Połåczmy siły!
Inteligentne
rozwiåzania
GC wychodzåce
naprzeciw wszystkim
problemom
cementowania

Jak wybraÊ
optymalny cement do osadzania?
W dzisiejszych czasach, bardziej niæ kiedykolwiek wczeπniej, jesteπcie
PaËstwo rozpieszczani szerokå gamå rozwiåzaË moæliwych do stosowania
podczas planowania i wytwarzania uzupełnieË poπrednich. Praktycznie
juæ od chwili przekroczenia przez pacjenta progu gabinetu macie do
dyspozycji róæne moæliwoπci wyboru odpowiedniego planu leczenia.

Jako lekarze dentyπci wiecie, æe nie ma dwóch takich samych
pacjentów, a zatem istotne jest holistyczne podejπcie do planowania
leczenia - szczególnie podczas wyboru rodzaju uzupełnieË poπrednich
i materiałów najlepiej dostosowanych do danej sytuacji klinicznej.

Waænym elementem tego procesu jest wybór odpowiedniego
cementu do osadzania
Kluczowe pytania, jakie powinno sië zadaÊ przed dokonaniem ostatecznego wyboru, to:
Który cement pomoæe mi w najlepszy sposób

OchroniÊ
tkanki
zëba?

ChroniÊ
uzupełnienie
protetyczne?

Wybór optymalnego cementu do osadzania daje gwarancjë
piëknego uπmiechu i długotrwałej satysfakcji pacjenta
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Poznaj nasze rozwiåzania na 5+
dla wszystkich wyzwaË cementowania
Ponad 95-letnie doπwiadczenie
i najbardziej wszechstronne
portfolio produktów na rynku
sprawia, æe firma GC jest
doskonałym partnerem, który
przeprowadzi Cië przez proces
wyboru najodpowiedniejszego
cementu.
Skuteczne cementowanie
to przecieæ efekt pracy
zespołowej.
Kaædy z cementów firmy
GC jest dostosowany do
innych sytuacji klinicznych
i charakteryzuje sië unikalnymi
właπciwoπciami fizycznymi,
czasem pracy, protokołem
stosowania, uwalnianiem
fluoru i kosztami…

Połåczmy siły!

Adhezyjny
cement
kompozytowy

G-CEM LinkAce •
G-CEM Capsule •

Samoadhezyjny
cement
kompozytowy

HIGH
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• G-CEM LinkForce (o podwójnym wiåzaniu)
• G-≥nial Universal Flo (πwiatłoutwardzalny)

Modyfikowany
æywicå cement
glasjonomerowy
(RMGI)

• Fuji PLUS
• FujiCEM 2

GC LUTING
SOLUTIONS

Freegenol •

Cement na bazie
tlenku cynku

Konwencjonalny
cement
glasjonomerowy
(GI)

• Fuji I
• Fuji TEMP LT
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W zaleænoπci od sytuacji klinicznej, pierwszym pytaniem jakie naleæałoby zadaÊ jest: Czy powinno sië CEMENTOWA∆ TRADYCYJNIE
czy ADHEZYJNIE?

Kiedy cementowaÊ tradycyjnie?

Cementowanie jest zazwyczaj stosowane w przypadku preparacji, które umoæliwiajå retencjë mechanicznå.
Nastëpujåce aspekty kliniczne bëdå miały decydujåce znaczenie przy wyborze optymalnej procedury CEMENTOWANIA:

Retencyjna preparacja

Niemoæliwa izolacja

Umiarkowane potrzeby
estetyczne

Pacjenci o szczególnych
potrzebach

9B
Zastosuj cement GI lub RMGI, który
zapewnia najlepszå kombinacjë
łatwoπci stosowania, szybkoπci pracy
oraz ochrony tkanek zëba.

Zastosuj cement GI lub RMGI
oferujåcy duæå tolerancjë na wilgoÊ
przy jednoczesnej doskonałej adhezji
chemicznej do tkanek zëba.

Moæliwe opcje:
Konwencjonalny cement glasjonomerowy (GI) | Rozwiåzanie GC: Fuji I
Cement glasjonomerowy modyfikowany æywicå (RMGI) | Rozwiåzanie GC: Fuji PLUS i FujiCEM 2
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–ródło: dr Lucile Dahan, Francja (1) oraz prof. Jean-François Lasserre, Francja (2, 3 i 4)

Zastosuj cement GI lub RMGI, jeπli sytuacja
kliniczna i/lub wybrany substrat (tlenek
cyrkonu, metal i metal licowany porcelanå)
nie wymagajå wysoce estetycznego
cementu.

Zastosuj cement GI lub RMGI
w przypadku wysokiego ryzyka próchnicy
oraz u pacjentów geriatrycznych.

