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SÃnÃtatea globalÃ
Pretutindeni în lume, oamenii urmãresc sã îºi îmbunãtãñeascã calitatea vieñii ºi sã îºi menñinã sãnãtatea, 
tinereñea ºi atractivitatea. Cum poate o companie stomatologicã sã contribuie la îmbunãtãñirea sãnãtãñii 
globale? Pentru noi cei de la GC este foarte clar!
De la înfiinñarea companiei GC în 1921, ne-am dedicat stomatologiei ºi am obñinut rezultate semnificative 
de-a lungul timpului. Pe parcursul unor decenii de inovañie, cercetare ºi dezvoltare a produselor ºi 
producñie de înaltã calitate, GC ºi-a consolidat angajamentul de a crea parteneriate cu profesioniºtii din 
domeniul sãnãtãñii orale ºi de a promova sãnãtatea oralã.
Legãturile dintre sãnãtatea oralã ºi cea sistemicã au fost demonstrate ºtiinñific ºi, drept urmare, considerãm 
cã produsele noastre ridicã standardele randamentului sãnãtãñii orale, oferind oamenilor posibilitatea 
de a avea o viañã mai sãnãtoasã ºi mai fericitã în general. În februarie 2011, la aniversarea a 90 de ani, 
a fost anunñatã Viziunea 2021, Ghidul de Management. Obiectivul nostru este sã devenim compania 
stomatologicã Nr. 1 în lume prin contribuñii continue pentru o societate sãnãtoasã ºi longevivã. Dorim ca 
pânã la aniversarea a 100 de ani sã continuãm sã facem eforturi maxime pentru a susñine efortul general 
în ceea ce priveºte sãnãtatea populañiei. 

Calitate
Asigurarea calitãñii a devenit o caracteristicã distinctivã a activitãñii GC, în toate departamentele 
companiei. Suntem mândri de a fi primit recunoaºterea acestui fapt în diferite momente din partea celor 
mai importante organizañii ºi ne strãduim în continuare sã ne atingem obiectivele. Cea mai importantã 
distincñie primitã a fost Japan Quality Medal în 2004, cea mai înaltã recunoaºtere a calitãñii care poate 
fi acordatã unei companii, oriunde în lume. În plus, în numele tuturor Asociañilor GC, mi-a fost acordat 
Premiul Deming for Individuals pentru promovarea activitãñilor GQM în ultimii 34 de ani.

Scopul nostru fundamental este acela de a dezvolta produse care nu numai cã depãºesc standardele de 
calitate pe plan mondial, dar care asigurã de asemenea o mai bunã protecñie a mediului global ºi prin 
urmare a populañiei globului.
La GC acordãm o atenñie deosebitã buclei de comunicare dintre clienñi ºi cercetãtori, pentru a putea face 
schimb liber de opinii ºi informañii ºi pentru a fi o sursã de inspirañie unul pentru celãlalt. Fãrã îndoialã, 
cheia succesului nostru are la bazã înñelegerea exactã a nevoilor ºi intereselor clienñilor noºtri.

FilozoFia CorPoraÑiei
Dupã cum am subliniat, viziunea companiei noastre se extinde mult peste linia de producñie a unor 
materiale stomatologice inovatoare. Esenña acestei abordãri este captatã în conceptul "Semui" pe care 
toñi Asociañii GC îl urmeazã zilnic. Filozofia corporañiei noastre, reprezintã o combinañie de altruism, 
obiectivitate purã, caritate ºi o mare înñelepciune. Prioritãñile nostre de top sunt menñinerea consecventã 
a calitãñii ridicate a produselor noastre ºi oferirea celui mai ridicat nivel de satisfacñie clienñilor noºtri. 
Considerãm cã putem juca un rol cheie în asistenña oferitã celorlalñi în beneficiul comunitãñii globale de 
profesioniºti ai sãnãtãñii orale.

Vã mulñumim pentru cã ne sunteñi alãturi în aceastã cãlãtorie.

Makoto Nakao
Preºedinte ºi Director Executiv
GC Corporation

Introducere
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Centrul euroPean De exCelenÑÃ
GC Europe are o lungã istorie ca Centru European de Excelenñã pentru GC. Începând cu expansiunea 
de succes pe pieñele regionale de-a lungul continentului, din ultimele câteva decenii ºi pânã la operañiile 
logistice perfect organizate ºi facilitãñile premium de educañie dentarã, suntem încântañi sã oferim în 
continuare cele mai ridicate standarde de asistenñã pentru clienñii noºtri. VIZIUNEA GC Europe este sã 
devinã compania stomatologicã de referinñã ºi, din acest motiv, vom continua sã investim în sisteme ºi 
produse inovatoare care sã ofere o valoare adãugatã considerabilã clienñilor noºtri. Astfel ne îndeplinim 
MISIUNEA de a transforma GC într-una din cele mai importante companii din domeniul sãnãtãñii orale. 
Suntem mândri de a fi o companie ce oferã produse ºi servicii de calitate ridicatã tuturor profesioniºtilor 
din domeniul stomatologic din Europa.

Dezvoltare ªi exPanSiune ContinuÃ 
Angajamentul nostru cãtre excelenñã ne oferã posibilitatea de a stabili obiective mai ample, de a împlini 
vise mai îndrãzneñe ºi de a atinge culmi mai înalte, fiind în tot acest timp conectañi la ultimele descoperiri 
ºtiinñifice.
Un exemplu în acest sens îl reprezintã relañia noastrã de lungã duratã cu renumita Facultate de 
Stomatologie a Universitãñii Catolice din Leuven (Belgia), precum ºi cu multe alte centre de excelenñã. Prin 
Toshio Nakao Chair colaborãm cu Facultatea pentru a promova cercetarea în domeniul adeziunii tuturor 
materialelor stomatologice. Informañiile obñinute astfel ne oferã o mai bunã înñelegere asupra modului în 
care funcñioneazã adeziunea la dentinã ºi smalñ ºi ne permit sã utilizãm aceste date în dezvoltarea unor 
produse inovatoare.

ContaCtul Cu ClienÑtii
Unul din obiectivele noastre cheie îl reprezintã comunicarea cu clienñii pentru a ne asigura cã venim 
în întâmpinarea nevoilor acestora. GC Europe recunoaºte diversitatea pieñelor regionale având filiale 
în toate ñãrile europene importante, precum ºi echipe de suport ce includ experñi locali din domeniul 
stomatologic. Datoritã reñelei europene extinse ºi a unei baze de date centrale putem avea certitudinea 
cã toate produsele noastre sunt livrate prompt ºi sunt disponibile permanent prin partenerii noºtri. 
Utilizãm feedback-ul primit prin sondaje periodice referitoare la satisfacñia clienñilor pentru a ne urmãri 
progresul ºi a continua sã ne îmbunãtãñim activitatea.

Filialele noastre regionale sunt implicate în cultivarea acestei relañii esenñiale prin asistenña oferitã în 
limba localã, având în plus avantajul cunoºtinñelor specifice ñãrii respective. La nivel central, acest lucru 
este realizat prin facilitãñile moderne de educañie, GC Campus, care oferã cursuri ºi workshop-uri în limba 
localã susñinute de traineri de top.

Eckhard Maedel
Preºedinte
GC Europe



CoMPanie globalÃ, angajaMent loCal
Vã puteñi aºtepta la o interacñiune fañã-în-fañã prietenoasã de la o companie multinañionalã? La GC 
rãspunsul este da! În ciuda activitãñii globale, GC a menñinut abordarea de companie orientatã spre pieñele 
locale, care poate oferi asistenñã clienñilor sãi prin contact personal în limba localã. Filialele regionale GC 
Europe au scopul de a vã oferi asistenñã ºi oferte de produs excelente, astfel încât sã vã puteñi concentra 
pe munca dumneavoastrã: realizarea de zâmbete frumoase.

SunteM nerÃbDÃtori SÃ vÃ CunoaªteM
Ca parte a angajamentului nostru de a fi mereu în contact cu clienñii ºi de a veni în întâmpinarea nevoilor 
dumneavoastrã, participãm regulat la evenimente ºi conferinñe stomatologice unde puteñi sã cunoaºteñi 
echipa noastrã de reprezentanñi. De asemenea, organizãm periodic zile deschise ºi cursuri de training 
pentru a rãspunde necesitãñilor dumneavoastrã de dezvoltare profesionalã continuã. Astfel aveñi siguranña 
contactului permanent cu un reprezentant GC care este pregãtit sã vã rãspundã la întrebãri ºi sã vã ofere 
informañii suplimentare.

La urmãtorul eveniment stomatologic la care participañi urmãriñi ambalajul produselor ºi logo-ul GC 
distinctiv... Suntem nerãbdãtori sã vã cunoaºtem! 
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PÃªiÑi în interiorul gC euroPe…
De peste 25 de ani, GC Europe a fost recunoscutã atât de medicii stomatologi, cât ºi de tehnicienii dentari 
ca fiind un furnizor de produse de înaltã calitate care sunt uºor de manipulat, ºi ca fiind capabilã sã 
ofere clienñilor sãi servicii la standardele cele mai înalte. Angajamentul nostru fañã de stomatologie are în 
permanenñã ca rezultat produse care oferã valoare adãugatã clienñilor noºtri. Suntem lideri în domeniul 
tehnologiei ionomerilor de sticlã ºi suntem recunoscuñi ca având o experienñã de peste 20 de ani în 
domeniul dezvoltãrii produselor din gips, precum ºi a materialelor de amprentã ºi pentru ambalare. În 
ultimii ani am adãugat în portofoliul nostru câteva domenii strategice sub forma unor sisteme ºi produse 
inovatoare din gama Stomatologiei Estetice ºi a Minimei Intervenñii.

indiferent de tipul contactului pe care îl aveñi cu noi, abordarea noastrã fañã de excelenñã va fi clarã:

Calitate reSPonSabilitate

Activitãñile noastre se concentreazã pe 
oferirea în mod constant a unor standarde 
înalte, ceea ce ne face sã fim un partener 
sigur ºi de încredere al cabinetului sau 
laboratorului  dumneavoastrã  dentar. 

Ne strãduim în permanenñã sã ne îmbunãtãñim 
continuu serviciile ºi competenñele ºi sã 
excelãm, nu doar în capacitatea de a rãspunde 
cerinñelor pieñei ºi ale clienñilor noºtri, dar ºi 
în eticheta ºi abordarea prietenoasã fañã de 
activitatea prestatã.

ServiCii teHnologie

Ne mândrim cu sistemele ºi procesele noastre 
ce ne permit sã vã livrãm produsele rapid ºi 
convenabil, astfel încât dumneavoastrã sã vã 
puteñi concentra pe realizarea zâmbetelor 
frumoase. 

