

6 kg por (40 x 150 g tasak)

800031

900 ml folyadék

ÉS ELÔNYEI

Grafittartalmú
Lépcsôzetes hevítéshez
Teljes expanzió 3,26 % -ig
Nagyfokú folyékonyság, nagyon sima
arany öntvényfelszín

• Különösen jó a teleszkópos és a kombinált
öntvényekhez
• Könnyû bontás
• Csökkenti a forrasztások számát a nagy
fesztávú protetikai munkák esetén

Casting Ring Liner
Öntôhenger-kibélelô
Kerámia- és azbeszt mentes kibélelô
a beágyazóanyagok teljes expanziójának
biztosításáért.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

H A S Z N Á L AT

ÉS ELÔNYEI

• Grafitmentes
• Gyorsan hevíthetô
• Széles expanziós tartomány (3%-ig),
minden ötvözethez, beleértve a Co-Cr
ötvözetet is

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Casting Ring Liner
900617

20 m tekercs

H A S Z N Á L AT

ÉS ELÔNYEI

• Azbesztmentes, speciális kerámiarost
összetétel
• Biológiailag lebomló
• Nem ég meg magas hôfokon

KISZERELÉSEK

• 1 mm-es vastagság, tökéletes puffer
• Jól adaptálható az öntôhengerhez
• Precíz öntés, megelôzi a repedéseket

77

Kifejezetten a lépcsôzetes hevítési
technikához alkalmazható.

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a
GC MultiPressVest®
Grafitmentes, foszfátbázisú
beágyazó préselhetô kerámiához
A beágyazóanyag kifejezetten a GC
préselhetô kerámia rendszereihez lett
adaptálva, mint a GC Initial PC és
a GC Initial IQ rendszer.

JELLEMZÔI

• Nagyfokú hôállóságának köszönhetôen
gyors és hagyományos hevítési
technikával is alkalmazható
• Speciálisan a különféle préskerámia
rendszerekhez kifejlesztve:

GC Cosmotech VEST
Hôálló modellanyag
Foszfátbázisú hôálló modellanyag
fémmentes kerámiapótlások: héjak,
inlay-k és onlay-k készítéséhez.

800243

6 kg por (60 x 100 g tasak)

800244

900 ml folyadék

• Teljes préskerámia technika az Initial
PC-vel: koronák, inlay-k, és héjak
• Préskerámia fémvázra az Initial IQ - One
Body, Press-over-Metal-lal
• Préskerámia cirkónium vázra a GC Initial
IQ - One Body, Press-over-Zircon-nal

KISZERELÉSEK
GC Cosmotech VEST
001147

990 g por (30 x 33 g tasak)

001150

200 ml folyadék

• Kiváló keménység és ellenállóképesség
a széleknél, megelôzi a repedések
keletkezését
• Többszörös kitüzeléskor is hôálló, pontos
kitüzelési eredmény
• Könnyen bontható

GC G-Cera ORBIT VEST
Hôálló modellanyag
Foszfátbázisú hôálló modellanyag
kerámiák közvetlen felviteli
technikájához, héjak, inlay-k és onlay-k
készítéséhez.

•
•
•
•

GC MultiPressVest

ÉS ELÔNYEI

• Expanziós viselkedése kifejezetten
a kerámiákhoz illik
• Jól használható minden kerámia pótlás
készítéséhez
• Sima felszín

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Finom ôrlésû foszfátbázisú beágyazó
a lágy, részletgazdag préselések jegyében
• Krémes konzisztencia a könnyû és pontos
beágyazásért

JELLEMZÔI

2 0 1 3 - 2 0 1 4

ÉS ELÔNYEI

2 por keverésével kontrollálható expanzió
Jó nedvesíthetôség
Nagyfokú stabilitás
Sima felszín, könnyen eltávolítható

• Pótlólagos hevítési eljárásokat is lehetôvé
tesz
• Majdnem minden kerámia anyaggal
használható, pontos kitüzelési eredménnyel
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KISZERELÉSEK
GC G-Cera ORBIT VEST
800035

Koronához/héjhoz, 990 g por
(30 x 33 tasak)

800036

Inlay-khez, 990 g por (30 x 33 tasak)

800037

200 ml folyadék

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Initial
Egy teljes kerámiarendszer az összes létezô alkalmazáshoz
Az immár 10 éve a piacon lévô GC Initial kerámia termékcsalád talán a legváltozatosabb rendszernek nevezhetô, alkalmas a mai modern
fogtechnikákban használt összes szubstruktúra típushoz. A GC Initial segítségével minden egyes fogtechnikus képes lesz választ adni
bármilyen esztétikai kihívásra, függetlenül a váz típusa-, a felépítési eljárás- és gazdasági szempontoktól.

GC INITIAL MC
FÉMVÁZAKHOZ
Kerámia fémötvözethez normál hôtágulási
expanzióval (HTE), legyen magas- vagy
alacsony aranytartalmú, tartalmazzon
ezüstöt vagy palládiumot, nemnemesfém
ötvözetekhez és galvántechnikához is.
Készíthet szintertechnikával inlay-t, vagy
onlay-t, valamint héjat hôálló modellanyagra
égetve.

GC INITIAL AL
ALUMÍNIUM-OXID VÁZAKHOZ
Kerámia alumínium-oxid vázakhoz igazított
színtulajdonságokkal, melyek lehetôvé teszik
a végsô helyreállítás tökéletes és homogén
felépítését.

GC INITIAL IQ
One Body / egyréteges felépítés,
vagy préskerámia, mely lehetôvé teszi,
hogy kizárólag a formára és funkcióra
koncentrálhasson. Az esztétikát a végsô
fázisban adjuk hozzá, a 3D hatású LP NF
lazúrpasztákkal.

GC INITIAL LF ALACSONY
OLVADÁSPONTÚ TECHNIKÁKHOZ
Szintetikus kerámia alacsony hômérsékletû
kitüzeléshez olyan fémötvözetekhez, melyek
hôtágulási együtthatói kompatibilisek a GC
Initial MC-vel. Korrigálja a GC Initial MC-vel
készült helyreállításait, vagy használja mint
leplezô anyag a GC Initial PC préssapkákon.

GC INITIAL TI
TITÁN VÁZAKHOZ
Kerámia magas esztétikával rendelkezô és
biokompatibilis helyreállítások készítéséhez.
A kerámia vázhoz való biztos ragasztása
érdekében használjon GC Initial Titanium
Bonder-t.

GC INITIAL ZR
CIRKÓNIUM-OXID VÁZAKHOZ
Kerámia magas erôsségû cirkónium-oxid
vázakhoz való használatra, mely ideális az
olyan finom szubstruktúrák megalkotására,
mint pl. a hidak.
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GC INITIAL PC
A PRÉSTECHNIKÁKHOZ
Kerámia préseléses technikához akár
a rétegezést, akár festést részesíti elônyben.
Rétegezéshez használjon Initial LF-et.