“Zwykle brzegi preparacji usytuowane så poddziåsłowo,
zatem kontrola wilgoci moæe byÊ problematyczna!”
DR L U C IL E DA H A N, FR A NC JA

Kiedy cementowaÊ adhezyjnie?
Cementowanie adhezyjne jest zazwyczaj stosowane, gdy wymagana jest dodatkowa adhezja lub gdy estetyka ma priorytetowe znaczenie.

Nieretencyjna preparacja

Moæliwa izolacja

Wymagana wysoka estetyka

9B
Zastosuj adhezyjny cement kompozytowy,
jeπli preparacja nie zapewnia retencji.
Cement samoadhezyjny (łatwy w uæyciu)
moæe byÊ stosowany w przypadku preparacji
o umiarkowanej retencji.

Zastosuj samoadhezyjny lub adhezyjny
cement kompozytowy, gdy moæliwe jest
zapewnienie suchoπci pola zabiegowego.

9B

Zastosuj samoadhezyjny lub adhezyjny
cement kompozytowy, gdy wymagane
jest zapewnienie wysokiej estetyki.

Konieczna dodatkowa adhezja

9B

9B

Zastosuj adhezyjny cement
kompozytowy do osadzania licówek
oraz uzupełnieË z ceramiki hybrydowej
(np. CERASMART).

Moæliwe opcje:
Samoadhezyjny cement kompozytowy | Rozwiåzanie GC: G-CEM LinkAce oraz G-CEM Capsule
Adhezyjny cement kompozytowy | Rozwiåzanie GC: G-CEM LinkForce (o podwójnym systemie wiåzania) oraz G-≥nial Universal Flo (πwiatłoutwardzalny)
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–ródło: Prof Jean-François Lasserre, Francja (1, 2 i 3)

25B

25B

Poznaj wszystkie nasze rozwiåzania
do osadzania uzupełnieË protetycznych!
Majåc jedno z najbardziej wszechstronnych portfolio produktów do cementowania, moæemy jako GC pomóc
w utrzymaniu uπmiechu Twojego pacjenta.

HIGH

5
LUTING SOLUTIONS

Nasze produkty do cementowania ostatecznego:
Cementy na bazie glasjonomerów

Cementy na bazie æywicy kompozytowej

Fuji I

G-CEM LinkAce oraz
G-CEM Capsule

Konwencjonalny cement glasjonomerowy (GI)
• Ekonomiczne rozwiåzanie • Bez dodatku æywicy

Samoadhezyjny cement kompozytowy
• Skuteczna polimeryzacja chemiczna • Łatwy w stosowaniu

Strona 7

Strona 10

Fuji PLUS

G-CEM LinkForce

Cement glasjonomerowy modyfikowany
æywicå (RMGI)
• Długotrwały sukces kliniczny • Bezproblemowy cement

Adhezyjny cement kompozytowy
(o podwójnym systemie wiåzania)
• Silna adhezja • Doskonała estetyka

Strona 8

Strona 11

FujiCEM 2

G-≥nial Universal Flo

Cement glasjonomerowy modyfikowany
æywicå (RMGI)
• Łatwy w stosowaniu • Wszechstronny

Strona 9

Półpłynny materiał kompozytowy, doskonały
do osadzania licówek (πwiatłoutwardzalny)
• Doskonała estetyka • Korzystne właπciwoπci fizyczne

Strona 12

Nasze produkty do cementowania tymczasowego
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Cement na bazie tlenku cynku

Konwencjonalny cement glasjonomerowy

Freegenol

Fuji TEMP LT

Strona 13

Strona 13

GC Fuji I
Konwencjonalny cement glasjonomerowy

Biokompatybilny cement do osadzania, bez dodatku æywicy, rozwiåzanie
stosowane z ogromnym sukcesem klinicznym od 25 lat. Fuji I, pierwszy cement
glasjonomerowy GC do osadzania, nieprzerwanie stosowany od lat na całym πwiecie. Przekonaj sië, dlaczego
Fuji I wciåæ utrzymuje sië w rankingach jako materiał z wyboru.