Credem în beneficiile inovañiei în vederea 
progresului, deoarece acest lucru ne 
diferenñiazã ºi ne motiveazã sã creºtem ºi sã 
ne dezvoltãm pe toate planurile. 
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gC g-≥nial anterior 

GC G-≥nial Anterior este uºor de utilizat 
ºi oferã vitalitate naturalã ºi adaptare 
excepñionalã a nuanñelor în vederea obñinerii 
unor rezultate estetice superioare, devenind 
astfel un compozit indicat pentru utilizarea 
zilnicã. GC G-≥nial Anterior este un compozit 
cu consistenñã medie care nu se va lipi ºi nu 
îºi va modifica poziñia, ceea ce îl face ideal 
pentru conturarea manualã în cazul 
restaurãrilor estetice. Consultañi pagina 22.

gC g-≥nial Posterior

GC G-≥nial Posterior are o consistenñã mai 
fermã comparativ cu G-≥nial Anterior, 
oferind o vâscozitate mai condensabilã, 
idealã pentru a asigura o adaptare completã 
la podeaua ºi pereñii cavitãñii. GC G-≥nial 
Posterior este uºor de sculptat ºi oferã o 
gamã idealã de nuanñe pentru restaurãri 
posterioare perfecte. Consultañi pagina 23.

gC g-≥nial universal Flo

GC G-≥nial Universal Flo oferã o combinañie 
exclusivã de vâscozitate fluidã, pentru o 
aplicare simplã ºi convenabilã, ºi proprietãñi 
fizice excepñionale pentru restaurãri sigure, 
de lungã duratã, oferindu-vã soluñia pentru 
cazurile dificile în care nu doriñi sã faceñi un 
compromis între aplicarea perfectã, esteticã 
ºi rezistenñã. Consultañi pagina 24.

gC g-≥nial bond

G-≥nial Bond vã oferã cea mai sigurã 
adeziune atât la smalñ, cât ºi la dentinã, 
indiferent de tehnica pentru care optañi. 
Cu G-≥nial Bond obñineñi simplitatea ºi 
sensibilitatea postoperatorie redusã a unui 
agent de adeziune autodemineralizant 
combinate cu rezistenña îmbunãtãñitã 
a adeziunii atunci când optañi pentru 
demineralizarea selectivã a smalñului timp 
de 10 secunde. Consultañi pagina 28.
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gC tri Plaque iD gel

GC Tri Plaque Gel este un instrument 
excelent pentru motivarea ºi educarea 
pacienñilor dumneavoastrã. În trei etape 
simple GC Tri Plaque ID Gel vã aratã 
diferenña dintre placa bacterianã nouã ºi cea 
veche ºi de asemenea evidenñiazã zonele
în care activitatea bacterianã este cea mai 
ridicatã prin relevarea pH-ului acid. 
Consultañi pagina 12.

gC Saliva-Check Mutans

Îmbunãtãñiñi mãsurile de prevenñie ºi 
motivañi pacienñii cu ajutorul lui Saliva-Check 
Mutans, un test de cabinet simplu ºi exact 
care detecteazã, în doar 15 minute, nivelul 
de S. mutans al pacientului.
Consultañi pagina 13.

gC eQuia® Fil & gC eQuia® Coat

GC EQUIA oferã esteticã excelentã cu o 
translucenñã excepñionalã ºi adaptabilitate
a culorii* pentru a satisface cerinñele 
estetice ale pacienñilor dumneavoastrã.
Cu o contracñie la prizã aproape inexistentã, 
toleranñã ridicatã la umiditate ºi fãrã dovezi 
ale existenñei unei sensibilitãñi postoperatorii, 
GC EQUIA vã oferã posibilitatea de a realiza 
restaurãri de lungã duratã în doar 3 min. 
ºi 25 secunde! Consultañi paginile 36-37.
*Date la cerere

gC everx Posterior

GC everX Posterior este un compozit 
îmbunãtãñit cu fibre de sticlã, conceput 
pentru a fi utilizat ca înlocuitor pentru 
dentinã. Fibrele scurte de GC everX 
Posterior îl fac substructura perfectã pentru 
consolidarea oricãrei restaurãri cu compozit 
în cazul cavitãñilor de mari dimensiuni. 
Datoritã proprietãñilor sale unice, GC everX 
Posterior oferã noi posibilitãñi de restaurare
în cabinet a cavitãñilor extinse ºi reprezintã 
soluñia la cererea tot mai mare pentru
o alternativã economicã de restaurare
a cavitãñilor de mari dimensiuni.
Consultañi pagina 20.
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Produse cheie

gC g-CeM linkace

GC G-CEM Automix ºi-a demonstrat deja 
calitãñile ridicate de ciment rãºinic
autoadeziv printr-o capacitate excelentã
de adeziune, esteticã, rezistenñã ridicatã ºi 
durabilitate. GC G-CEM LinkAce merge
mai departe, oferind cea mai ridicatã ratã
de polimerizare în modul autopolimerizare. 
GC G-CEM LinkAce prezintã rezultate 
perfecte, independent de tipul de material 
protetic care este cimentat.
Consultañi pagina 46.

gC FujiCeM 2

GC FujiCEM 2 este rezultatul unui întreg 
deceniu de îmbunãtãñiri permanente, 
combinate cu reputañia solidã datã de peste 
150 de milioane de coroane cimentate în toatã 
lumea. Având la bazã tehnologia inovatoare 
Force & Fusion, GC FujiCEM 2 dubleazã 
rezistenña adeziunii tangenñiale a variantei 
originale de GC FujiCEM*, oferind siguranña 
unui tratament de succes.
Consultañi pagina 48.

gC Fuji teMP lt

GC Fuji TEMP LT este primul ciment ionomer 
de sticlã de tip pastã-pastã pentru cimentarea 
provizorie de lungã duratã cu diferite aplicañii, 
cum ar fi cimentarea provizorie de lungã 
duratã pe bonturi pe implanturi, cimentarea 
de probã în timpul reabilitãrilor orale 
complexe ºi cimentarea provizorie de lungã 
duratã a diverselor lucrãri protetice. GC Fuji 
TEMP LT este conceput special pentru a 
asigura un echilibru perfect între retenñie ºi 
îndepãrtarea facilã. Consultañi pagina 50.

gC Fuji ix gP extra Powder/liquid (P/l)

Renumitul Fuji IX GP Extra de la GC este 
acum disponibil ºi în varianta pulbere/lichid. 
Cimentul ionomer de sticlã cu rezistenñã 
ridicatã având o nouã generañie de umpluturã 
din fibrã de sticlã oferã o restaurare cu 
translucenñã extrem de ridicatã. Rezultatul 
fiind o esteticã naturalã care nu a putut fi 
obñinutã pânã acum cu un ionomer de sticlã 
convenñional. Consultañi pagina 38.
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Produse cheie

gC Fit Checker advanced (blue)

Ca urmare a anilor de experienñã cu Fit Checker, 
GC introduce acum Fit Checker Advanced
ºi Fit Checker Advanced Blue. Având la bazã 
tehnologia VPES, utilizatã ºi în cazul lui
GC EXA’lence, aceste noi materiale pentru 
verificarea adaptãrii pãstreazã aceleaºi 
caracteristici apreciate la predecesorii lor. 
Noile caracteristici, cum ar fi duritatea crescutã 
pentru o mai facilã conturare ºi îndepãrtare ºi 
culoarea albastrã specialã pentru verificarea 
uºoarã a materialelor ceramice le fac sã fie 
întotdeauna necesare în cabinetul 
dumneavoastrã. Consultañi pagina 65.

gC everStick® line
Cu linia de produse GC everStick, realizarea 
diferitelor tipuri de imobilizãri periodontale 
sau consolidãri ale coroanelor ºi punñilor pe 
dinñi reconstituiñi cu pivoñi ºi bonturi este 
rapidã ºi simplã. Utilizarea fibrelor everStick 
implicã un tratament minim invaziv; astfel, 
pe viitor, rãmân disponibile mai multe 
opñiuni diferite de tratament. Cele mai 
semnificative avantaje pentru pacienñii 
dumneavoastrã sunt eficienña costurilor, 
salvarea ñesuturilor ºi timpul redus de 
tratament comparativ cu metalo-ceramica, 
ceramica ºi implantologia.
Consultañi pagina 31-34.

gC initial

Dupã 10 ani de existenñã pe piañã, gama
de ceramicã GC Initial poate fi consideratã, 
probabil, unul dintre sistemele cele
mai versatile. Indiferent de provocãrile 
dumneavoastrã, Initial de la GC oferã o 
soluñie - de la începãtor la expert, fãrã a fi 
nevoie sã schimbañi marca sau tipul de 
ceramicã. Atunci când doriñi sã lucrañi într-un 
ritm foarte rapid ºi economic vã oferim liniile 
Initial IQ sau Initial Classic, iar dacã lucrañi 
conform schemelor de stratificare a liniei 
Initial Expert puteñi realiza capodopere
cu posibilitãñi nelimitate.
Consultañi pagina 79-89.

gC Fujivest® Platinum ii

Cu noul GC Fujivest Platinum II, GC a obñinut 
o victorie importantã în turnarea coroanelor 
ºi punñilor. Datoritã timpului de lucru extins 
ºi confortabil ºi a fluiditãñii îmbunãtãñite, 
ambalarea cazurilor complicate a devenit 
mai simplã ca niciodatã. Având o gamã de 
expansiune mãritã acest material de top a 
devenit ºi mai versatil. GC Fujivest Platinum II 
este creat pentru aliaje preñioase, semi-
preñioase ºi aliaje pe bazã de paladiu. 
Consultañi pagina 74.
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Cercetãrile din domeniul cariologiei au avut 
ca rezultat o mai bunã înñelegere a procesului 
carios, GC luând iniñiativa de a transpune 
aceste filozofii ale sãnãtãñii orale în practica 
dumneavoastrã de zi cu zi. Abordarea GC se 
bazeazã pe conceptul de Minimã Intervenñie 
(MI) ºi în special pe echilibrarea funcñiilor 
biologice naturale de demineralizare ºi 
remineralizare a structurii dentare.