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Initial MC
A legmesszebb mutató kerámia rendszer
A GC Initial MC kerámiarendszer új perspektívát kínál a fémkerámia indikációkra. Földpát tartalma és kiváló fény-optikai tulajdonságai
roppant magas esztétikai potenciált szabadítanak fel, függetlenül attól, hogy a könnyû és gyors standard rétegezési technikával vagy
a legmagasabb esztétikai kívánalmaknak megfelelô élethû rétegezési technikával dolgozik. A hôtágulási együttható (HTE) minden
hagyományos ötvözethez adaptált, függetlenül attól, tartalmaznak-e ezüstöt, aranyat, esetleg palládium-alapúak. Még a nemnemesfém
és galván koronák kerámia leplezése is egyszerûen megoldható. Az Initial MC-vel nem kell aggódnia az égetés során fellépô zsugorodás
miatt, még magas aranytartalmú ötvözetek esetében sem.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Optimalizált zsugorodási tulajdonságok
és jó polírozhatóság
• Tökéletesen alkalmazható az összes
hagyományos ötvözettel
• A GC Initial MC égetési hôfoka 930°C
• Effektanyagok a különbözô színezési és
rétegezési technikákhoz
• Opaker por és paszta formában egyaránt
• Tökéletesen összehangolt alkotóelemek,
beleértve a fehérített és az ínyszíneket
• Átfedô, logikus rendszer minden anyagra
és színárnyalatra
• Egyszerûen használható, könnyen
elsajátítható
• Gyors, esztétikus és gazdaságos eredmény

MEGJEGY ZÉS

KISZERELÉSEK

A készletek részletezett tartalma és az
utántöltôk megtalálhatók a szórólapokon és
a terméklistákban, valamint honlapunkon:
http://www.gceurope.com

GC Initial MC
877001

Basic Set paszta opakerrel

877045

Basic Set por opakerrel

877002

Basic Plus Set paszta opakerrel

877046

Basic Plus Set por opakerrel

877003

Advanced Set

877035

Entrance Kit (paszta opakerl)

877048

Entrance Kit (por opaker)

877004

Paszta opaker

877065

Bleach Set

877071

Gum Shades Set paszta opakerrel

877070

Gum Shades Set por opakerrel

GC Initial Stain Set
877016
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Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Initial MC Classic Line

Új fejlesztés az Initial MC
portfólióban
A GC Initial MC Classic Line olyan
termékcsoportot képvisel az Initial MC
portfólióban, mely speciálisan a 3 rétegû
felépítési technikához alkalmazkodik.
Hatékony és gazdaságos módon tökéletesen reprodukálhatja a jól ismert Vita
színeket. A hozzá tartozó opaker pasztákat
optimalizáltuk ehhez a rendszerhez.
A magasabb színtelítettségüknek köszönhetôen ideális alapot képeznek, különösképpen a nemnemesfém ötvözeteknél.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Esztétikus eredmények a klasszikus
3 réteges technikával
• Könnyû és gyors applikáció rövid
betanulási idôvel és gazdaságos
munkamódszerrel
• Megfelelô stabilitás, csökkentett zsugorodás

• Moduláris rendszer: a 3 réteges
technikából továbblépve az egyedi,
többréteges megközelítés felé mutat
• Kombinálható NF lazúrpasztákkal és más
Initial MC rendszer összetevôkkel

GC Initial MC Classic Line

877081

Initial MC Classic Line Work készlet 1, egyben
tartalmazza az összes szükséges anyagot a 3
réteges technikához a leggyakoribb Vita
színekben: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3,
BLD-2

877084

Initial MC Classic Line Work készlet 2, a Work
készlet 1 kiegészítôje a következô színek
létrehozásához: A4, B1, B4, C1, C2, C4, D2,
D4, BLD-1,3)

877082

Initial MC Classic Line Welcome készlet,
tartalmazza az összes anyagot, mellyel Vita
A3 árnyalat hozható létre

877083

Initial MC Paste Opaque CL készlet

FEJLESSZE RÉTEGEZÉSI TECHNIKÁJÁT A GC INITIAL LAYERING GUIDES ALKALMAZÁSSAL
Ahhoz, hogy optimális eredményt érjen el
kerámiacsaládunkkal kifejlesztettünk Önnek
egy egyedülálló eszközt, amely egy 3D
prezentáción keresztül végigkíséri az Initial
különbözô applikálási lépésein. Mielôtt
elkezdené használni, különbözô jellemzôk
alapján választhat:
• kívánt rétegezési technika: 2-réteges,
3-réteges vagy 4-réteges
• kívánt színrendszer: Vita Classical vagy
Vita 3D Master
• kívánt kitüzelési mód: egylépéses vagy
többlépcsôs
• kívánt opaker típus: por vagy paszta
• kívánt ötvözet típus: nemesfém vagy
nemnemesfém

A GC Initial Layering Guides könnyen érthetô
módon vezeti végig a helyreállítás különbözô
rétegeinek felépítésén. A lépések között
bármikor megforgathatja a helyreállítást, hogy
tökéletes képet kapjon a különbözô porok
felvitelének módjáról. A képek változtathatóak standard- és transzparens, vagy
körvonalazott nézetre a megfelelô vizuali-
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záció érdekében. Megtalálja továbbá a
tökéletes égetési instrukciókat, a releváns
színkulccsal és sok más lehetôséggel, melyek
segítik, hogy kihozza a maximumot az Initial
kerámiákból.
A GC Initial Layering Guides ingyen letölthetô
iPhone és iPad készülékekre az Apple App
Store-ból.

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Initial Ti & GC Initial LF
Speciális fémkerámia rendszer
A GC Initial kerámiarendszer perspektívát ajánl a speciális fémkerámia indikációkra is. A GC Initial LF alacsony olvadáspontú
technikához, míg a GC Initial Ti olyan helyzetekhez ajánlott, ahol magas igényt támasztanak a biokompatibilitással szemben és mégis
a legmagasabb esztétikát várják el. A kerámiacsalád többi tagjához jól igazodik, köztudottan számtalan az elônye ezeknek a speciális
fémkerámiáknak például az egyszerû kezelhetôség, rendszerszerû és egyértelmû összetevôk és az optimalizált anyagok a megfelelô
feldolgozáshoz - így következetesen kiváló esztétikát adnak és költséghatékonyak.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Optimalizált zsugorodási tulajdonságok
és jó polírozhatóság
• Effektanyagok a különbözô színezési és
rétegezési technikákhoz
• Tökéletesen összehangolt alkotóelemek,
beleértve a fehérített színeket
• Átfedô, logikus rendszer minden anyagra
és színárnyalatra
• Egyszerûen használható, könnyen
elsajátítható
• Gyors, esztétikus és gazdaságos eredmény
GC Initial LF
• Szintetikus kerámia 770°C fokos égetési
hômérséklettel
• A 11.6x10-6 K-1(25°- 500°C) hôtágulási
együttható (HTE) - alkalmas standard
HTE-val rendelkezô kerámia
fémötvözetekhez, nemnemesfém-, magas
és redukált aranytartalmú ötvözetekhez,

valamint galván- vagy palládium alapú
ötvözetekhez (20%-nál kisebb
ezüsttartalommal)
• Kimagasló polírozhatóság
• Kiváló, alacsony zsugorodási tulajdonságok