Kluczowe zalety kliniczne
• Wiåzanie chemiczne do tkanek zëba, zapewniajåce doskonałå szczelnoπÊ brzeænå
• Rozwiåzanie odporne na wilgoÊ, gdy nie moæna zapewniÊ suchoπci pola zabiegowego
• Szybka i łatwa procedura bez koniecznπci wytrawiania i nakładania na powierzchnië zëba systemu wiåæåcego
• Cement bez æywicy odpowiedni dla pacjentów uczulonych na metakrylany (æywice)
• Praktycznie brak nadwraæliwoπci pozabiegowej: rozwiåzanie przyjazne dla miazgi

Zalety praktyczne
• Wydajne i łatwe w stosowaniu rozwiåzanie dla uzupełnieË na metalowej podbudowie
• Aspekty ekonomiczne: € € € € €

ÆYWICA
Rozwiåzanie efektywne
pod wzglëdem kosztów

Cement nie zawierajåcy
æywicy, dla pacjentów
z alergiå na metakrylany
(æywice)

Zastosowanie kliniczne
Tlenek cyrkonu /
Metal / Metal
Tlenek glinu
licowany porcelanå
Wkłady koronowe i nakłady
Korony/mosty
Wkłady koronowo-korzeniowe

nie dot.
-

“Fuji I jest idealnie przystosowany do stałego cementowania elementów
mocowanych na łåcznikach implantów. Usuwanie nadmiarów jest proste
i łatwe do kontroli, co zmniejsza ryzyko periimplantitis.”

9B

DR EMMANUEL D ’INCAU, FRANCJA
Dobre rozwiåzanie do osadzania na łåcznikach
implantów. Łatwe usuwanie nadmiarów znaczåco
obniæa ryzyko wyståpienia zapalenia wokół implantów
(periimplantitis).
–ródło: dr Emmanuel d’Incau, Francja
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GC Fuji PLUS
Cement glasjonomerowy modyfikowany
æywicå

SkutecznoπÊ potwierdzona 20 letnim doπwiadczeniem - przewidywalne,
bezproblemowe rozwiåzanie. GC Fuji PLUS jest jednym z najbardziej znanych produktów i jest
uwaæany za materiał wzorcowy w swojej klasie, oferujåc ochronë zëbów typowå dla cementu glasjonomerowego
zrównowaæonå z wytrzymałoπciå i estetykå æywicy kompozytowej.

Kluczowe zalety kliniczne
• Adhezja chemiczna do tkanek zëba, zapewniajåca doskonałå szczelnoπÊ brzeænå
• Rozwiåzanie odporne na wilgoÊ, gdy nie moæna zapewniÊ suchoπci pola zabiegowego
• Szybka i łatwa procedura: brak koniecznπci wytrawiania i nakładania na powierzchnië zëba systemu wiåæåcego
• Gumowa konsystencja umoæliwia łatwe usuwanie nadmiarów
• Praktycznie brak nadwraæliwoπci pozabiegowej: rozwiåzanie przyjazne dla miazgi

Zalety praktyczne
• Udowodnione i przewidywalne działanie w wiëkszoπci rutynowych przypadków
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• Sprawdzona i przewidywalna wydajnoπÊ w wiëkszoπci rutynowych przypadków
• Aspekty ekonomiczne: € € € € €

Zastosowanie kliniczne
Długotrwały sukces
kliniczny

Idealna równowaga
miëdzy ochronå tkanek
zëba i adhezjå

Metal /
Metal
licowany
porcelanå
Wkłady koronowe i nakłady
Korony/mosty
Wkłady koronowo-korzeniowe

Ceramika
skaleniowa /
leucytowa*

Dwukrzemian
litu

Tlenek
cyrkonu /
Tlenek glinu

Kompozyt /
Kompozyt
wzmocniony
włóknem szklanym

nie dot.

(wkłady koronowe)

nie dot.

nie dot.

“Nasz gabinet stosuje Fuji PLUS od prawie dwudziestu lat. Nie przypominam sobie
æadnych niepowodzeË - a osadziliπmy przy jego pomocy ponad 5000 koron i mostów!“
Łatwe usuwanie nadmiarów
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Przewidywalne
i bezproblemowe
rozwiåzanie

–ródło: dr Emmanuel d’Incau, Francja

DR H AN H EESEN, H OLANDIA

* Ceramika skaleniowa i wzmacniana leucytem

25B

GC FujiCEM 2
Cement glasjonomerowy modyfikowany
æywicå

Prostota jest innowacjå! Pierwszy modyfikowany æywicå cement glasjonomerowy typu pasta-pasta.
Ten łatwy w uæyciu, wszechstronny cement do osadzania jest doskonałym rozwiåzaniem dla wiëkszoπci rutynowych
procedur cementowania.

Kluczowe zalety kliniczne
• Adhezja chemiczna do tkanek zëba, zapewniajåca doskonałå szczelnoπÊ brzeænå
• Rozwiåzanie odporne na wilgoÊ, gdy nie moæna zapewniÊ suchoπci pola zabiegowego
• Szybka i łatwa procedura: brak koniecznπci wytrawiania i nakładania na powierzchnië zëba systemu wiåæåcego
• Gumowa konsystencja umoæliwia łatwe usuwanie nadmiarów
• Praktycznie bez nadwraæliwoπci pozabiegowej: rozwiåzanie przyjazne dla miazgi

Zalety praktyczne
• MoæliwoπÊ wyboru mieszania rëcznego lub automix: wybór naleæy do Ciebie!
• Aspekty ekonomiczne: € € € € €

Zastosowanie kliniczne
Metal /
Metal
licowany
porcelanå
Wkłady koronowe i nakłady
Korony/mosty
Wkłady koronowo-korzeniowe
Mieszanie rëczne

Ceramika
skaleniowa /
leucytowa*

Dwukrzemian
litu

Tlenek
cyrkonu /
Tlenek glinu

Kompozyt /
Kompozyt
wzmocniony
włóknem szklanym

nie dot.