Prin Planul de Tratament MI, GC doreºte sã 
ajute medicii stomatologi sã implementeze 

principiile MI în practica zilnicã a cabinetului. 
Aceastã metodã sistematicã de introducere 
a cariologiei în activitatea stomatologicã zil- 
nicã este combinatã cu cele mai recente “refe- 
rinñe ºi lucrãri bazate pe dovezi”. Scopul GC 
este de a face ca procesele de diagnosticare, 
prevenñie ºi tratament sau control sã devinã 
o etapã obiºnuitã a îngrijirii stomatologice 
ºi de a îmbunãtãñi calitatea vieñii pacienñilor 
dumneavoastrã. Prin planul de tratament MI, 
GC oferã medicului stomatolog un ghid solid 
ºi clar referitor la tratamentele ºi planificarea 

MI, ilustrate cu ajutorul cazurilor clinice: 

• Diagnosticare
• Planuri de tratament ºi control periodic  
• Instrumente de motivare a pacientului
• Tratamente de prevenñie ºi noninvazive
• Tratamente de restaurare atraumatice ºi 

minim invazive
• Modele de implementare financiarã ºi 

practicã

Planul de tratament mInIm InVaZIV

Minimã Inter venñie
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Plan de tratament - un cIclu de etaPe

Restaurare
minim invazivã

Prevenñie
reapariñia factorilor

de risc

Control
periodic în funcñie

de susceptibilitatea
factorilor de risc

ai pacientului 

Identificare
factori de risc

cuPrInS

Minimã intervenñie

identificare

Intro 12
Test placã bacterianã GC Tri Plaque ID Gel 12

Test salivã
GC Saliva-Check Buffer 13
GC Saliva-Check Mutans 13

Prevenñie

Intro 14
Cremã topicã GC Tooth Mousse 14

GC MI Paste Plus 15
Cremã topicã GC Dry Mouth Gel 16
CIS - Convenñional GC Fuji Triage 16

restaurare Intro 17
Control periodic Intro 17

iDentiFiCare

reStaurare

PrevenÑie

Control
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Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Instrument pentru motivarea/educarea 
pacientului care îl va ajuta sã înñeleagã 
mai bine modul de formare al leziunilor 
ºi cum poate fi menñinutã sãnãtatea 
mediului oral

• Un gel unic care ajutã la identificarea 
vârstei precum ºi a acidogenitãñii plãcii 
bacteriene

• Evaluarea riscului cariogen poate fi 
realizatã în doar câteva minute

Mod de ut i l iz are

Aplicañi GC Tri Plaque ID Gel pe suprafaña 
dinñilor utilizând un instrument adecvat 
(micro perie, buletã sau periuñã de dinñi)?

Identificañi placa bacterianã prin observarea 
culorii gelului.
a) roz sau roºu: placã bacterianã proaspãtã
b) albastru sau mov: placã bacterianã maturã 

(veche de cel puñin 48 de ore)
c) albastru deschis: placã bacterianã maturã 

care produce acid

Stomatologie de Minimã Inter venñie

Pe lângã controlul dinñilor, examinarea unui pacient trebuie sã ia în considerare ºi factorii cu risc cariogen cum ar fi alimentañia, obiceiurile 
de periere a dinñilor, cantitatea ºi capacitatea tampon a  salivei, cantitatea bacteriilor cariogenice (cum ar fi Streptococci Mutans) din salivã ºi 
cariogenitatea plãcii bacteriene. Pentru a diagnostica ºi monitoriza cariile, diagnosticul trebuie limitat la primele semne clinice ale apariñiei 
cariilor pe suprafaña smalñului. Aceste forme incipiente sunt detectabile din punct de vedere clinic prin fisuri sau suprafeñe plane precum ºi 
la radiografiile zonei interproximale. Utilizarea instrumentelor de diagnosticare cum ar fi kitul de testare Saliva Check Mutans, GC Tri Plaque 
ID Gel, kitul Saliva Check Buffer, nu numai cã vã ajutã sã obñineñi cele mai relevante informañii referitoare la susceptibilitatea pacientului, ci vã 
ajutã ºi la motivarea acestuia.

Evaluarea riscului cariogen

Un gel revelator de placã inovator ce 
identificã biofilmul nou, matur ºi pe cel 
responsabil de producerea acidului.

gC tri Plaque iD gel

identificare Mi 

aMbal are

gC tri Plaque iD gel

004273 Tub (40 g, 36 ml, aproximativ
130 aplicañii)

iDentiFiCare
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Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Kit de cabinet pentru detectare, 
nu necesitã echipament special, doar un 
cronometru

• Rezultate disponibile în doar 15 minute
• Deoarece utilizeazã 2 anticorpi 

Monoclonali va detecta doar S.mutans, 
nu ºi alte specii de bacterii 

• Îmbunãtãñeºte motivañia pacienñilor cu 
flux salivar redus sau cu pH oral scãzut, cu 
o dietã acidã sau cu un consum ridicat de 
carbohidrañi

Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Determinã fluxul salivar, vâscozitatea 
ºi consistenña salivei nestimulate pentru 
a obñine informañii referitoare la stilul 
de viañã al pacientului

• Determinã pH-ul salivei de repaus 
ºi avertizeazã în cazul în care nivelul 
aciditãñii este ridicat

• Determinã cantitatea de salivã stimulatã 
pentru a identifica eventualele probleme 
ale glandelor salivare

• Determinã capacitatea tampon (calitatea) 
a salivei stimulate stabilind astfel eficienña  

 
acesteia în neutralizarea acizilor din 
cavitatea oralã

Mod de ut i l iz are

Testarea se poate efectua ca parte a 
examinãrii de rutinã, iar rezultatele pot fi 
explicate în timpul discuñiei referitoare la 
prevenñie ºi tratament.

Stomatologie de Minimã Inter venñie

Test de cabinet pentru detectarea 
rapidã a nivelurilor ridicate de 
Streptococcus Mutans

GC Saliva-Check Mutans utilizeazã un 
proces imunocromatografic extrem de 
specific care eliminã necesitatea folosirii 
incubatoarelor sau a altor dispozitive. 
Rezultatele exacte sunt disponibile în 
doar 15 minute.

gC Saliva-Check Mutans

Test pentru cabinet de evaluare 
a calitãñii salivei ºi a fluxului salivar

Testarea ambelor tipuri de salivã, 
stimulatã ºi de repaos. Rezultatele 
obñinute în urma ambelor evaluãri se 
constituie într-un element de diagnostic 
valoros ºi în acelaºi timp reprezintã 
un argument puternic ce faciliteazã 
comunicarea cu pacientul.

gC Saliva-Check buffer

aMbal are

gC Saliva-Check Mutans

004504 Pachet cu 10 teste

aMbal are

gC Saliva-Check buffer

720000 Pachet cu 20 teste
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cariogen scãzut spre mediu
• În timpul ºi/sau dupã tratamentul ortodontic
• Pentru desensibilizare înainte ºi dupã 

albirea dinñilor ºi dupã detartrajul sau 
curãñarea profesionalã 

• În cazul femeilor gravide ºi a copiilor 
cu vârsta sub 6 ani

Mod de ut i l iz are

Mai întâi curãñañi dinñii. Apoi aplicañi o 
cantitate micä de cremã pe suprafaña dinñilor 
cu ajutorului degetului curat sau al unui 
aplicator ºi aºteptañi trei pânã la cinci minute.

Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Elibereazã RECALDENTTM Fosfopeptidã 
Caseinicã - Fosfat amorf de calciu

• Inhibã demineralizarea smalñului ºi induce 
remineralizarea

• Reduce hipersensibilitatea prin obturarea 
tubulilor dentinari deschiºi

• Previne formarea cariilor incipiente 
datoritã proprietãñilor anti-cariogenice

• Remineralizeazã petele albe cretoase

inDiCaÑi i

• Pentru extra protecñie a dinñilor 
ºi combaterea atacurilor acide

• În cazul pacienñilor ce prezintã un risc 

Calciu ºi fosfat biodisponibile

Cremã topicã remineralizantã, fãrã zahãr 
ce conñine RECALDENTTM CPP-ACP.

gC tooth Mousse

Prevenñie Mi 

Prevenñia avansãrii cariilor este posibilã, în cazul în care pacientul este dispus sã îºi modifice anumite obiceiuri. Alimentañia ºi periajul dinñilor 
trebuie optimizate pentru a deveni eficiente în prevenirea cariilor. În practicã, tratamentele de prevenñie activã au ca scop reducerea factorilor 
cu risc cariogen ºi promovarea remineralizãrii. O strategie extrem de eficientã o reprezintã combinañia între curãñarea mecanicã profesionalã 
a dinñilor, alimentañia sãnãtoasã ºi utilizarea produselor cum ar fi GC Tooth Mousse ºi GC MI Paste Plus, care ajutã la promovarea remineralizãrii 
ºi echilibreazã flora bacterianã oralã.

aMbal are

gC tooth Mousse (Pachet cu 10 buc., 40 g, 35 ml per tub)

003299 Asortat, 2 buc. din fiecare aromã (Pepene 
Galben, Cãpºuni, Tutti Frutti, Mentã & Vanilie)

003301 Cãpºuni

003300 Vanilie

003304 Tutti Frutti

003303 Mentã

003302 Pepene Galben

PrevenÑie
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Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Toate beneficiile oferite de Tooth Mousse, 
la care se adaugã cele oferite de prezenña 
a 900 ppm dintr-o formã de fluor unicã, 
patentatã

• Neutralizeazã modificãrile pH-ului plãcii 
bacteriene

• Împiedicã adeziunea ºi dezvoltarea 
S. Mutans ºi Sobrinus

• Remineralizeazã leziunile incipiente 
ºi conferã rezistenñã smalñului

• Optimizeazã transportul ºi absorbñia 
de fluor a smalñului

inDiCaÑi i

• În timpul ºi/sau dupã tratamentul ortodontic, 
în special pentru petele albe cretoase

• În cazul pacienñilor ce prezintã un risc 
cariogen mediu sau ridicat ºi care necesitã 
ajutor datoritã unui control deficitar al 
plãcii bacteriene

• În cazul pacienñilor cu mediu oral acid, 
eroziuni ºi reflux gastric 

Calciu, Fosfat ºi Fluor Biodisponibile

Cremã topicã remineralizantã, fãrã zahãr, ce conñine RECALDENTTM CPP-ACP ºi fluor.

gC Mi Paste Plus

aMbal are

gC Mi Paste Plus (Pachet cu 10 buc., 40 g, 35 ml per tub)

003310 Asortat, 2 buc din fiecare aromã (Pepene 
Galben, Cãpºuni, Tutti Frutti, Mentã & Vanilie)

003312 Cãpºuni

003313 Pepene Galben

003314 Vanilie

003315 Tutti Frutti

003311 Mentã

CPP-ACP a fost realizat de School of Dental Science 
din cadrul Universitãñii Melbourne Victoria/Australia. 
RECALDENTTM este marcã înregistratã utilizatã sub licenñã. 
RECALDENTTM (CPP-ACP) este derivat din caseinã lactatã. 
A nu se utiliza în cazul pacienñilor cu alergie la proteinele 
lactate ºi/sau hidroxibenzoañi.
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• Elibereazã o cantitate foarte mare de fluor

INDICAÑI I

• Sigilarea ºanñurilor
• Prevenirea ºi controlul hipersensibilitãñii
• Protecñia suprafeñelor radiculare
• Sigilare endodonticã temporarã

Mod de ut I l Iz are

Aplicañi un strat subñire de ionomer de sticlã 
pe suprafaña dintelui în zonele cu risc crescut. 
Stratul rezistent la acid în care are loc schimbul 
de ioni va avea rolul unei protecñii 
suplimentare a dintelui.