GC Initial LF
877005

Basic Set

877006

Basic Plus Set

877007

Advanced Set

877036

Entrance Kit

877066

Bleach Set

GC Initial Ti

GC Initial Ti

• 8.6x10-6 K-1 (25°-500°C) hôtágulási
együttható - alkalmas titánium alapú
anyagokhoz
• Optimális kötés a titán vázakhoz
• Égetési hôfok 780°C

877013

Basic Set

877014

Basic Plus Set

877015

Advanced Set

877039

Entrance Kit

877069

Bleach Set

NOTE
A készletek részletezett tartalma és az
utántöltôk megtalálhatók a szórólapokon és
a terméklistákban, valamint honlapunkon:
http://www.gceurope.com
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GC Initial Stain Set
877016

Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC

877017

Stain Set INvivo/INsitu AL , Zr, Ti

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a
GC Initial Ti Bonder
Kerámia bond titán vázakhoz
A GC Initial Ti Bonder optimális kötést
biztosít a titán váz és a GC Initial Ti
porcelán között.

JELLEMZÔI

2 0 1 3 - 2 0 1 4

KISZERELÉSEK
GC Initial Ti Bonder
874027

Intro készlet (4 g por, 25 ml folyadék)

874025

4 g por

874026

25 ml folyadék

ÉS ELÔNYEI

• Könnyen applikálható, rövid lépésekben
• Könnyû keverni (por és folyadék)
• Bármilyen titán esetén használható - akár
tiszta vagy ötvözet, öntött vagy frézelt

• Tökéletes illeszkedés a GC Initial Ti
Bonder és a GC Initial Ti kerámia között

GC Initial INmetalbond
A fogászati fémötvözetek
és az Initial fémkerámiák közti
pufferolásra

KISZERELÉSEK
GC Initial INmetalbond
877050

8 g paszta (2 x 4 g paszta)

A bond egy rétegét az ötvözet és
a kerámia között kell alkalmazni.
Blokkolja a fémoxidokat és közömbösíti
a hôtágulási együtthatók esetleges
eltéréseit.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Könnyû applikálás
• Használatra kész paszta
• Kiegyenlíti a fogászati fémötvözetek
és az Initial fémkerámiák hôtágulási
együtthatóinak eltérését

• Javítja és biztosítja a különbözô típusú
ötvözetek kémiai kötését
• Alkalmazásával szélesebb HTE
kompatibilitás érhetô el

GC Initial Connector Paste
Finom kerámia paszta
szintertechnikához
A GC Initial MC/LF Connector Paste
egy köztes réteget képez a GC hôálló
modellanyagok és a GC Initial MC/LF
kerámia között, mely tökéletes
illeszkedést és optimális égetési
eredményt biztosít a kerámia
szintertechnikához.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Használatra kész paszta
• Piros színû, ezért az égetés elôtt
optimálisan applikálható a modellanyagra

• Tökéletes illeszkedés a GC Initial MC-hez
és az Initial LF-hez
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KISZERELÉSEK
GC Initial MC/LF Connector Paste
877030

6 g paszta

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Initial Zr-FS / GC Initial AL
Széles körûen alkalmazható teljes kerámia rendszer
Az Initial kerámiarendszer széles körû távlatokat nyit meg a teljeskerámia-technika alkalmazóinak. Amennyiben a klasszikus
alumínium-oxiddal vagy akár a legújabb irányt követve cirkóniummal dolgozik, az Initial rendszerében mindig megtalálja az optimális,
megbízható és gazdaságos megoldást. Az Initial iránymutató a jövô teljeskerámia-rendszere számára.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Az alkotóelemek hôtágulási együtthatója
precízen illeszkedik az alkalmazáshoz
• Nagyfokú nedvesíthetôség vázak esetén,
biztos rögzülés
• Optimalizált zsugorodási tulajdonságok,
magas égetési stabilitás
• Effektanyagok a különbözô színezési és
rétegezési technikákhoz
• Erôsen fluoreszcens dentinek a természetes
és kreatív színezéshez
• Kiemelkedôen hatékony és gazdaságos
• Minden anyaggal és színárnyalattal
kompatibilis, logikus rendszer
• Egyszerûen használható, könnyen
elsajátítható
• Gyors, esztétikus, gazdaságos eredmény

MEGJEGY ZÉS

KISZERELÉSEK

A cirkon fényvisszaverô használatra kész
linereket arra tervezték, hogy megbízhatóan
elfedjék a különbözô színû cirkon vázakat,
miközben megôrzik az esztétikai
szempontból lényeges fényhatásokat.
Miután így kondicionálta a vázat, egy
standard rétegezési technika kiváló
eredményhez vezet majd.
A készletek részletezett tartalma és az
utántöltôk megtalálhatók a szórólapokon
és a terméklistákban, valamint honlapunkon:
http://www.gceurope.com
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GC Initial AL
877008

Basic Set

877009

Advanced Set

877037

Entrance Kit

877067

Bleach Set

GC Initial Zr-FS
877010

Basic Set

877011

Advanced Set

877038

Entrance Kit

877068

Bleach Set

877072

Gum Shades Set Paste Opaque

GC Initial Stain Set
877017

Stain Set INvivo/INsitu AL, Zr, Ti

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Initial PC / GC Initial LF
Széles körûen alkalmazható préskerámia rendszer
Préskerámia technika használatakor, az Initial kerámiarendszere összekapcsolja a gazdaságosságot a jó esztétikummal. A tökéletesen
illeszkedô, széles körûen alkalmazható alkotóelemek kiemelkedôen hatékony és költségkímélô munkát tesznek lehetôvé. Az Initial LF
nem csak önmagában használható, gond nélkül alkalmazható felületek finírozásához, vagy akár az Initial PC préskerámiával egy
tökéletes teljeskerámia-rendszerként. Az Initial rendszerezetten sokoldalú, egyszerû, esztétikus, gazdaságos és megbízható.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Az összes alkotóelem tökéletesen
illeszkedik egymással
• Nagyfokú nedvesítô képesség vázak
esetén, biztos rögzülés
• Optimalizált zsugorodási tulajdonságok,
magas égetési stabilitás
• Az Initial PC és az Initial LF egy komplett
teljeskerámia-rendszert alkot
• Effektanyagok a különbözô színezési
és rétegezési technikákhoz
• Minden anyaggal és színárnyalattal
kompatibilis, logikus rendszer
• Egyértelmû és azonos koncepció
a különbözô készletek tartalmában
• Egyszerûen használható, könnyen
elsajátítható
• Kiemelkedôen hatékony és gazdaságos

MEGJEGY ZÉS

KISZERELÉSEK

A készletek részletezett tartalma és az
utántöltôk megtalálhatók a szórólapokon
és a terméklistákban, valamint honlapunkon:
http://www.gceurope.com
További információ a GC MultiPressVest
beágyazóról a 78. oldalon található.