(wkłady koronowe)

nie dot.

nie dot.

Automix

“Czemu mielibyπmy wybieraÊ wraæliwå na technikë procedurë łåczenia, kiedy
moæemy mieÊ fantastyczne wiåzanie chemiczne do zëbiny, szczelnoπÊ brzeænå
i wytrzymałoπÊ cementu glasjonomerowego modyfikowanego æywicå?
FujiCEM 2 jest rozwiåzaniem łatwym, szybkim i niezawodnym.”
DR JAVIER T AP IA, H ISZP ANIA
Łatwe deponowanie

Łatwe usuwanie nadmiarów

–ródło: dr Frédéric Raux, Francja

* Ceramika skaleniowa i wzmacniana leucytem
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GC G-CEM LinkAce
Samoadhezyjny cement kompozytowy

Szukasz moæliwoπci uzyskania najlepszych rezultatów, nawet przy niskiej
przepuszczalnoπci πwiatła przez uzupełnienia? Wybierz nasz G-CEM LinkAce, wyposaæony
w bardzo wydajne wiåzanie chemiczne zapewniajåce przewidywalne rezultaty za kaædym razem! Dziëki unikalnemu
inicjatorowi i czåsteczkom wypełniacza, oferuje niezawodne połåczenie, trwałå stabilnoπÊ koloru oraz wysokå
odpornoπÊ na πcieranie.

Kluczowe zalety kliniczne
• Skuteczne wiåzanie chemiczne gwarantuje optymalnå, całkowitå polimeryzacjë, nawet pod nieprzeziernymi lub
grubymi uzupełnieniami
• Nie wymaga wczeπniejszego przygotowania zëba ani stosowania primerów do metalu lub cyrkonu
• Cienka warstwa materiału (3µm) zapewnia doskonałe dopasowanie uzupełnienia protetycznego
• Doskonała stabilnoπÊ koloru zapewnia długotrwałe rezultaty estetyczne

Zalety praktyczne
• Łatwy w stosowaniu cement kompozytowy zapewniajåcy doskonałå estetykë w wiëkszoπci codziennych przypadków
• Nie wymaga przechowywania w lodówce - moæna przechowywaÊ w temperaturze pokojowej
• Aspekty ekonomiczne: € € € € €

Zastosowanie kliniczne
Metal /
Metal
licowany
porcelanå
Moæe byÊ przechowywany
w temperaturze pokojowej

Nie wymaga wytrawiania
zëba ani nakładania
systemu wiåæåcego

Wkłady koronowe i nakłady
Korony/mosty
Wkłady koronowo-korzeniowe

Ceramika
skaleniowa /
leucytowa*

Dwukrzemian
litu

Tlenek
cyrkonu /
Tlenek glinu

Kompozyt /
Kompozyt
wzmocniony
włóknem szklanym

nie dot.
nie dot.

nie dot.

“Uæywam tego cementu do wiëkszoπci uzupełnieË cyrkonowych i ceramicznych. Szczególnie podoba
mi sië to, æe jest to materiał o podwójnym sposobie wiåzania z doskonałå funkcjå samoutwardzania,
zapewniajåcå wysoki stopieË polimeryzacji nawet wtedy, gdy przepuszczalnoπÊ πwiatła jest
ograniczona. Materiał oferuje równieæ wysokå estetykë i jest wyjåtkowo łatwy w uæyciu!”
Skuteczne wiåzanie chemiczne
zapewnia całkowitå,
optymalnå polimeryzacjë
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Długotrwały efekt
estetyczny

–ródło: dr Frédéric Raux, Francja

DR ANJA BARABA, CH ORWACJA

* Ceramika skaleniowa i wzmacniana leucytem

GC G-CEM LinkForce
Adhezyjny cement kompozytowy
z podwójnym systemem utwardzania

Siła i estetyka w jednym systemie dla wszystkich wskazaË, do wszystkich
substratów. G-CEM LinkForce jest uniwersalnym adhezyjnym cementem kompozytowym, idealnym
w przypadkach, w których konieczne jest zapewnienie dodatkowej retencji i niezaståpiony do wszystkich bloczków
CAD/CAM z ceramiki i z ceramiki hybrydowej jak np. CERASMART.