Car aC ter Is t IC I  & benef IC I I

• Poate fi aplicat atunci când nu este posibilã 
izolarea salivarã, permiñând tratamentul 
molarilor abia erupñi (parñial) acoperiñi de 
mucoasã

• Disponibil în douã nuanñe, alb ºi roz
•  Adeziune chimicã la structura dintelui, 

nu necesitã demineralizare ºi adeziune
• Uºor de aplicat având o vâscozitate redusã
• Ciment ionomer de sticlã convenñional, 

autopolimerizabil, fãrã adaos de rãºinã
• Nuanña roz face parte din varianta de 

"command set" cu VLC pentru protecñie 
primarã împotriva deshidratãrii

• Nuanñã roz translucidã ce permite 
controlul vizual periodic

Ionomer de sticlã, radioopac, 
pentru protecñia suprafeñelor 
dentare

GC Fuji TRIAGE este un ionomer 
de sticlã, cu eliberare ridicatã de 
fluor, destinat protecñiei suprafeñelor 
radiculare ºi sigilãrii ºanñurilor, prevenirii 
hipersensibilitãñii ºi tratamentelor 
provizorii cum ar fi sigilarea endodonticã 
temporarã. 

GC Fuji TRIAGE™

Mod de ut I l Iz are

Dozañi o cantitate generoasã de gel din 
tub pe degetul curat. Întindeñi gelul pe 
suprafeñele bucale ºi linguale ale dinñilor 
ºi mucoasei.

Car aC ter Is t IC I  & benef IC I I

• Ajutã la ameliorarea senzañiei de uscãciune 
a cavitãñii orale ºi oferã confort de duratã

• pH neutru, menñine pH-ul oral în limite 
normale pentru a preveni demineralizarea

• Ameliorare a simptomelor de pânã la 4 ore
• Tub uºor de manevrat, gata de utilizare 

imediatã oricând este necesar 
• Disponibil în 4 arome delicioase
• Recomandat de asemenea pentru 

ameliorarea senzañiei de uscãciune a 
cavitãñii orale în cazul persoanelor care 
poartã protezã

Extra confort pentru persoanele 
care suferã de uscãciune a cavitãñii 
orale

Gel cu pH neutru conceput pentru a 
ajuta la ameliorarea senzañiei de gurã 
uscatã ºi a oferi un confort de duratã 
ºi un efect calmant persoanelor care 
suferã de uscãciune a cavitãñii orale. 

GC Dry Mouth Gel

aMbal are

GC Fuji TRIAGE P/L 
(Set 1-1, 15 g pulbere, 10 g lichid, 6 g Dentin 
Conditioner ºi accesorii)

003295 Roz

003296 Alb

GC Fuji TRIAGE CAPS 
(Cutie cu 50 capsule, volum mixat pe capsulã 0.13 ml)

003297 Roz

003298 Alb

GC Fuji TRIAGE Accesorii

002559 GC Capsule Applier IV, 1 buc.

aMbal are

GC Dry Mouth Gel

003222 Pachet Asortat cu 10 buc., 4 Mentã, 
2 Cãpºuni, 2 Portocale, 2 Lãmâi

004618 GC Dry Mouth Gel, Pachet cu 10 buc., Cãpºuni
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restaurare Mi 

Materialele de restaurare moderne cum ar fi GC EQUIA necesitã o îndepãrtare redusã a structurii dentare comparativ cu materialele 
tradiñionale cum ar fi amalgamul sau aurul. Acestea aderã la structura dentarã ºi îndeplinesc cele mai ridicate cerinñe estetice ale pacienñilor. 
Tratamentele de restaurare atraumatice ºi cele minim invazive conservã structura dintelui ºi promoveazã longevitatea restaurãrii. Alte produse 
care pot fi de asemenea utilizate conform filozofiei MI sunt diferitele GC Fuji IX GP CIS-uri cu vâscozitate ridicatã, Fuji II LC ºi Fuji Triage, precum 
ºi gama noastrã de materiale compozite pentru restaurare cum ar fi GC G-≥nial, GC GRADIA Direct & GC Kalore. Pentru detalii suplimentare 
referitoare la aceste produse vã rugãm sã consultañi CIS-urile ºi compozitele pentru restaurare listate în categoria Stomatologie Restaurativã.

Control periodic Mi 

În cariologie, schemele standard de control periodic (întâlnirea cu medicul stomatolog de douã ori pe an) sunt utilizate demult. Aceastã 
abordare este prea lungã în cazul pacienñilor cu susceptibilitate ridicatã ºi posibil  prea scurtã în cazul celor cu susceptibilitate foarte scãzutã. 
Prin urmare, cu ajutorul planului de tratament MI puteñi oferi pacienñilor dumneavoastrã o schemã de control periodic extrem de individualizatã, 
luând în considerare factorii de risc ai fiecãrui pacient.

reStaurare

Control
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Indiferent cã este vorba despre mici imper-
fecñiuni sau despre restaurãri sofisticate com- 
plexe, gama de compozite estetice pentru 
restaurare de la GC vã oferã rezultate fiziono-
mice de excepñie. Cãutañi un compozit petru 
anterior sau posterior sau mai degrabã 
unul universal? Preferañi sã lucrañi cu un 
compozit fluid sau cu unul cu vâscozitate 
ridicatã? GC vi le oferã pe toate: începând 
cu gama gC graDia Direct uºor de utilizat 
ºi pânã la familia de compozite sofisticate, 
prietenoase cu utilizatorul ºi radioopace, 
numite gC g-≥nial sau compozitul universal 
gC Kalore cu contracñie scãzutã la prizã 
ce încorporeazã tehnologia monomerului de 
la DuPont®. Toate oferã culori ºi caracteristici 
identice cu cele ale dinñilor naturali.

Urmãrind perfecñionarea ºi inovañia constantã 
în domeniul stomatologiei restaurative, GC 
are plãcerea de a introduce gC everx 
Posterior. Prezenña fibrelor în material 
oferã restaurãrii caracteristici unice. Fibrele 
contribuie la prevenñia fisurãrii materialului/
structurii dentare ºi prin urmare oferã noi 
oportunitãñi de restaurare directã. Cu o 
rezistenñã la fracturare echivalentã cu cea a 
dentinei ºi aproape dublã comparativ cu cea 
a oricãrui compozit, acest material reprezintã 
sub-structura perfectã pentru consolidare, 
utilã în special acolo unde este cea mai 
necesarã - în cazul restaurãrilor posterioare 
de mari dimensiuni.

Cei doi agenñi de adeziune de generañia a 7-a, 
gC g-≥nial bond ºi gC g-bonD, reprezintã 
completarea perfectã a gamei noastre de 
compozite. Ambii sunt monocomponenñi, 
autodemineralizanñi, reprezentând sisteme 
de adeziune avansate ce oferã o adeziune 
puternicã, de lungã duratã între compozitele 
fotopolimerizabile, smalñ ºi dentinã. 

De la punñile consolidate direct cu compozit 
ºi pânã la pivoñii individualizañi, gama 
produselor everStick a fost dezvoltatã 
pentru a oferi soluñii stomatologiei moderne, 
orientate cãtre pacient. Fibrele consolidante 
everStick sunt realizate din fibre de sticlã 
silanizate, inserate într-o matrice pe bazã 
de polimer/rãºinã. Datoritã abilitãñii unice 
de adeziune, aceste produse se adreseazã 
avantajelor stomatologiei minim invazive în 
care ñesutul dentar sãnãtos al pacientului 
este salvat atât timp cât este clinic posibil. 
Acest lucru înseamnã de asemenea cã rãmân 
disponibile ºi alte opñiuni de tratament în 
cazul în care pacientul le va necesita pe viitor.

Având peste 30 de ani de experienñã în 
tehnologia ionomerilor de sticlã, GC este 
recunoscut ca leader european în acest do-
meniu. S-a demonstrat clinic cã ionomerii de 
sticlã reprezintã sistemul adeziv cu cel mai 
mare succes ºi, prin urmare, sunt esenñiali 
în fiecare cabinet stomatologic modern. 
Renumita noastrã gamã Fuji, ce conñine CIS-
uri convenñionale ºi modificate cu rãºinã, vã 
va oferi soluñia pentru fiecare situañie clinicã. 
Cea mai recentã realizare o reprezintã intro-
ducerea în 2007 a sistemului revoluñionar 
gC eQuia. Medicii stomatologi nu mai sunt 
obligañi sã se confrunte cu alegeri dificile 
deoarece, pentru prima datã, pot avea atât 
estetica cât ºi eficienña costurilor într-un echi-
libru perfect! Restaurãrile posterioare bazate 
pe tehnologia ionomerilor de sticlã nu au fost 
niciodatã atât de estetice ºi translucide, cu o 
performanñã ridicatã ºi economice!

ProduSele adecVate Pentru tratamentele dumneaVoaStrÃ de reStaurare…
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Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Fibrele scurte previn ºi stopeazã 
propagarea fisurilor în restaurare ºi în 
structura dentarã

• Rezistenña la fracturare echivalentã cu cea 
a dentinei ºi aproape dublã comparativ cu 
cea a oricãrui compozit va oferi restaurãrii 
o rezistenñã neîntrecutã

• Contracñie orizontalã la prizã minimã 
datoritã faptului cã fibrele contribuie la 
reducerea contracñiei în direcñia orientãrii 
lor

• Straturile de 4 pânã la 5 mm pot fi 
polimerizate simultan

• Adeziune sigurã la stratul final de 
compozit precum ºi la structura dentarã

inDiCaÑi i 
Material pentru consolidarea restaurãrilor 
directe cu compozit, în special în cazul 
cavitãñilor posterioare de mari dimensiuni, 
inclusiv:
• Cavitãñi cu 3 sau mai multe suprafeñe ce 

necesitã restaurare
• Cavitãñi cu cuspizi lipsã
• Cavitãñi adânci (inclusiv clasa I, II ºi dinñi 

tratañi endodontic)
• Cavitãñi dupã înlocuirea amalgamului 

(în special datoritã faptului cã restaurãrile 
cu amalgam conduc de multe ori  la 
apariñia fisurilor ºi la fracturarea cuspizilor)

• Cavitãñi unde sunt indicate onlay-uri & 
inlay-uri

Compozit îmbunãtãñit cu fibre pentru înlocuirea dentinei 

GC everX Posterior este un compozit îmbunãtãñit cu fibre de sticlã utilizat pentru înlocuirea dentinei, împreunã cu compozitele 
convenñionale cum ar fi G-≥nial Posterior utilizat pentru înlocuirea smalñului. Fibrele scurte din GC everX Posterior îl fac substructura 
perfectã pentru consolidarea oricãrei restaurãri cu compozit în cazul cavitãñilor de mari dimensiuni. De asemenea fibrele vor preveni 
ºi vor stopa propagarea fisurilor în obturañie, fapt considerat a fi principala cauzã a eºecului unei restaurãri. Datoritã proprietãñilor 
unice, GC everX Posterior oferã noi posibilitãñi de restaurare în cabinet a cavitãñilor extinse ºi reprezintã soluñia la cererea tot mai 
mare pentru o alternativã de restaurare economicã a cavitãñilor de mari dimensiuni.