GC Initial PC
877018

Starter Package

GC Initial LF
877005

Basic Set

877006

Basic Plus Set

877007

Advanced Set

877036

Entrance Kit

877066

Bleach Set

GC Initial Stain Set
877016
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Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Initial Gum & Bleach Shades
Egy teljes kerámiarendszer az összes létezô alkalmazáshoz
“Nincsen fehér esztétikum vörös esztétikum nélkül.” Az Initial-el készülô még esztétikusabb és még természetesebb gingivális
helyreállításokért az Initial moduláris kerámia sorozata néhány csúcsminôségû ínyszínt is tartalmaz. Az Initial MC és Initial Zr Gum
Shades kiegészítô készletek a magas esztétikumú gingivális helyreállítások által támasztott minden követelményt kielégítenek. Annak
érdekében, hogy az Initial egyedülállóan harmonikus színrendszerét kiterjesszük, illetve a nagyon világos színek trendjét követhessük,
létrehoztuk az Initial fehérített színeit, melyek lehetôséget nyújtanak a lehetô legvilágosabb színek elérésére, az alkalmazott
kerámiarendszertôl függetlenül.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

GC Initial Gum Shades

GC Initial Bleach Shades

• Öt természethû ínyszín
• Kifejezetten alkalmas esztétikus
implantációs szuprastruktúrákhoz,
valamint korona- és hídtechnikákhoz
• Az gingivális területen is egyénileg
karakterizálható kerámia lehetôvé teszi
a koronaszél ínybe történô élethû
átmenetét
• Az egyes lépések könnyedén
elkülöníthetôk a különbözô égetések
között, az indikáció és a személyes
munkametódusok függvényében

• Kiegészíti az öttagú Initial
kerámiacsaládot
• Természethû fénydinamikájának
köszönhetôen a legmagasabb esztétikai
igényeket is kielégíti
• Árnyalatok a szokványos színskálán túl is
• A különbözô alkotóelemeket egymáshoz
adva a helyreállítás esztétikuma emelhetô
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GC Initial Gum shades
877070

GC Initial MC, Gum Shade Set
(por opaker)

877071

GC Initial MC, Gum Shade Set
(paszta opaker)

877072

GC Initial Zr-Fs, Gum Shade Set

GC Initial Bleach shades
877065

GC Initial MC, Bleach Set

877066

GC Initial LF, Bleach Set

877069

GC Initial Ti, Bleach Set

877068

GC Initial Zr-Fs, Bleach Set

877067

GC Initial AL, Bleach Set

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Initial IQ - GC Lustre Pastes NF
Háromdimenziós kerámiafestékek
A GC Initial lazúrpaszták háromdimenziós kerámiafestékek, melyek színmélységet és élethô transzlucenciát biztosítanak az Initial IQ
prés- és rétegezési rendszereinek, valamint az összes többi GC Initial kerámiának. Az új formulájú lazúrpaszták használatra kész
tégelyekben kaphatók, és univerzálisan alkalmazhatók, hiszen mind az alacsony, mind a magas Hôtágulási Együtthatójú kerámiákhoz
használhatók. A lazúrpaszták vastagabb rétegben is felhordhatók, finom kerámiarészecske alapú kerámiafestékek felülmúlhatatlan
vitalitást és természetest fényt kölcsönöznek helyreállításainak.

KISZERELÉSEK
GC Initial IQ, Lustre Pastes NF
877078

GC Initial IQ, GC Lazúrpaszta NF készlet (1 x
világosság, 4 x testszín, 8 x zománc effekt szín,
hígító folyadék, frissítô folyadék, 1 keverôtálka,
2 ecset, képes használati útmutató)

Utántöltôk
876401

Neutrális, 4 g

876402

Test A, 4 g

876403

Test B, 4 g

876404

Test C, 4 g

876405

Test D, 4 g

876406

Zománc effekt Vanília, 4 g

876407

Zománc effekt Fehér, 4 g

876408

Zománc effekt Világosszürke, 4 g

876409

Zománc effekt Sötétszürke, 4 g

876410

Zománc effekt Világoskék, 4 g

876411

Zománc effekt Sötétkék, 4 g

876412

Zománc effekt Incizális, 4 g

876413

Zománc effekt Oliva, 4 g

876414

Zománc effekt Világosság, 4 g

876220

Hígító folyadék, 8 ml

876400

Frissítô folyadék, 8 ml

GC Initial IQ Lustre Pastes NF tartozékok, 1 db

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Egyetlen készlet mely kompatibilis a teljes
GC Initial családdal (HTE - 6,9-13,3 között)
• Használatra kész tégelyekben kapható
a kényelmesebb applikálás érdekében
• Diluting vagy Refresh folyadékok
segítségével megôrizheti az optimális
konzisztenciát
• Kiváló paszták finomabb tixotróp
tulajdonsággal, melynek köszönhetôen
könnyen és pontosan felvihetô

H A S Z N Á L AT
Az Initial IQ koncepcióval együtt történô
alkalmazás mellett használható minden
Initial korona és híd szokásos festésének és
fényesítésének alternatívájaként, valamint
színkorrekcióra és a felszíni textúra
korrekciójára egyaránt.
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877051