Kluczowe zalety kliniczne
• Bezpieczna adhezja we wszystkich sytuacjach przy uæyciu tylko jednego systemu, trzech bazowych elementów:
• G-Premio BOND łåczy sië ze WSZYSTKIMI preparacjami bez kompromisu
• G-Multi PRIMER zapewnia stabilnå adhezjë do WSZYSTKICH uzupełnieË
• G-CEM LinkForce gwarantuje silne wiåzanie we WSZYSTKICH wskazaniach
• Optymalna polimeryzacja πwiatłem do osadzania licówek
• Skuteczna reakcja samoutwardzania, przydatna do cementowania mniej przeziernych lub grubszych uzupełnieË

Zalety praktyczne
• Uniwersalne, estetyczne i skuteczne rozwiåzanie do wszystkich wyzwaË cementowania adhezyjnego
• Wybór czterech estetycznych odcieni i odpowiadajåcych im past do sprawdzania koloru (Try-in)
• Aspekty ekonomiczne: € € € € €

Zastosowanie kliniczne

Łatwa aplikacja G-Premio BOND
z lub bez wczeπniejszego
wytrawiania

Utwardzanie πwiatłem cienkiej warstwy
systemu wiåæåcego (3µm) dla uzyskania
optymalnej adhezji

Metal /
Metal
licowany
porcelanå
Wkłady koronowe i nakłady
Korony/mosty
Licówki
nie dot.
Wkłady koronowokorzeniowe

Ceramika
skaleniowa /
leucytowa*

Tlenek
cyrkonu /
DwuTlenek
krzemian
glinu
litu

Kompozyt /
Kompozyt
wzmocniony
włóknem
szklanym

Ceramika
hybrydowa
(np.
CERASMART)

nie dot.
nie dot.
nie dot.

nie dot.

nie dot.

“Stosujë G-CEM LinkForce jako produkt z wyboru we wszystkich
wskazaniach klinicznych. DzieË w dzieË wciåæ mnie zaskakuje.”
Łatwe osadzanie i doskonała
Jeden uniwersalny primer
adaptacja dziëki bardzo cienkiej
zapewniajåcy stabilnå adhezjë
warstwie
do wszystkich substratów
–ródło: dr Antonio Saiz-Pardo, Hiszpania

DR CAST I, WŁOCHY

* Ceramika skaleniowa i wzmacniana leucytem

11

GC G-≥nial Universal Flo
©wiatłoutwardzalny adhezyjny cement
kompozytowy

Uniwersalny, kompozyt płynny do wypełnieË doskonały do cementowania
licówek. G-≥nial Universal Flo głównie stosowany jest jako materiał odtwórczy i jako liner, ale moæe byÊ równieæ
stosowany do cementowania licówek i niektórych wkładów i nakładów, gdy moæliwe jest utwardzanie πwiatłem.

Kluczowe zalety kliniczne
• Półpłynny kompozyt o doskonałej tiksotropowej konsystencji i wysokiej poczåtkowej lepkoπci, umoæliwiajåcej
łatwe zakładanie licówek
• Dziëki dozowaniu bezpoπrednio ze strzykawki, ryzyko pëcherzy powietrza na brzegach jest zminimalizowane
• Wysoka odpornoπÊ na πcieranie i doskonała polerowalnoπÊ zapewnia długotrwałå estetykë
• Dobra alternatywa dla podgrzewanego kompozytu z mniejszym ryzykiem niepowodzenia w przypadku
cienkich uzupełnieË poπrednich

Zalety praktyczne
• Zadbaj o to, aby stale mieÊ do dyspozycji ten wielofunkcyjny materiał!
• Szeroka gama kolorów: 15 odcieni

Zastosowanie kliniczne
Ceramika szklana*

Łatwe deponowanie

Konsystencja tiksotropowa:
łatwe usuwanie nadmiarów

Licówki
Wkłady koronowe i nakłady

Ceramika hybrydowa
(np. CERASMART)

(< 2.0 mm gruboπci)

(< 2.0 mm gruboπci)

Kompozyt
(< 2.0 mm gruboπci)

“Dobrze znany ze swoich doskonałych właπciwoπci optycznych i mechanicznych, G-≥nial
Universal Flo jest dobrym rozwiåzaniem do bezpoπredniej odbudowy oraz cementowania
(licówek, wkładów i nakładów). W dzisiejszych czasach lekarze poszukujå materiałów
uniwersalnych i G-≥nial Universal Flo spełnia te oczekiwania. Jego wysoka gëstoπÊ umoæliwia
łatwå kontrolë nadmiaru oraz łatwe zakładanie i pozycjonowanie uzupełnienia.”
©wiatłoutwardzalny kompozyt:
zachowana doskonała estetyka mimo upływu czasu
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–ródło: prof. Jean-François Lasserre, Francja