gC everx Posterior

aMbal are

gC everx Posterior unitipuri (0.13 ml)

005118 Nuanñã Universalã (transparent),
cutie cu 15 unitipuri

005274 Nuanñã Universalã (transparent),
cutie cu 50 unitipuri

notÃ: 
• GC everX Posterior trebuie acoperit întot- 

deauna cu un strat de compozit universal 
pentru restaurare fotopolimerizabil, 
pentru o rezistenñã adecvatã la abraziune.
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everx Posterior pas cu pas

Cazuri clinice everx Posterior 

1. Preparañi cavitatea 2. Aplicañi adezivul ºi 
fotopolimerizañi

3. Aplicañi everX 
posterior într-un 
strat de pânã la  
4 mm 

4. Fotopolimerizañi 
10-20 sec. 

5. Acoperiñi cu 
compozit 

Cavitãñi de clasa I 

3a. Refaceñi mai întâi 
peretele/pereñii 
lipsã cu compozit 

3b. Aplicañi everX 
Posterior într-un strat 
de pânã la 4 mm 

Cavitãñi de clasa II ºi cavitãñi extinse 

1. Consolidarea restaurãrilor extinse (cavitãñi unde sunt indicate inlay-uri 
sau onlay-uri, cavitãñi dupã tratament endo) 

Dr. Y. Marinova, Bulgaria

1. Restaurare cu compozit deterioratã

1. Restaurare cu amalgam 
deterioratã

2. Înlocuirea unei restaurãri cu amalgam în special în cazul cuspizilor lipsã Prof. M. Peumans, Belgia

2. Prepararea cavitãñii 3. Refacerea pereñilor lipsã cu 
G-≥nial Posterior

4. Aplicarea lui everX Posterior dupã 
aplicarea bondingului -i 
fotopolimerizare

5. Restaurare finalã dupã aplicarea 
ultimului strat de G-≥nial Posterior 

2. Prepararea cavitãñii 3. Refacerea pereñilor lipsã 
cu compozit

4. Aplicarea lui everX 
Posterior dupã aplicarea 
bondingului ºi 
fotopolimerizare

5. Restaurare finalã dupã 
aplicarea ultimului strat 
de compozit
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Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• G-≥nial Anterior poate fi utilizat indiferent 
de tehnica de aplicare folositã: pornind 
de la estetica monocromaticã ºi pânã la 
multiplele posibilitãñi estetice oferite 
de tehnica multistratificatã 
• Compoziñia sa unicã cu reflexie internã 

reproduce exact aspectul dintelui 
natural pentru a obñine o esteticã 
excelentã doar cu o singurã nuanñã

• Pentru a veni în întâmpinarea tuturor 
cerinñelor estetice, G-≥nial Anterior este 
disponibil în 22 de nuanñe cu 3 opacitãñi 
diferite:
• Smalñ (Exterior)
• Dentinã (Standard)
• Opac Dentinã (Interior) 
• Selecñie simplã a nuanñelor de 

smalñ pe baza vârstei pacientului
• Manipulare fãrã efort: vâscozitate 

omogenã, nelipicioasã, care poate fi 
manipulatã chiar ºi cu o pensulã

• Lucru fãrã stres în cazul restaurãrilor multi-
stratificate: timp de lucru de aproximativ 
4 min. 

• Lustruire simplã ºi rapidã pentru 
o suprafañã netedã ºi lucioasã

• Estetic & radioopac: Tehnologie Radioopacã 
cu Densitate Ridicatã unicã, patentatã, 
(HDR) pentru un control radiologic facil

Mod de ut i l iz are

Sistem de nuanñe adaptate vârstei pentru 
înlocuirea smalñului:
- Junior Enamel (JE) pentru pacienñi tineri
- Adult Enamel (AE) pentru pacienñi adulñi
- Senior Enamel (SE) pentru pacienñi în vârstã
Pentru informañii suplimentare referitoare la 
conñinutul seturilor ºi al rezervelor, vã rugãm 
sã consultañi pliantele individuale sau lista 
produselor disponibilã pe website-ul nostru 
http://www.gceurope.com

Compozit de restaurare fotopolimerizabil pentru anterior

GC G-≥nial Anterior reprezintã alegerea idealã atunci când cãutañi un material de restaurare care sã îndeplineascã cerinñele estetice 
ale tuturor pacienñilor dumneavoastrã - în marea majoritate a cazurilor doar cu o singurã nuanñã. Fiind un compozit permisiv ce oferã 
restaurãri estetice, cu aspect natural ºi luciu ridicat, ºi fiind de asemenea extrem de uºor de manipulat, devine compozitul perfect 
pentru utilizare zilnicã. GC G-≥nial Anterior vã oferã un timp de lucru prelungit astfel încât aveñi libertatea de modela, contura ºi 
sculpta pentru a obñine cu uºurinñã forma anatomicã idealã ºi estetica doritã.

GC G-≥nial Anterior

aMbal are

GC G-≥nial Anterior seringi (2.7 ml/4.7 g)

003909 Quick Start Kit  
(7 seringi - A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE)

900538 Advanced Kit  
(7 seringi - A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)

Rezervã: 1 seringã

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 unitipuri (0.16 ml/0.28 g)

003908 Quick Start Kit (35 Unitipuri - câte 5 din A1, 
A2, A3, B2, JE, AE, IE ºi 1 Cheie de culori)

900539 Advanced Kit (35 Unitipuri - câte 5 din A3.5,
AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)

Rezervã: Cutie cu 20 unitipuri

004649 A1 004652 A3.5 004655 AE

004650 A2 004654 CV 004656 IE

004651 A3 004653 AO3

Rezervã: Cutie cu 10 unitipuri

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 accesorii

004648 Cheie de culori, 1 buc.

900498 GC Unitip Applier II, 1 buc.
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aMbal are

gC g-≥nial Posterior seringi (2.7 ml/5.5 g)

rezervã: 1 seringã

004699 P-A1 004701 P-A3 004703 P-JE

004700 P-A2 004702 P-A3.5 004704 P-IE

gC g-≥nial Posterior unitipuri (0.16 ml/0.33 g)

rezervã: Cutie de 20 unitipuri

004671 P-A1 004673 P-A3 004675 P-JE

004672 P-A2 004674 P-A3.5 004676 P-IE

gC g-≥nial Posterior accesorii

004648 Cheie de culori, 1 buc.

900498 GC Unitip Applier II, 1 buc.

gC g-≥nial Posterior

Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Esteticã excelentã doar cu o singurã nuanñã
• Pentru cazurile mai dificile, un sistem de 

nuanñe adaptat cu 4 nuanñe standard 
ºi 2 nuanñe exterioare

• Radioopacitatea adecvatã de 252% Al 
faciliteazã controlul ulterior

• Vâscozitate condensabiltã nelipicioastã 
pentru un control mai bun al conturtãrii 
ºi refacerii formelor anatomice

• Rezistenñã ridicatã la fracturare ºi stres 
redus al contracñiei la prizã pentru 
restaurãri de lungã duratã 

• Lustruire simplã ºi rapidã pentru 
o suprafañã netedã ºi lucioasã

Mod de ut i l iz are

În cazul cavitãñilor de clasa II, se recomandã 
mai întâi refacerea peretelui proximal cu 
smalñ sau o nuanñã standard. Dupã ce 
cavitatea a fost transformatã într-o cavitate 
de clasa I, se continuã restaurarea în mod 
uzual, aplicând mai întâi stratul de dentinã 
al cuspidului ºi continuând cu un strat de 
smalñ.

Compozit de restaurare foto-
polimerizabil pentru posterior

GC G-≥nial Posterior oferã o umpluturã 
mai condensatã ce oferã o vâscozitate 
mai ridicatã ºi un control mai bun al 
conturãrii formei anatomice în cazul 
restaurãrilor posterioare. Materialul 
condensabil va fi în continuare hidrofil ºi 
fluid atunci când este manipulat pentru 
a asigura o adaptare compactã, chiar ºi 
în cazul cavitãñilor adânci. Amestecul unic 
este formulat atât pentru rezistenñã, cât 
ºi pentru o contracñie la prizã scãzutã.

ghid de restaurare

Îmbunãtãñiñi-vã abilitãñile de 
restaurare cu Restorative 
Dentistry Guides de la GC.

Pentru a vã ajuta sã obñineñi rezultate 
optime cu produsele noastre stomato-
logice pentru restaurare, am creat 
pentru dumneavoastrã instrumente 
3D inteligente care vã oferã o mai 
bunã înñelegere a:
• Alegerii corecte a nuanñei
• Diferitelor tehnici de adeziune
• Modului de utilizare ºi aplicare 

a diferitelor nuanñe ale compozitelor 
noastre de restaurare 

Disponibil pe 
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Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Rezistenñã maximã: proprietãñi fizice 
excepñionale pentru restaurãri de 
lungã duratã indiferent de indicañii  

• Rezistenñã la abraziune excelentã, 
mai bunã ºi decât cea a compozitelor 
tradiñionale, pentru o utilizare optimã 
pe suprafeñele ocluzale ºi cervicale

• Vâscozitate atent echilibratã: fluiditate 
omogenã pentru o aplicare simplã dar 
ºi tixotropicã pentru menñinerea formei

• Nivel ridicat de luciu ºi de menñinere 
a acestuia

• Poate fi considerat un material 
ce se finiseazã singur

• Esteticã invizibilã superbã fãrã compromisuri
• Gamã largã ce cuprinde 15 nuanñe 

ºi 3 nivele diferite de transluciditate
• Seringã cu un design special ce oferã 

o soluñie ergonomicã pentru o aplicare 
îmbunãtãñitã

inDiCaÑi i

• Restaurãri directe ale cavitãñilor 
de clasa I, II, III, IV, V 

• Imobilizãri
• Restaurãri minim invazive

Compozit universal fluid fotopolimerizabil cu vâscozitate ridicatã

GC G-≥nial Universal Flo oferã o serie de caracteristici inteligente ºi convenabile, fiind unul dintre puñinele compozite fluide capabil 
sã combine fluiditatea cu indicañiile ºi utilizãrile unui compozit universal. Cu GC G-≥nial Universal Flo obñineñi o combinañie exclusivã 
de vâscozitate fluidã, pentru o aplicare uºoarã ºi convenabilã chiar ºi în cazul cavitãñilor adânci, combinatã cu proprietãñi fizice 
excepñionale pentru restaurãri sigure, de lungã duratã. GC G-≥nial Universal Flo oferã soluñia pentru cazurile dificile în care nu doriñi 
sã faceñi un compromis între aplicarea perfectã, esteticã ºi rezistenñã.