Ecset 00

877052

Ecset 2

877053

Keverôtálka

877054

Mûanyag kupak

877055

Alumínium doboz

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Initial IQ - Layering Concept
Layering-over-Metal és Layering-over-Zircon
A GC Initial IQ rétegezési koncepció kidolgozásával most olyan kompakt kerámiakészletet ajánlunk, mellyel a standard Vita színárnyalatok
könnyen és gyorsan reprodukálhatók. A rendszer lehetôvé teszi, hogy a technikusok a felépítésre koncentrálhassanak és a vitalitást,
valamint a természetes megjelenést a GC Initial IQ Lazúrpasztával hozzák létre. A GC Initial IQ megközelítése idôrôl idôre következetesen
minôségi és esztétikus eredményeket mutat kevesebb anyag felhasználásával.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• A Layering-over-Metal kompatibilis
a standard porcelán ötvözetekkel
• A Layering-over-Zircon kompatibilis az
összes cirkon alapú technológiával
• Az egy porral történô korona felépítés
lehetôvé teszi a formai kialakításra és
funkcionalitásra történô összpontosítást
• A Lazúrpaszták és a „számok szerint
történô festés” módszerének
alkalmazásával a standard Vita
színárnyalatok gyorsan reprodukálhatók
• Nincs szükség új beruházásokra (kályha,
beágyazó)
• Használható az Initial kerámiarendszerre
való átállás elsô lépéseként is

GC Zr Fényvisszaérô linerek
A cirkon fényvisszaverô használatra kész
linereket arra terveztek, hogy megbízhatóan
elfedjék a különbözô színû cirkon vázakat,
miközben megôrzik az esztétikai szempontból
lényeges fényhatásokat. Miután így
kondicionálta a vázat, egy standard
rétegezési technika kiváló eredményhez
vezet majd. A GC Zr fényvisszaverô linerek
a rétegezési koncepció részei, de
alkalmazhatók hagyományos cirkon
kerámiával is, többrétegû technikával (pl.:
GC Initial Zr-FS-sel), hogy ugyanazt a nagy
elônyt érje el a váz kondicionálásával.
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KISZERELÉSEK
GC Initial IQ Layering-over-Metal (L-O-M)

877077

Layering-over-Metal készlet
Tartalma: GC Initial IQ L-O-M készlet (5 x MC/
opak paszta 3 g (A2, A3, B2, C2, D2), 4 x IQ/
L-O-M Body 50 g (A, B, C, D), modelláló
folyadék, üveglap, ecset, technikai útmutató)

GC Initial IQ Layering-over-Zircon (L-O-Z)

877079

Layering-over-Zircon készlet
Tartalma: Initial IQ L-O-Z készlet (7 x
fényvisszaverô liner 3 g (1-6, BL), liner hígító,
5 x IQ/ L-O-Z Body 50 g (A, B, C, D, BL),
modelláló folyadék, üveglap, ecset, technikai
útmutató)

877080

Initial Zr, Light Reflective Liner készlet
(7 x fényvisszaverô liner 3 g (1-6, BL), liner
hígító), technikai útmutató

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Initial IQ - Press Concept
Press-over-Metal and Press-over-Zircon
A GC Initial IQ új, mindent-egyben jellegû „Press-over-Metal” és „Press-over-Zircon” rendszerek földpát alapú préskerámiák, melyek
felülmúlhatatlanul élethû megjelenéssel szolgálnak. Az elôkevert ingotok (öntvények) és a GC Initial IQ Lazúrpaszták olyan minôségû
opaleszcenciához vezetnek, mely utolérhetetlen vitalitásban és természetes fényben mutatkozik meg. Ez a rendszer kompakt és
minden fogtechnikus által könnyen használható.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• A Press-over-Metal kompatibilis a standard
porcelán ötvözetekkel (HTE tartomány
13.8 - 14.9)
• A Press-over-Zircon kompatibilis az összes
Zr-alapú préselhetô és CAD/CAM
technológiával
• Poszterior és anterior fogmûvek
préseléséhez is alkalmazható, további
rétegezés nélkül

• Az esztétikum a „számok szerint történô
festés” koncepcióját követve érhetô el,
a lazúrpaszták alkalmazásával
• Lehetôvé teszi a standard Vita színek
gyors reprodukcióját

GC Initial IQ Press-Over-Metal (P-O-M)

877074

Press-over-Metal készlet
Tartalma: Fluo kristályok, IQ/effekt préspellet:
A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M,
IQ/ effekt préspellet fehérített: AO-M,BO-M,
BOOM, IQ/korrekciós por: A1-M, A2-M,B1-M,
B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/korrekciós por
fehérített: AO-M, BO-M, BOO-M, LF/
modelláló folyadék, közepes gyûrûrendszer
(M), szilikongyûrû, dugattyú 2g-os pellethez

GC Initial IQ Press-Over-Zircon (P-O-Zr)

877075
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Press-over-Zircon készlet
Tartalma: 4 x vázmodifikáló (PFM-1,PFM-2,
PFM-3, PFM-4), 10 x effekt préspellet (A1, A2,
B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x fehérített), 10 x
korrekciós por (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 +
3 x fehérített), modelláló folyadék, közepes
gyûrûrendszer (M) (200 g) + szilikongyûrû,
10 x dugattyú 2g-os plelletekhez

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC GRADIA®
Tökéletes esztétikai összhang
A GC GRADIA képviseli a nagy erôsségû mikro-hibrid kompozitok jól megalapozott irányát, klinikailag bizonyított tartósságával,
természetes opaleszcenciájával és kimagaslóan élethû megjelenésével. Az új fehérített színárnyalatok a csodálatos helyreállítások
készítésének minden igényét kielégítik.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Hibrid MFR formula
• Magas mechanikai teherbírás
• Kiváló fizikai tulajdonságok, pl. sima
felszín és kopásállóság
• Biokompatibilis és kímélô bármilyen
antagonistával szemben
• Élethô fogszínek, természetes megjelenés
• Egyszerû, kerámiához hasonló felépítési
technika
• Könnyedén polírozható
• Közvetlen, intraorális javíthatóság

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

A GC GRADIA rendszerében található nem
ragadós állagú paszták segítségével
könnyen és kontrollálva fedhetô mindenfajta
felszín, valamint precízen applikálhatók
például jacket koronák vagy szabad incizális
szélek esetén is. A GC GRADIA fecskendôk
menetes kinyomó része egyszerûen az új
utántöltôre tekerve újból alkalmazható ezzel csökkenthetô a hulladék mennyisége,
a Flip-Top kupak pedig a kiadagolást segíti.