DR ST EP H EN KOUBI, FRANCJA
* Ceramika skaleniowa, ceramika wzmacniana leucytem oraz dwukrzemian litu

Cementy tymczasowe GC…
GC Freegenol

GC Fuji TEMP LT

Cement na bazie tlenku cynku

Konwencjonalny cement glasjonomerowy w naboju Paste-Pak

Kluczowe właπciwoπci

Kluczowe właπciwoπci

• Uniwersalny cement
tymczasowy
• MoæliwoπÊ dostosowania
konsystencji i czasu wiåzania
• Łatwe usuwanie nadmiarów
• Bez eugenolu, nie wchodzi
w interakcjë z cementami
kompozytowymi

• Gwarantuje retencjë i łatwe
usuwanie
• Łatwe osadzanie dziëki cienkiej
warstwie materiału (6µm)
• Gumowa konsystencja zapewnia
łatwe usuwanie nadmiarów
• Widoczny na zdjëciach RTG
• Idealny do cementowania
na łåcznikach implantów

Poznaj równieæ primery GC...
Niezaleænie od tego, czy preferujesz specjalistyczne primery czy uniwersalne, GC ma rozwiåzanie.
Rozwiåzanie uniwersalne

Rozwiåzania wyspecjalizowane

G-Multi PRIMER

Ceramic Primer II

Metal Primer Z

Jeden uniwersalny
primer dla WSZYSTKICH
uzupełnieË poπrednich.

Specjalistyczny primer dla wszystkich
estetycznych uzupełnieË poπrednich.
Kompatybilny z uzupełnieniami z ceramiki
szklanej, ceramiki hybrydowej, tlenku cyrkonu,
tlenku glinu i uzupełnieniami kompozytowymi.

Główny bohater dla
wszystkich uzupełnieË
metalowych oraz
metalowych licowanych
porcelanå.
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Tabela nawigacyjna GC do cementowania. Znajd odpowiedni cement(y) by pokonaÊ wyzwania zwiåzane z osadzaniem uzupełnieË!
Wkłady i nakłady
Metal

Korony i mosty

• Ceramika
skaleniowa

• Dwukrzemian
litu

• Ceramika
wzmacniana
leucytem

• Kompozyt
(np. GC
GRADIA PLUS)

• Metal
(np. GC Initial
Cast NP)

Ceramika
hybrydowa
(np. CERASMART)

• Tlenek cyrkonu
(np. dysk GC
Initial Zirconia)

• Dwukrzemian
litu

• Ceramika
skaleniowa

• Kompozyt
(np. GC
GRADIA PLUS)

• Ceramika
wzmacniana
leucytem

Wkłady koronowo-korzeniowe
Ceramika
hybrydowa
(np. CERASMART)

Wzmacniane
wkłóknem
szklanym
(np. EverStick
POST oraz
GC Fiber post)

-

-

-

-

-

-

-

-

Metal

Tlenek
cyrkonu
(np. dysk
GC Initial
Zirconia)

• Ceramika skaleniowa
• Ceramika wzmacniana
leucytem
• Dwukrzemian litu
• Ceramika hybrydowa
(np. CERASMART)
• Kompozyt

-

-

• Tlenek glinu
Fuji I
Konwencjonalny cement
glasjonomerowy

-

-

-

Fuji PLUS
Cement glasjonomerowy
modyfikowany æywicå
FujiCEM 2
Cement glasjonomerowy
modyfikowany æywicå

-

-

(wkłady)

G-CEM LinkAce
Samoadhezyjny
cement kompozytowy

-

G-CEM
Samoadhezyjny
cement kompozytowy

Licówki

G-CEM LinkForce
Adhezyjny cement
kompozytowy
G-≥nial Universal Flo
Adhezyjny cement
kompozytowy

-

-

(jeπli gruboπÊ uzupełnienia jest mniejsza niæ 2,0 mm)*1

-

-

-

-

-

-

Poznaj wiëcej właπciwoπci cementów lutujåcych GC
Konwencjonalny glasjonomer
Fuji I

Odcienie
Czas mieszania

Czas pracy
Czas ostatecznego
opracowania

Samoadhezyjny cement
kompozytowy

Glasjonomer modyfikowany æywicå

Fuji I

Fuji PLUS

Fuji PLUS EWT*2

Fuji PLUS

Jasnoæółty

Jasnoæółty

Æółty,
Przezierny
i A3

A3

Æółty i A3

20 s

10 s

20 s

20 s

2 min

2 min 15 s

2 min 30 s

4 min 30 s

4 min 30 s

4 min 30 s

FujiCEM 2

Adhezyjny cement kompozytowy

G-CEM

G-CEM
LinkAce

G-CEM
LinkForce

G-≥nial
Universal Flo

Jasnoæółty

A2,
Przezierny,
AO3 i BO1

A2,
Przezierny,
AO3 i BO1

A2, Przezierny,
Opaque
i Bleach

A1, A2, A3, A3.5,
A4, BW, B1, B2, B3,
C3, CV, AO2, AO3,
JE & AE

10 s

10-15 s

10 s

10-15 s

10-15 s

nie dot.