gC g-≥nial universal Flo

Imobilizare Cavitate care necesitã 
minimã intervenñie

Restaurãri directe clasa I, II, III, IV, V

aMbal are

gC g-≥nial universal Flo (2 ml/3.4 g per seringã) 

rezervã: 1 seringã, 20 vârfuri aplicatoare tip iii Plastic

004619 A1 004630 BW 004631 CV

004620 A2 004624 B1 004628 AO2

004621 A3 004625 B2 004629 AO3

004622 A3.5 004626 B3 004632 JE

004623 A4 004627 C3 004633 AE

gC g-≥nial universal Flo accesorii

004634 Vârf aplicator III Plastic, 30 buc.

004635 Vârf aplicator III Ac (metal), 30 buc.
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Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Cea mai scãzutã tensiune a contracñiei 
la prizã datoritã noii tehnologii 
a monomerului de la DuPont, licenñiatã 
exclusiv pentru GC

• Umplutura prepolimerizatã RDR 
(Radioopacitate cu Densitate Ridicatã) 
patentatã de GC oferã o rezistenñã 
ridicatã la abraziune

• Interfaña patentatã dintre umpluturã ºi 
matrice asigurã longevitatea restaurãrilor 
dumneavoastrã

• Manipulare excelentã ºi lustruire fãrã 
probleme

• Esteticã superioarã atât pentru 
restaurãrile realizate cu o singurã nuanñã, 
cât ºi pentru cele multistratificate 

inDiCaÑi i

Material universal pentru toate indicañiile: 
cavitãñi de clasa I, II, III, IV ºi V

Pentru detalii suplimentare referitoare la 
conñinutul setului vã rugãm consultañi 
pliantele individuale sau lista produselor 
aflatã pe website http://www.gceurope.com

Compozit de restaurare fotopolimerizabil universal

Încorporând cea mai bunã inovañie a monomerilor industriali de la DuPont®, GC Kalore oferã o tehnologie exclusivã a tensiunii reduse 
a contracñiei la prizã. La nivel microscopic, acest lucru înseamnã cã în timpul ºi dupã polimerizare, se menñine adeziunea dintre 
umpluturã ºi matricea rãºinicã. Datoritã nivelului minim al tensiunii contracñiei la prizã, integritatea restaurãrii, în special a celei 
marginale, este asiguratã. Adãugând estetica excepñionalã, GC Kalore oferã un pachet revoluñionar complet pentru stomatologia 
restaurativã. 

gC Kalore

aMbal are

gC Kalore seringi (2 ml/4 g)

003625 Trial Kit (3 seringi - A2, A3, A3.5)

rezervã: 1 seringã

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 unitipuri (0.16 ml/0.3 g)

003570 Trial Kit 
(50 Unitipuri - 20x A2, 20x A3, 10x A3.5)

rezervã: Cutie cu 20 unitipuri

003613 A1 003617 A4 003621 C2

003614 A2 003618 B1 003622 C3

003615 A3 003619 B2 003623 D2

003616 A3.5 003620 B3

rezervã: Cutie cu 10 unitipuri

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 accesorii

003571 Cheie de culori, 1 buc.

900498 GC Unitip Applier II, 1 buc.
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Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Compozit rãºinic hibrid cu microumpluturã
• Un singur sistem de restaurare pentru 

toate necesitãñile dumneavoastrã
• Concept unic ce conñine nuanñele 

Standard, Speciale Exterioare ºi Speciale 
Interioare pentru restaurãri invizibile 

• Timp de lucru extins datoritã sensibilitãñii 
scãzute la lumina din cabinet 

• Vâscozitate echilibratã pentru manevrare 
superioarã

GC Gradia direC t anter ior

• Esteticã excelentã ºi suprafañã netedã
• Potrivire ºi adaptare perfectã la culoarea 

naturalã a dintelui

GC Gradia direC t Pos ter ior

• Proprietãñi mecanice excelente 
• Rezistenñã ridicatã la fracturare pentru 

a suporta tensiunile ocluzale
• Radioopac pentru identificare facilã

Mod de ut i l iz are

Nuanñe Standard: nuanñe cu efect 
cameleonic pentru restaurãri anterioare 
ºi  posterioare.
Speciale Exterioare: nuanñe translucide 
pentru restaurãri anterioare ºi  posterioare.
Speciale Interioare: nuanñe opace doar 
pentru restaurãri anterioare. 

Pentru mai multe detalii referitoare la 
conñinutul seturilor sau la rezerve vã 
rugãm consultañi pliantele individuale 
sau lista produselor aflatã pe website:  
http://www.gceurope.com

Compozit de restaurare fotopolimerizabil pentru anterior & posterior

Cu GC GRADIA Direct, se pot realiza toate restaurãrile în cabinet dificile din punct de vedere estetic, doar cu un singur material de 
restaurare uºor de folosit. Indiferent cã este vorba de o restaurare cu o singurã nuanñã sau una cu nuanñe multiple, folosind GC GRADIA 
Direct obñineñi mai uºor ºi mai rapid restaurãri superbe, cu aspect natural ºi rezistente în timp. Datoritã adaptãrii perfecte a nuanñei la 
structura dentarã apropiatã, pot fi realizate cu uºurinñã restaurãri estetice remarcabile doar cu o singurã nuanñã. Combinarea diferitelor 
nuanñe va oferi rezultate estetice nelimitate, folosind maxim trei nuanñe pentru o restaurare anterioarã ºi douã nuanñe pentru o restaurare 
posterioarã.

gC graDia Direct

aMbal are

gC graDia Direct seringi (anterior - 2.7 ml/4 g 
Posterior - 2.7 ml/4.7 g x - 2.7 ml/5 g)

 003332 Introductory Kit (7 seringi - A2, A3, A3.5, AO3, 
CV, CT, P-A2 & 1 cheie de culori)

rezervã: 1 seringã

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 unitipuri (anterior - 0.16 ml/0.24 g 
Posterior - 0.16 ml/0.28 g x - 0.16 ml/0.30 g)

003331 Introductory Kit (35 Unitipuri - A2, A3, A3.5,
AO3, CV, CT, P-A2 & 1 cheie de culori)

rezervã: Cutie cu 20 unitipuri

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

rezervã: Cutie cu 10 unitipuri

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 accesorii

003389 Cheie de culori, 1 buc.

900498 GC Unitip Applier II, 1 buc.
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Compozit fluid fotopolimerizabil 
radioopac

GC G-≥nial Flo este un compozit fluid 
uºor de utilizat. Datoritã adaptãrii 
perfecte ºi radioopacitãñii ridicate, 
GC G-≥nial Flo este ideal pentru 
a fi utilizat ca liner sau pentru blocarea 
pragurilor, în cazul preparañiilor tunel 
sau pentru restaurarea defectelor mici.

Compozit fluid hibrid foto-
polimerizabil

GC GRADIA Direct Flo este o rãºinã micro- 
hibridã, fotopolimerizabilã, radioopacã 
special conceputã pentru a fi folositã în 
combinañie cu GC GRADIA Direct. Datoritã 
proprietãñilor fizice, a caracteristicilor 
fluide adecvate ºi a aplicãrii directe din 
seringã, acest material este ideal ca liner 
sub restaurãrile de compozit.

Compozit fluid hibrid foto-
polimerizabil cu vâscozitate ridicatã
GC GRADIA Direct LoFlo, primul compozit 
fluid ce poate fi considerat un material de 
restaurare veritabil, nu doar pentru cavitãñi 
de clasa a V-a sau ca liner, ci ºi pentru cavi- 
tãñile de clasa I, clasa a II-a ºi clasa a III-a. 
Prin introducerea tehnologiei Radioopaci-
tãñii cu Densitate Ridicatã (High-Density 
Radiopaque - HDR), GC vã oferã un material 
de restaurare fluid cu proprietãñi fizice 
neîntrecute.

Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Fluiditate ridicatã ce permite o adaptare 
perfectã la pereñii cavitãñii, evitând 
încorporarea aerului

• Radioopacitate de aproximativ 230% Al 
care permite un control radiologic facil

• Proprietãñi fizice atent echilibrate, 
adaptate perfect indicañiilor produsului

• Disponibil în 8 nuanñe ce includ 2 nuanñe 
de opac

Stomatologie restaurativã

Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• GC GRADIA Direct Flo are o formulã 
nelipicioasã ce nu se disperseazã 
adaptându-se perfect la pereñii cavitãñii 
ºi oferind astfel o manipulare uºoarã 

• Fotopolimerizabil ºi radioopac pentru 
diagnosticare facilã

• Designul superior al seringii permite 
manipulare uºoarã ºi aplicare precisã

Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Fluiditate ce permite o adaptare perfectã 
menñinând aceeaºi poziñie a materialului

• Rezistenñã la abraziune ºi fisurare 
comparabilã cu cea a compozitelor 
moderne posterioare

• Contracñie la prizã cu pânã la 55% mai 
micã comparativ cu compozite fluide de 
top de pe piañã

• Umplutura HDR prepolimerizatã, cu 
tehnologia nanoparticulelor de silicat, 

gC g-≥nial Flo

gC graDia Direct Flo

gC graDia Direct loFlo

oferã o creºtere semnificativã a durabilitãñii, 
a posibilitãñii de finisare ºi a radioopacitãñii

• Sticla de fluoro-alumino-silicat asigurã de 
asemenea protecñia împotriva apariñiei 
cariilor secundare 

aMbal are

gC g-≥nial Flo (2 ml/3.8 g per seringã) 

rezervã: 1 seringã, 20 vârfuri aplicatoare tip iii Plastic

004636 A1 004638 A3 004640 A4

004637 A2 004639 A3.5 004643 CV

004641 AO2 004642 AO3

gC g-≥nial Flo accesorii

004634 Vârf aplicator III Plastic, 30 buc.

004635 Vârf aplicator III Ac (metal), 30 buc.

aMbal are

gC graDia Direct Flo (1.5 g/0.8 ml per seringã)

rezervã: 2 seringi, 4 vârfuri aplicatoare tip
ac (metal)

003441 A1 003444 A3.5 003447 BW

003442 A2 003445 AO3

003443 A3 003446 CV

gC graDia Direct Flo accesorii

001926 Vârfuri aplicatoare, tip Metal, 20 buc.

001927 Vârfuri aplicatoare, tip Plastic, 20 buc.

aMbal are

gC graDia Direct loFlo (1.3 g/0.8 ml per seringã)

rezervã: 2 seringi, 4 vârfuri aplicatoare tip
ac (metal)

003448 A1 003451 A3.5 003454 BW

003449 A2 003452 AO3

003450 A3 003453 CV

gC graDia Direct loFlo accesorii

001926 Vârfuri aplicatoare, tip Metal, 20 buc.

001927 Vârfuri aplicatoare, tip Plastic, 20 buc.
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Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Poate fi utilizat ca adeziv auto-
demineralizant sau cu demineralizare 
selectivã a smalñului, selectând cea mai 
bunã opñiune în funcñie de situañie

• Rezistenñã superioarã a adeziunii la smalñ 
ºi dentinã datoritã combinañiei dintre 
adeziunea chimicã ºi cea micromecanicã

• Rezistenñã de lungã duratã a adeziunii 
datoritã formulei fãrã HEMA

• Integritate marginalã excelentã
• Fãrã sensibilitate postoperatorie, 

indiferent de tehnica sau compozitul 
utilizat

• Eficienñã clinicã doveditã prin teste 
independente

• Procedeu de lucru simplu ºi rapid

Mod de ut i l iz are

Aplicañi adezivul ºi aºteptañi 10 secunde. 
Uscañi bine timp de 5 sec. cu aer la presiune 
MAXIMÃ ºi fotopolimerizañi timp de 10 sec.
În cazul demineralizãrii selective, aplicañi pe 
smalñ acid fosforic 35% - 40% timp de 10 sec 
înainte de a aplica agentul de adeziune. 
Apoi continuañi cu etapele obiºnuite urmând 
instrucñiunile de mai sus.