•
•
•
•
•
•

Fémvázas koronák és hidak
Fémmentes koronák és hidak
Héjak
Inlay-k / onlay-k
Implantációs felépítmények
Részleges fogsorok

001419

Master készlet, 10 Vita színhez szükséges
összes anyagot tartalmazza: A1, A2, A3,
A3.5, B2, B3, B4, C2, C3, D3 (összesen 57
fecskendô), tartozékok

001517

Standard készlet, 6 Vita színhez szükséges
összes anyagot tartalmazza: A2, A3, A3.5, B2,
B3, C2 (összesen 26 fecskendô), tartozékok

összes fecskendô hozzáférhetô
Utántöltôk Az
utántöltôként (57 fecskendô)
GC GRADIA Bleach Shades
AO, BO fehérített színekhez szükséges
Utántöltôk Az
összes fecskendô hozzáférhetô utántöltôként
GC GRADIA Intensive Colours
001529

MEGJEGY ZÉS
INDIK ÁCIÓK

GC GRADIA

Intensive Colour készlet (11 szín) Utántöltôk
A 11 intenzív szín hozzáférhetô utántöltôként

GC Retention Beads II

A készletek részletezett tartalma és az
utántöltôk megtalálhatók a szórólapokon és
a terméklistákban, valamint honlapunkon:
http://www.gceurope.com
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000512

Készlet (Retenciós gyöngyök II 15 g
+ Retenciós gyöngy adhezív 10 ml)

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a
GC GRADIA gum shades

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Fényre keményedô
mûínyrendszer
A GC GRADIA gum shades
mûínyrendszer arra lett kifejlesztve, hogy
képes legyen visszaadni a természetes íny
látható színvilágát. Ezzel a fényre
keményedô kompozittal a gingiva
reprodukálható alap vagy akár összetett
rétegezési technikával.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Az íny reprodukálásának határtalan
lehetôségei
• A mikrotöltésû kompozitok kiváló
mechanikai és fizikai tulajdonságai
• Könnyen polírozható és tisztítható
• Kerámiával kombinálva is alkalmazható

INDIK ÁCIÓK

KISZERELÉSEK

Az íny reprodukálása implantációs
felépítményekhez, koronákhoz és hidakhoz,
valamint részleges és teljes fogsorok
karakterizálása.

GC Optiglaze

GC GRADIA gum shades
001889

Kezdô csomag: 7 szín (2 gum opak, 4 gum
test, 1 gum transzlucens), tartozékok

Nanotöltésû, fényre keményedô
védôlakk
Védôlakk, mely leegyszerûsíti a finírozási
eljárást, mivel esztétikus, fényes felszínt
biztosít mûanyag fogakon, kivehetô
fogsorokon és ideiglenes koronákon.
A GC Optiglaze a megoldás az olyan
nehezen polírozható felületekhez, mint
például a poszterior indirekt kompozit
restaurációk barázdái vagy az
interproximális területek.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Egyenletes eloszlású nano-töltôanyag
technológia
• Könnyen kezelhetô, idôtakarékos
• Nagyon vékony lakkréteg ((25-50 µm),
mely nincs befolyással a helyreállítás
színére
• Erôsen ellenálló a kopással
és elszínezôdéssel szemben
• Nagyon tartós kötés hosszan tartó fény
érdekében

H A S Z N Á L AT

KISZERELÉSEK

Vigye fel a felszínre egy ecset segítségével,
majd legalább 3 percig fénypolimerizálja
a GC Labolight LV-III készülékben. Direkt
intraorális alkalmazásra a GC G-Coat PLUS
használatát javasoljuk.
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GC Optiglaze
004838

15 ml üveg

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a

2 0 1 3 - 2 0 1 4

GC Stick és StickNET
Üvegszálas megerôsítés kompozithoz és akrilhoz
A GC Stick és GC StickNET erôs, esztétikus és gazdaságos megoldást nyújtanak a kompozitok és akrilok megerôsítésére. Polimer
mátrixba ágyazott szilanizált E-üvegszálból készülnek. Ezek a megerôsítések használhatók fényre keményedô, kémiailag kötô és
duál-kötésû rezin, valamint kompozit, továbbá por-folyadék akrilátokkal egyaránt. Az egyirányú GC Stick üvegszál rostok erôt és
keménységet adnak az anyagnak az üvegszálak irányában. A GC StickNET üvegszálas háló két irányból ad erôt és tartást az anyagnak.

JELLEMZÔI

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Indikációk széles körére kínál megoldást
• A legtöbb kompozittal és akrillal
kompatibilis
• Egyedülálló szabadalmaztatott kötés
• Alacsony induló beruházás
• Egyszerû és idôtakarékos elkészítési
módszer
• Fém keménységû
• Fémmentes és esztétikus
• Könnyen javítható
• Átfogó kutatási adatok

INDIK ÁCIÓK
A GC Stick elsôsorban fogsorok estén
ajánlott
• Új részleges vagy teljes kivehetô fogsorok
• Fogsorok javítása

valamint
• Fogfelszínen rögzített hidak
• Inlay és onlay hidak
• Implantátumon rögzített hidak
• Hibrid hidak
• Ideiglenes hidak
A GC StickNET különösen ajánlott koronák
és kivehetô fogsorok vékony részeinek
megerôsítésére.
valamint
• Csappal megerôsített csonkra ragasztott
koronák
• Héjak
• Kivehetô fogsorok kapcsos részeihez
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GC Stick
900839

4 x 15 cm utántöltô

GC StickNET
900840

3 x 30 cm2 utántöltô

Tartozekók
900842

StickRESIN, 5 ml adhezív/üveg

900843

StickREFIX L, 3 + 3 szilikon eszköz

900825

StickSTEPPER, 1 kézimûszer

900826

StickCARRIER, 1 kézimûszer

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a
GC Metal Primer II
Adhezív fogászati akrilát és
kompozit fémhez történô
rögzítéséhez

2 0 1 3 - 2 0 1 4

KISZERELÉSEK
GC Metal Primer II
003461

5 ml folyadék, 1 db ecset

Biztos, hézagmentes és tartós rögzítés
a kompozitok és különbözô
a fémötvözetek között.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Ecsettel könnyen felvihetô, egyszerû
és gyors alkalmazás
• Nincs szükség speciális felszerelésre
• Ellenáll a nedvességnek, megbízható
rögzítést ad
• Minden fogászati ötvözethez használható

H A S Z N Á L AT
Segítségével a javítások kofferdám használata
mellett akár szájban is végezhetôk.

GC Composite Primer
Adhezív kompozit/kompozit
rögzítésekhez

KISZERELÉSEK
GC Composite Primer
004865

3 ml folyadék

Létrehozza a kompozit és kompozit
közötti oxigén-inhibíciós réteget,
így biztos kötést ad.

JELLEMZÔI
•
•
•
•

ÉS ELÔNYEI

Ecsettel könnyen felvihetô
Egyszerû és gyors alkalmazás
Az oxigén-inhibíciós réteget hozza létre
Biztos kompozit rögzítés

H A S Z N Á L AT
A GC Composite Primer mûfogak vagy akrilát
fogsorok karakterizálásához is alkalmazható,
a GC GRADIA és a GC GRADIA gum shades
színárnyalatait használva.

GC Ceramic Primer
Adhezív kompozit/kerámia
rögzítésekhez

KISZERELÉSEK
GC Ceramic Primer
004846

1-1 csomag: A 2 ml folyadék, B 2 ml folyadék

Használatával a laboratóriumi rezinek,
akrilátok és kompozitok biztonságosan
a kerámia felszínéhez rögzíthetôk.