3 min 30 s

2 min

2 min 15 s

2 min 30 s

2 min 50 s

3 min

nie dot.

5 min 45 s

4 min 15 s

4 min 30 s

4 min

4 min

4 min

nie dot.

(czas rozpoczëcia)

14

Uwagi: *1 dla uzupełnieË poπrednich o małej gruboπci (≤ 2mm), co umoæliwia zastosowanie wyłåcznie techniki utwardzania πwiatłem. *2 EWT: Extended Working Time - Wydłuæony czas pracy: doskonały do cementowania mostów.

Połåczmy siły! Odkryj nasze kluczowe rozwiåzania
cementowe dla wszystkich wyzwaË zwiåzanych z osadzaniem
FujiCEM 2 & Fuji PLUS

G-CEM LinkAce

G-CEM LinkForce

Cement glasjonomerowy modyfikowany æywicå

Samoadhezyjny cement kompozytowy

Adhezyjny cement kompozytowy

Stanowiå wzorzec do naπladowania w swojej klasie. Så
idealnym, bezproblemowym rozwiåzaniem dla rutynowych
procedur, zwłaszcza do metalu, metalu licowanego
porcelanå i do tlenku cyrkonu. Så nieodzowne, szczególnie
w przypadkach, gdy kontrola wilgoci stanowi problem!

Dziëki, prawdopodobnie najlepszej zdolnoπci wiåzania
chemicznego w swojej klasie, zapewniona jest doskonała
polimeryzacja nawet, gdy przepuszczalnoπÊ πwiatła przez
uzupełnienie jest ograniczona.

Gdy konieczna jest bezkompromisowa adhezja, to właπnie
ten produkt jest TYM rozwiåzaniem. Ten uniwersalny
adhezyjny cement kompozytowy pozwala na pracë
w sposób znormalizowany i oferuje silne wiåzanie we
wszystkich wskazaniach.

1

2

1 | Idealne rozwiåzanie przy brzegach koron usytuowanych
poddziåsłowo!
2 | Łatwe deponowanie
3 | Łatwe usuwanie nadmiarów
4 | Pełna ochrona tkanek zëba

3
–ródło: prof. Jean-François Lasserre (1), dr Frédéric Raux (2 i 4)
i dr Emmanuel d’Incau (3), Francja
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1

2

1 | Moæe byÊ przechowywany w temperaturze pokojowej
2 | Nie wymaga wytrawiania i nakładania systemu wiåæåcego
3 | Skuteczne wiåzanie chemiczne zapewniajåce
optymalnå polimeryzacjë nawet przy ograniczonej
przepuszczalnoπci πwiatła
4 | Długotrwałe rezultaty estetyczne

3
–ródło: dr Frédéric Raux, Francja

4

1

2

1 | Łatwa aplikacja G-Premio BOND
2 | Utwardzanie πwiatłem cienkiej warstwy systemu
łåczåcego dla zapewnienia optymalnej adhezji
3 | Uniwersalny primer dla zapewnienia stabilnej adhezji
do wszystkich substratów
4 | Łatwe osadzanie i idealna adaptacja

3
–ródło: dr Antonio Saiz-Pardo, Hiszpania

4
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G-CEM LinkForce
Zestaw Intro (1x proszek odcieË jasnoæółty 35 g & 1x płyn 20 ml) EEP
Uzupełnienie - 35 g proszek odcieË jasnoæółty EEP
Uzupełnienie - 20 ml (25 g) płyn EEP
50 kapsułek odcieË jasnoæółty EEP

Zestaw Intro - komplet A3 (15 g proszek A3, 7 ml płyn & 6,5 ml kondycjoner) EEP
Uzupełnienie - EWT (wersja z wydłuæonym czasem pracy) 15 g proszek A3 EEP
Uzupełnienie - 15 g proszek odcieË æółty EEP
Uzupełnienie - 15 g proszek odcieË Translucent EEP
Uzupełnienie - 15 g proszek odcieË A3 EEP
Uzupełnienie - 7 ml (8 g) płyn EEP
50 kapsułek odcieË æółty EEP
50 kapsułek odcieË A3 EEP