Adeziv fotopolimerizabil monocomponent autodemineralizant 

GC G-≥nial Bond vã oferã o adeziune puternicã ºi sigurã atât la smalñ, cât ºi la dentinã, indiferent de tehnica pentru care optañi.
Cu GC G-≥nial Bond obñineñi simplitatea ºi sensibilitatea postoperatorie redusã a unui adeziv autodemineralizant combinate cu 
rezistenña mãritã a adeziunii atunci când optañi pentru demineralizare selectivã a smalñului timp de 10 secunde. 
Nivelul ridicat de monomer ester fosfat optimizeazã demineralizarea ºi îmbunãtãñeºte calitatea stratului hibrid. Zona de nano-
interacñiune care rezultã ºi formula fãrã HEMA reprezintã factorii cheie ai adeziunii superioare, de lungã duratã.

gC g-≥nial bond

aMbal are

gC g-≥nial bond

004644
Starter Kit (1 x 5 ml flacon, 50 aplicatoare de 
unicã folosinñã (fine), 20 x godeuri de unicã 
folosinñã)

004645 3-bottle Pack (3 x 5 ml flacon)

004646 Rezervã (1 x 5 ml flacon)
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Adeziv fotopolimerizabil mono-
component autodemineralizant

GC G-Bond este un adeziv autodemine-
ralizant, uºor de utilizat, fotopolimerizabil 
ce utilizeazã atât principiile de adeziune 
chimicã cât ºi pe cele micromecanice.
Cei doi monomeri funcñionali, 4-MET ºi 
Ester Acid Fosforic, se combinã cu parti- 
culele de nanoumpluturã ºi formeazã 
o interfañã de nanoumpluturã unicã ºi 
stabilã cu dentina- zona de nanointe-
racñiune (ZNI) - oferind în acelaºi timp 
o adeziune puternicã la smalñ.

Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Demineralizare blândã ce determinã 
un risc scãzut de apariñie a sensibilitãñii 
postoperatorii

• Prezenña a doi monomeri funcñionali 
diferiñi creeazã adeziune chimicã la 
dentinã ºi smalñ

• Eficienñã clinicã doveditã pe termen lung

• Sistem monocomponent cu o tehnicã de 
manipulare simplificatã ce economiseºte 
timp - procedeu ce dureazã 30 de secunde

• Uºor de utilizat având o sensibilitate 
redusã la umiditatea dentinarã

• Fãrã HEMA pentru o adeziune de lungã 
duratã

gC g-bond

Pas cu pas

Înainte de utilizare, citiñi cu atenñie instrucñiunile de folosire.

GC G-≥nial Bond în cazul abordãrii autodemineralizante

GC G-≥nial Bond în cazul abordãrii demineralizãrii selective

aMbal are

gC g-bond

003416 Starter Kit, Bottle (5 ml flacon, 50 aplicatoare 
de unicã folosinñã & 1 godeu)

003417 Starter Kit, Unit Dose (50 x 0.1 ml monodozã)

1. Aplicañi G-≥nial Bond 2. Aºteptañi 10 sec. 3. Uscañi cu aer la presiune maximã 5 
sec. 

4. Fotopolimerizañi 10 sec.

1. Demineralizañi smalñul 10 sec. 2. Clãtiñi 3. Uscañi 4. Aplicañi G-≥nial Bond ºi 
continuañi urmând instrucñiunile 
de mai sus
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Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Preparare minimã a dintelui datoritã 
proprietãñilor de adeziune superioare 
cu etape reduse

• Cimentare ºi refacere de bonturi cu 
1 material

• Polimerizare dualã ºi polimerizare 

Sistem pentru refaceri estetice de bonturi ºi cimentarea pivoñilor

Cu sistemul inteligent GC GRADIA Core ºi GC Fiber Post puteñi sã le oferiñi acum pacienñilor dumneavoastrã restaurãri de lungã 
duratã, mai conservatoare ºi mai blânde cu structura dentarã rãmasã. GC GRADIA Core combinã cimentarea pivoñilor ºi refacerea 
bonturilor într-un singur produs cu proprietãñi de manipulare ideale. Sistemul de adeziune autodemineralizant, cu fotopolimerizare 
dualã, implicã o aplicare simplificatã, într-o singurã etapã. Etapa de finisare poate începe dupã 5 min. de la aplicare.

gC graDia Core 

1. Preparañi spañiul 
destinat pivotului 

2. Verificañi adaptarea 
pivotului 

3. Tãiañi pivotul la 
lungimea doritã

4. Tratañi pivotul 
cu un agent de 
silanizare cum ar fi 
GC Ceramic Primer

5. Clãtiñi ºi uscañi cu o 
seringã cu aer ºi 
conuri de hîrtie

6. Tratañi suprafeñele 
de adeziune cu 
GC GRADIA Core 
ADEZIV AUTO-
DEMINERALIZANT

7. Uscañi 10 sec. cu aer 
la presiune medie. 
Fotopolimerizañi 
10 sec.

8. Dozañi GC GRADIA 
Core în spañiul 
destinat pivotului

9. Introduceñi pivotul. 
Fotopolimerizañi 
5 sec.

10. Refaceñi bontul cu 
GC GRADIA Core

11. Fotopolimerizañi 
fiecare suprafañã 
timp de 10 sec.

12. Aºteptañi 5 min. pentru 
autopolimerizare în 
cazul în care lumina nu 
poate ajunge la material.  
Apoi începeñi conturarea 

de contact pentru a garanta o putere 
de adeziune ridicatã

• ªlefuire similarã cu cea a dentinei
• Stres minim pe structura dentarã rãmasã 

cu rezistenñã ridicatã la flexie ºi stres 
scãzut al contracñiei la prizã

• Radioopacitate superioarã smalñului

aMbal are

gC graDia Core

900515
Complete system (1 GC GRADIA Core Kit, 
1 GC Fiber Post Assortment Kit, 1 GC GRADIA 
Core Cartridge Dispenser, 1 GC Ceramic 
Primer)

900514 Intro Pack (1 GRADIA Core Kit, 1 GC GRADIA 
Core Cartridge Dispenser)

003651

GC GRADIA Core Kit (1 GC GRADIA Core 
Cartuº 10 ml (20 g), 1 SE Bonding Liquid A
3 ml, 1 SE Bond Liquid B 1.5 ml, 25 aplicatoare 
cu microvârf, 1 suport pentru aplicator, 
1 godeu, 20 GC Automix Tips for Endo, 
20 Vârfuri de extensie)

003652
Rezervã Cartuº (1 GC GRADIA Core Cartuº 
10 ml (20 g), 20 GC Automix Tips for Endo, 
20 Vârfuri de extensie)

003653 GC GRADIA Core SE Bond Liquid A Refill, 3 ml 

003654 GC GRADIA Core SE Bond Liquid B Refill, 1.5 ml

gC graDia Core accesorii

900511 GC GRADIA Core Cartridge Dispenser, 1 buc.

004846 GC Ceramic Primer (2 x 2 ml lichid)

900495 Automix Tip for Endo, 10 vârfuri automix 
pentru endo, 10 vârfuri de extensie

 Pas cu pas



2 0 1 3 - 2 0 1 4

31

gC everStick®PoSt

gC Fiber Post

Pivoñi din fibrã de sticlã 
nepolimerizañi, adaptabili 
individual

GC everStickPOST este un pivot din 
fibrã de sticlã nepolimerizat, moale ºi 
flexibil, care poate fi adaptat individual 
la forma canalului radicular înainte de 
fotopolimerizare oferind o rezistenñã 
ridicatã dupã fotopolimerizare. 
Respectând anatomia canalului radicular, 
riscul fracturãrii rãdãcinii este 
considerabil redus.

Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Complet adaptabil la morfologia canalului 
radicular pentru a maximiza suprafaña de 
adeziune ºi rezistenña în zona cea mai 
importantã a dintelui

• Conservarea structurii dentare datoritã 
faptului cã nu este necesarã o preparare 
atât de extinsã a canalului radicular ca în 
cazul pivoñilor prefabricañi tradiñionali 

• Rezistenñã ridicatã la flexie dupã 
fotopolimerizare

• Elasticitate similarã cu elasticitatea 
naturalã a dentinei

• Adeziune chimicã ºi micromecanicã la 
compozitul de cimentare ºi la compozitul de 
refacere a bontului datoritã structurii IPN 

• Distribuñie uniformã a stresului ocluzal 
pe structura rãdãcinii dentare, reducând 
riscul de fracturare 

inDiCaÑi i

GC everStickPOST este special indicat 
pentru adaptarea la morfologia canalelor 
radiculare atipice cum ar fi cele curbate, 
ovale, precum ºi a canalelor radiculare foarte 
mari.

Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Lãrgire minimã a spañiului destinat 
pivotului cu pivoñi cu diametru redus

• Transmisie unicã a luminii ce asigurã 
polimerizarea pastei, chiar ºi în spañiile 
adânci

• Fibrã de sticlã cu densitate ridicatã (77% 
din greutate) fãrã defecte structurale, ce 
asigurã o rezistenñã ridicatã la compresie

• Coeficient de elasticitate mai scãzut 
comparativ cu metalul pentru o repartiñie 
mai bunã a stresului

• Rezistenñã ridicatã la flexie similarã cu cea 
a metalului, indiferent de dimensiunea 
pivotului

• Radioopacitate pentru un diagnostic facil

Pivoñi din fibrã de sticlã

Cu GC Fiber Post puteñi oferi pacienñilor 
dumneavoastrã refaceri de bonturi 
bazate pe principiile minimei intervenñii. 
Gama variatã de mãrimi a GC Fiber Post 
permite o preparare a canalului mai 
conservatoare ºi mai blândã. GC Fiber 
Posts sunt concepuñi special pentru 
a oferi o interfañã optimã de adeziune 
cu GC GRADIA Core.