JELLEMZÔI

ÉS ELÔNYEI

• Ecsettel könnyen felvihetô
• Egyszerû és gyors alkalmazás
• Biztos rögzítés Használat

H A S Z N Á L AT
A GC Ceramic Primer és a GC Composite
Primer biztosítják a GC GRADIA és
a GC GRADIA gum shades megfelelô
rögzítését a kerámia pótlásokhoz.
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A rendelôben a kerámia pótlások szilárd
rögzítését szolgálja a fog szerkezetéhez
valamilyen rezin ragasztócement
közremûködésével.

Protetika a fog tec hnik u s s z ámár a
GC Labolight LV-III

JELLEMZÔI

A hatékony végpolimerizációhoz

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Kiváló fénykezelô képesség, biztonságos
polimerizáció, az opak rétegeket is
beleértve
• Beépített ventilátor, optimális hômérsékletkontroll a polimerizáció során

• Kiváló kezelhetôség
• Tágas fénykezelési tér, bármilyen méretû
munkához alkalmazható
• Kompakt tervezés
• Specifikációk: Hálózati feszültség AC
220V/230V 50/60Hz

GC Steplight SL-I

JELLEMZÔI

GC Labolight LV-III
001553

GC Labolight LV-III, tartozékokkal
(2 db forgótányér, 2 db állvány 8 csappal,
3 fluoreszcens égô)

001193

Fluoreszcens égô a GC Labolight LV-II/LV-III
készülékhez, 1 db

A biztonságos
elôpolimerizációhoz

KISZERELÉSEK

ÉS ELÔNYEI

• Kifejezetten a Gradia biztonságos
elôpolimerizációjához lett kifejlesztve
• Ergonomikus tervezés, egyszerû használat
• Automatikus 10 másodperces idôzítés

2 0 1 3 - 2 0 1 4

• Beépített hûtôventillátor
• Specifikációk: Hálózati feszültség AC
220/230V 50/60 Hz
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GC Steplight SL-I
001537

GC Steplight SL-I

001557

Halogén tartalék égô, 1 db

GC Euro pe C am pus

2 0 1 3 - 2 0 1 4

ÚJ SZINT AZ OKTATÁSBAN ÉS TOVÁBBKÉPZÉSBEN
A GC mindig komolyan befektetetett abba, hogy vevôinek a legjobbat nyújthassa oktatásban és
továbbképzésben. A GC Europe Campus Meeting and Education Centre fontos szerepet játszik abban,
hogy csúcsminôségû oktató programokat kínálhassunk a teljes fogászati csapatnak.
A fogorvosok és technikusok közötti kommunikáció fejlesztése szintén régóta célunk, és a tudás terjesztése
a fogászati szakemberek között vállalatunk alapelve.
Ez a kutatáshoz és folyamatos oktatáshoz való elkötelezettség volt a ’GC Europe Campus Meeting and
Education Centre’ alapja, amely központunkban található Leuvenben, Belgiumban. Az oktató központ
1600 négyzetméternyi hasznosított területet ölel fel. A földszinten nyitott elôcsarnok, konferenciaterem
és egy teljesen felszerelt moduláris tréning labor található, amely 12 ember befogadására képes handson gyakorlat megtartására, valamint egy elkülönített helyiség a gipszmunkának és polírozásnak, és egy
harmadik helyiség beágyazásra és öntésre. Továbbá egy teljesen felszerelt fogászati rendelô panoráma
röntgennel és sterilizáló szobával egészíti ki az oktató intézetünket.
Ez a modern környezet lehetôvé teszi, hogy kicserélhessük tudásunkat a teljes világot átölelô fogorvosi
hálózatunkkal és hands-on kurzusokat, prezentációkat és demonstrációkat tartsunk minden fô
technológiánkkal és termékünkkel kapcsolatban világszerte elismert oktatóinkkal.
FOGÁSZATI TRÉNING KURZUSOK A GC EUROPE-NÁL
Személyre szabott fogászati tréningek fogorvosok és technikusok számára
Ezek a kurzusok figyelembe veszik minden csoport tanulási preferenciáját. A személyre szabott program
a megfelelô mértékû kihívást és támogatást fogja nyújtani minden résztvevônek. Különbözô méretû
csoportoknak tudunk kurzusokat szervezni 8-tól 100 fôig. A kurzusok hossza lehet fél napos, vagy akár
3 napos. A személyre szabott kurzusokat kívánt helyszínen, vagy a GC bármely európai kirendeltségén
megtartjuk.
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BY GC EUROPE
a rizikófaktorok eliminálása vagy minimalizálása által
•Tailor-made
A demineralizált
dentalzománc
training
helyreállítása
courses forés
dentist
védelme
anda technicians
további károsodással szemben
• A páciens rendszeres visszahívása a kárieszre való hajlam függvényében
These
Ez
a tréning
coursesmodul
take into
információt
account the
és stratégiát
learning preferences
kínál ennekofhasználatára
each group. és
A tailor-made
mindennapiprogramme
munkába való
will
give the rightegy
beépítésére
amount
jövedelmezô
of challenge
praxis
and
futtatása
encouragement
mellett. to each participant. We can organise courses for
groups of various sizes ranging from eight to 100 attendees. The course length can vary from half a day
up to threelenyomatok
Tökéletes
days. Tailor-made
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A
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a környezet kiszámíthatatlan, azonban a GC mindig tud kínálni megoldást a precíz és
részletgazdag reprodukcióra. Különbözô anyagok és technikák trükkökkel és javaslatokkal kombinálva
a tréning részeit képezik.
Üvegszálas megerôsítés Stick és everStick termékekkel
Ez a kurzus végigvezet a különbözô üvegszálas termékek használatának lehetôségein, trükkjein, a megfelelô eljárással, magában foglalva a következô indikációkat:
• Esztétikus retenció
• Gyökércsap és csonk felépítmény
• Parodontális rögzítés
• Traumatizált fogak sínezése
• Koronák anterior és poszterior régióban
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TRÉNING KURZUSOK AZ ELÔRE MUTATÓ GONDOLKODÁSÚ FOGTECHNIKUSOKNAK
Alkossa meg világát az Initial segítségével
A GC Initial paradigmaváltást képvisel a kerámiarendszerek körében mivel hét kerámiát sûrít egy integrált
termék és színcsaládba, melyekkel a fémkerámiától egészen a teljes kerámiáig készíthet helyreállításokat.
A résztvevôk betekintést nyerhetnek a következôkbe:
• Az Initial rendszer filozófiájába
• A különbözô kerámiák applikálásának alapvetô eljárásaiba
• A különbözô GC Initial rétegezési megközelítés alapelveibe
• A színrendszer és különbözô porok magyarázatába
• Hasznos tippek és trükkök
A laboratóriumi kompozitok megértése és használata
A GRADIA egy egyedülálló fényre keményedô mikrokerámia kompozit rendszer koronákhoz, hidakhoz,
inlay-khez és héjakhoz, amely a helyreállításoknak a természetes foghoz hasonló színt ad. A kurzus
keretében szakembereink lépésrôl lépésre elmagyarázzák a különbözô GRADIA és GRADIA gum shade
helyreállítások készítésének módját. A kurzus gyakorlat központú tippekkel, trükkökkel és magyarázatokkal
a kompozit helyreállítások technikai és klinikai nézôpontjából egyaránt.
Útmutatás a gipszek és beágyazók optimális alkalmazásához
A GC gipszei és beágyazói magas minôségû anyagok, melyek kifejezetten a folyamatosan pontos
öntvények készítéséhez valamint a modern fogtechnikai laborok minden elvárásának megfelelve kerültek
kifejlesztésre. Ez a kurzus részletesen bemutatja a GC Fujirock gipszeink és a GC Fujivest beágyazóink
mûködését. Olyan hasznos információk birtokába juthat, melyek segítenek elkerülni az elôforduló hibákat.
Megismerhetik az alkalmazás optimális technikáit, és analizálják az elôforduló problémákat, melyek a nem
megfelelô használatból adódhatnak.
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Jeg y zetek
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Kategóriamutató
MINIMÁLIS
BEAVATKOZÁS