FujiCEM 2
900896
900899
900902
900903
001573
004647

Uzupełnienie - 2x nabój Paste Pak (13,3 g / 7,2 ml) EEP
Opakowanie Automix - 2x nabój Paste Pak EEP
(13,3 g) & 44 koËcówki mieszajåce
20x KoËcówki mieszajåce SL, opakowanie uzupełniajåce
10x KoËcówki mieszajåce SL do Endo, opakowanie uzupełniajåce
Dozownik GC Paste Pak
Dozownik GC FujiCEM 2

G-CEM
003221
003217
003228
003229
003230
004414

009542
009543

Fuji PLUS
003211
003231
003212
003214
003213
003215
003209
003210

009540

50 kapsułek asortyment (po 20 w odcieniu A2 i Translucent, po 5 w odcieniu AO3 i BO1) EEP
50 kapsułek A2 EEP
50 kapsułek AO3 EEP
50 kapsułek Translucent EEP
50 kapsułek BO1 EEP
50x KoËcówki przedłuæajåce GC do kapsułek

009544
009545
009546
009547
009548
009549
009550
009551
009037
009552

System Kit: 1x G-CEM LinkForce A2, 1x G-CEM LinkForce Translucent,
G-Premio BOND, G-Premio BOND DCA, G-Multi PRIMER, G-CEM LinkForce
pasty próbne Try-in (A2 & Translucent), GC Etchant & akcesoria
Starter Kit A2: 1x G-CEM LinkForce A2 (8,7 g), G-Premio BOND,
G-Multi PRIMER & akcesoria
Starter Kit Translucent (TR): 1x G-CEM LinkForce Translucent (8,7 g),
G-Premio BOND, G-Multi PRIMER & akcesoria
Uzupełnienie A2 - 1x 8,7 g
Uzupełnienie Translucent (TR) - 1x 8,7 g
Uzupełnienie Opaque - nieprzezierny 1x 8,7 g
Uzupełnienie Bleach - wybielany 1x 8,7 g
1x Pasta próbna Try-In 1,5 g A2
1x Pasta próbna Try-In 1,5 g Translucent (TR)
1x Pasta próbna Try-In 1,5 g Opaque - nieprzezierny
1x Pasta próbna Try-In 1,5 g Bleach - wybielany
G-Premio BOND 5 ml EEP
G-Premio BOND DCA 3 ml

G-≥nial Universal Flo
004630
1x 2 ml (3,4 g) strzykawka - BW (wybielany) EEP
004619
1x 2 ml (3,4 g) strzykawka - A1 EEP
004620
1x 2 ml (3,4 g) strzykawka - A2 EEP
004621
1x 2 ml (3,4 g) strzykawka - A3 EEP
004629
1x 2 ml (3,4 g) strzykawka - AO3 EEP
004632
1x 2 ml (3,4 g) strzykawka - JE (junior enamel) EEP
004634
30x KoËcówki dozujåce III tworzywo
004635
30x KoËcówki dozujåce III metal (igła)
Dostëpny równieæ w odcieniach A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2 i AE (adult enamel)

Cementy tymczasowe
Freegenol
Fuji TEMP LT

G-CEM LinkAce

Primery

004861
004862
004863
004864
900668
900495

G-Multi PRIMER
Ceramic Primer II

Uzupełnienie - 2 x 4,6 g (2,7 ml) A2 EEP
Uzupełnienie - 2 x 4,6 g (2,7 ml) Translucent EEP
Uzupełnienie - 2 x 4,6 g (2,7 ml) AO3 EEP
Uzupełnienie - 2 x 4,6 g (2,7 ml) BO1 EEP
10x KoËcówki GC Automix Regular
10x KoËcówki GC Automix do Endo

GC EUROPE N.V. | Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven

Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

Metal Primer Z

GC EUROPE Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków

Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

003440
004253

Opakowanie 1-1 w tubkach (55 g baza, 20 g akcelerator, 2,5 ml zmywacz) EEP
2x 13,3 g (7,2 ml) w nabojach Paste Pak

009553
008552
008620
009295

G-Multi PRIMER, 5 ml płyn
GC Ceramic Primer II, 3 ml płyn EEP
Ceramic Primer II ampułki z jednostkowå dawkå (10 szt.)
GC METAL PRIMER Z, 5 ml płyn
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003201
003203
003205
003106

Nastëpujåce produkty så znakami towarowymi firmy GC: Fuji I, Fuji PLUS, FujiCEM 2, G-CEM, G-CEM LinkAce,
G-CEM LinkForce, G-≥nial Universal Flo, Freegenol, Fuji TEMP LT, CERASMART, GRADIA PLUS, Initial Zirconia disk
& Initial Cast NP. Naleæy równieæ zapoznaÊ sië z instrukcjami stosowania odnoszåcymi sië do tych produktów.

Fuji I