HELYREÁLLÍTÓ
FOGÁSZAT

PROTETIKA A
FOGORVOS SZÁMÁRA

PROTETIKA A
FOGTECHNIKUS SZÁMÁRA

Felismerés

12

Direkt helyreállítás

20

Ragasztás

46

Modellkészítés

70

Megelôzés

14

Csonkfelépítés

30

Ideiglenes koronák és hidak

50

Mintázás

72

Helyreállítás

17

Direkt helyreállítás

32

Ragasztás

51

Lenyomatvétel

72

Visszahívás

17

Alábélelés

40

Ortodonciai ragasztás

52

Beágyazás

73

Direkt helyreállítás

41

Lenyomatvétel

56

Koronák és hidak

79

Ideiglenes koronák és hidak

63

Harapásellenôrzés

65

Alábélelés és kondicionálás

66

Termékmutató
A GC Aroma Fine PLUS
B

59

GC Fuji ORTHO LC

53

GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD

72

GC Bite Compound

62

GC Fuji PLUS (EWT)

49

GC Impression Techniques

57

GC Caviton

41

GC Fujirock EP

70

GC ISO Functional Sticks

62

GC Cavity Conditioner

41

GC Fujirock OptiFlow

71

GC Kalore

25

GC G-CEM Capsule

47

GC Fujirock OptiXscan

71

GC Klinikai Alkalmazás

37

GC G-CEM LinkAce

46

GC Fuji TEMP LT

50

L GC Labolight LV-III

94

GC G-Cera ORBIT VEST

78

GC Fuji II LC (Improved)

39

GC Metal Primer II

93

93

GC Fuji VIII GP

40

61

GC Fuji IX GP Extra

38

C GC Ceramic Primer
GC Closed-Bite Trays

D

E

K

M GC MI Paste Plus
GC MultiPressVest

15
78

GC Coe-Pak (AUTOMIX)

67

GC Fuji IX GP - FAST

39

GC Composite Primer

93

GC Fuji ORTHO LC PP Automix

52

GC Cosmotech VEST

78

GC Fuji TRIAGE

16

GC Dentin Conditioner

41

GC Fujivest Platinum II

74

GC Dentulous Trays

60

GC Fujivest Premium

75

GC Ostron

GC DiaPolisher Paste

42

GC Fujivest Super

76

GC Pattern Resin LS

72

GC Dry Mouth Gel

16

GC Fujivest II

76

GC Pliers

50

GC Edentulous Trays

60

GC G-≥nial Anterior

22

GC Ragasztási útmutató

51

GC Epitex

43

GC G-≥nial Bond

28

GC Reline

66

GC EQUIA

36

GC G-≥nial Flo

27

GC Reline Extra Soft

67

GC everStick ®C&B

32

GC G-≥nial Posterior

23

GC everStick ®NET

34

GC G-≥nial Universal Flo

24

GC Rendszer felépítése

GC everStick ®ORTHO

34

GC G-Bond

29

GC Restorative guide

23

GC everStick ®PERIO

34

G GC G-Coat PLUS

42

GC Revotek LC

64

GC everStick ®POST

31

GC GRADIA®

90

GC Saliva-Check Buffer

13

GC everX Posterior

20

GC GRADIA Core & Post

30

GC Saliva-Check Mutans

13

GC Exajet

59

GC GRADIA Direct

26

GC Stellavest

77

GC Exafast NDS

58

GC GRADIA Direct Flo

27

GC EXA’lence

56

GC GRADIA Direct LoFlo

27

GC Exabite II NDS

65

GC GRADIA gum shades

GC Examix/flex

58

GC Impression Separation Wafer

GC Fiber Post

31

GC Fit Checker Advanced

N

GC New Casting Ring LINER

77

GC New Metal Strips

43

GC Optiglaze
O GC ORTHO Gel Conditioner

P

R GC Reline Soft

91
55
72

67
73

GC STEPLIGHT SL-I

94

GC Stick & StickNET

92

91

GC StickCARRIER

35

61

GC StickRESIN

35

GC Initial AL & ZR-FS

84

GC StickSTEPPER

35

65

GC Initial Connector Paste

83

GC Tissue Conditioner

66

GC Fit Checker Advanced Blue

65

GC Initial Gum & Bleach

86

GC Freegenol

50

GC Initial INmetalbond

83

GC Initial IQ Layering over Metal & Zircon

88

GC Tri Plaque ID Gel

12

GC Initial IQ Press over Metal & Zircon

89

GC Unifast III

63

GC Fuji I
F GC FujiCEM 2

49
48

I

GC Fuji LINING LC Paste Pak

40

GC Initial IQ Lustre Pastes NF

87

GC Fuji LINING LC

40

GC Initial MC

80

GC Fuji ORTHO

53

GC Initial PC & LF

85

GC Fuji ORTHO BAND LC PP

54

GC Initial Ti Bonder

83

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak

55

GC Initial Ti & LF

82

A katalógusban szereplô színek Vita® vagy GC színek.
A Vita® a Vita® - Zahnfabrik Bad Säckingen, Germany bejegyzett védjegye.
A RECALDENT TM engedéllyel használt márkanév.

100

S

T

GC Tooth Mousse

14

GC Treclean

62

U GC Unifast LC
GC Unifast TRAD
V GC Vest-G

64
63
77
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