Stomatologie restaurativã

aMbal are

gC everStickPoSt

900846 everStickPOST Intro (5 x pivoñi Ø 0.9; 5 x pivoñi 
Ø 1.2; 5 x pivoñi Ø 1.5; 5 ml StickRESIN flacon)

900855

everStickCOMBI (8 cm everStickC&B; 8 cm 
everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;  
5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER 
instrument manual; 1 x StickREFIX D 
instrument cu mâner de silicon)

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 seringã;  
1 x StickREFIX D instrument cu mâner de 
silicon; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)

rezervã

900847 10 x 2 cm pivot Ø 0.9

900848 10 x 2 cm pivot Ø 1.2

900849 10 x 2 cm pivot Ø 1.5

everStickPoSt accesorii

900842 StickRESIN, 5 ml flacon adeziv

aMbal are

gC Fiber Post 

900515
Complete system (1 GC GRADIA Core Kit,  
1 GC Fiber Post Assortment Kit, 1 GC GRADIA 
Core Cartridge Dispenser, 1 GC Ceramic 
Primer) 

400101
Assortment Kit (15 GC Fiber Posts - 5 x 1.0 
mm, 5 x 1.2 mm, 5 x 1.4 mm ºi 2 Freze -  
1 x 1.2 mm, 1 x 1.4 mm)

Rezervã 
Fiber 
Post

10 pivoñi din fibrã de sticlã în monodoze 
individuale cu urmãtoarele dimensiuni 0.8, 
1.0, 1.2, 1.4, 1.6

Rezervã 
frezã 

1 buc. disponibilã în urmãtoarele dimensiuni 
1.2, 1.4, 1.6

gC Fiber Post accesorii

004846 GC Ceramic Primer (2 x 2 ml lichid)
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Car aC ter is t i C i  & benef iC i i

• Metodã sigurã ºi esteticã de înlocuire 
a dinñilor lipsã într-o singurã ºedinñã

• Abordare ce conservã ñesutul dentar
• Perfect pentru situañii de urgenñã 

ºi traume oferind o soluñie imediatã 
de înlocuire a dinñilor lipsã 

• Alternativã economicã în cazuri 
ce necesitã restaurãri extinse 

• Ideal atât pentru restaurãri anterioare, 
cât ºi pentru cele posterioare

inDiCaÑi i

În orice situañie în care este indicatã înlocuirea
provizorie sau pe termen lung a dinñilor lipsã:
• Punñi fixate pe suprafañã
• Punñi inlay ºi onlay 
• Punñi hibride
• Punñi hibride cu acoperire completã
• Punñi cu suport pe implanturi
• Punñi provizorii
• Punñi imediate
Toate aceste punñi pot fi comandate 
de asemenea la un laborator dentar.

Fibre de sticlã consolidante pentru punñi din compozit îmbunãtãñite cu fibrã de sticlã

Utilizarea fibrelor consolidante GC everStickC&B oferã o metodã unicã de tratament pentru înlocuirea dinñilor lipsã. Cu GC everStickC&B 
puteñi realiza într-o singurã ºedinñã punñi din compozit îmbunãtãñite cu fibre de sticlã utilizând o tehnicã minim invazivã. Aceastã 
tehnologie a fibrelor consolidante, demonstratã ºtiinñific, vã oferã o metodã de tratament eficientã ca ºi cost, fãrã metal, completând 
opñiunile dumneavoastrã de tratament protetic.

gC everStick®C&b

aMbal are

gC everStickC&b (Ø 1.5 mm; ~4000 fibre)

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 
flacon; 2 ml G-≥nial Universal Flo seringã;  
1 x StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER;  
1 x StickCARRIER)

rezerve

900852 2 x 12 cm fascicul de fibre

900853 1 x 8 cm fascicul de fibre

gC everStickC&b accesorii

900843 StickREFIX instrumente cu mâner din silicon 
(3 x StickREFIX L, 3 x StickREFIX D) 
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Fibrele de sticlã pentru consolidare GC 
everStick au fost concepute pentru a oferi 
soluñii stomatologiei moderne, orientate 
cãtre pacient. Toate fibrele everStick sunt 
realizate din fibre de sticlã silanizate în 
polimer termoplastic ºi matrice rãºinicã 
fotopolimerizabilã. Produsele  everStick 
oferã avantajele stomatologiei minim 
invazive în cadrul cãreia ñesutul dentar 
sãnãtos al pacientului este salvat atât timp 
cât este clinic posibil. Acest lucru înseamnã 
de asemenea cã rãmân disponibile ºi alte 
opñiuni de tratament în cazul în care 
pacientul va avea nevoie de ele în viitor. 

Importanña structurii IPN este datã de faptul 
cã suprafeñele pot fi reactivate chiar ºi dupã 
polimerizarea finalã. Reactivarea este criticã 
pentru o adeziune superioarã atunci când 
• restaurãrile realizate în laborator sunt 

cimentate pe dinñi 
• dispozitivele FRC sunt remodelate sau 

reparate
Structura IPN face ca produsele everStick sã 
fie fundamental diferite de oricare alte fibre 
sau materiale compozite disponibile pe piañã.

Adeziunea corectã dintre fibre ºi compozit 
reprezintã factorul cheie al unui tratament 
reuºit. Doar produsele everStick conñin
o structurã reticulatã polimericã 
interpenetrantã patentatã, unicã (IPN).
Din punct de vedere clinic acest lucru 
determinã o adeziune superioarã ce
permite aplicarea sigurã a dispozitivelor
fixe ºi proprietãñi de manipulare perfecte. 

gC everStick pentru stomatologia de zi cu zi

Pas-cu-pas

Verificañi ocluzia, mãsurañi 
lungimea & tãiañi fibrele

Presañi fibrele ºi foto-
polimerizañi 5 sec. per zonã. 
Fibrele trebuie sã fie curbate 
în zona corpului de punte
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Curãñañi dintele cu o perie
& apã

Adãugañi fibre transversale 
pe structurã pentru a susñine 
corpul de punte

Demineralizañi suprafaña 
zonei de adeziune timp de 
45-60 sec.

Acoperiñi întreaga structurã 
cu un strat subñire de 
compozit ºi fotopolimerizañi 
40 sec.

Realizañi adeziunea conform 
instrucñiunilor producãtorului

Stratificañi corpul de punte 
cu compozit 

Aplicañi un strat subñire
de compozit fluid

Finisañi puntea ºi ajustañi
în ocluzie

Prepararea unei punñi anterioare consolidate cu fibre  everStick®C&B pentru regiunea anterioarã
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Fibre de sticlã consolidante 
pentru imobilizãri periodontale

GC everStickPERIO sunt fibre de sticlã 
preimpregnate, unidirecñionate, pentru 
imobilizãri minim invazive ºi sigure.
Fiind estetice ºi având proprietãñi de 
manipulare optime, oferã o alternativã 
dinamicã ºi eficientã ca ºi cost pentru 
stabilizarea ºi înlocuirea dinñilor. 

Fibre de sticlã consolidante 
pentru dispozitive ortodontice 
estetice

GC everStickORTHO este indicat
în etapa de retenñie esteticã dupã 
tratamentul ortodontic activ. Matricea 
menñine fibrele de sticlã individuale 
într-un fascicul, fapt care faciliteazã 
manipularea ºi adaptarea simplã la 
arcadã.

Fibre de sticlã consolidante 
pentru imobilizãri labiale 

Datoritã reñelei de fibre bidirecñionate, 
extrem de subñire ºi estetice,
GC everStickNET reprezintã alegerea 
optimã pentru imobilizãrile labiale în cazul 
traumelor. Imobilizarea cu fibre de sticlã 
preimpregnate oferã o soluñie esteticã, 
minim invazivã, cu adeziune sigurã ºi 
proprietãñi optimizate de manipulare.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Soluñie cu o esteticã ridicatã, transparentã 
ºi fãrã metal

• Confortabil pentru pacient deoarece pot fi 
concepute astfel încât sã se cureñe automat 
ºi sã nu interfereze cu funcñia masticatorie    

• Pot fi reactivate ºi sunt uºor de remodelat 
ºi reparat

• Adeziune micromecanicã ºi chimicã 
excelentã la compozit datoritã structurii 
patentate IPN

• Uºor de îndepãrtat atunci când este necesar

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Armonizare cu nuanña naturalã a dinñilor
• Uºor de adaptat direct pe dinte eliminând 

necesitatea modelelor de studiu sau 
vizitelor multiple

• Adeziune sigurã la compozit
• Confortabil de purtat ºi uºor de curãñat
• Fãrã metal, eliminând riscul de alergie 

la metale (Ni, Cr) 

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Soluñie cu o esteticã ridicatã, transparentã 
ºi fãrã metal  

• Confortabil pentru pacient deoarece pot 
fi concepute astfel încât sã se cureñe 
automat ºi sã nu interfereze cu funcñia 

masticatorie     
• Pot fi reactivate ºi sunt uºor de remodelat 

ºi reparat
• Uºor de îndepãrtat atunci când este necesar

GC everStick®PERIO

GC everStick®ORTHO

GC everStick®NET

iNDICAÑI I

• Imobilizare labialã a dinñilor traumatizañi
• Imobilizare periodontalã labialã
• Repararea ºi consolidarea fañetelor

amBal are

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 
flacon; 2 ml G-≥nial Universal Flo seringã;  
1 x StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER;  
1 x StickCARRIER)

GC everStickNET rezerve

900837 everStickNET, 30 cm² fascicul de fibre

amBal are

GC everStickPERIO (Ø 1.2 mm; ~2000 fibre)

900854 everStickIntro (8 cm everStickC&B;  
8 cm everStickPERIO; 1x 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 
flacon; 2 ml G-≥nial Universal Flo seringã;  
1 x StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER;  
1 x StickCARRIER)

GC everStickPERIO rezerve

900850 2 x 12 cm fascicul de fibre

900851 1 x 8 cm fascicul de fibre

iNDICAÑI I

• Imobilizãri fixate pe suprafañã sau 
intracoronare

• Imobilizãri periodontale combinate cu 
punñi fixate pe suprafañã

amBal are

GC everStickORTHO (Ø 0.75 mm; ~1600 fibre)

900841 everStickORTHO 2 x 12 cm fascicul de fibre
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Agent de adeziune pentru smalñ, 
fotopolimerizabil

GC StickRESIN este un agent de adeziune 
fotopolimerizabil, monocomponent, 
pentru smalñ ce are la bazã dimetacrilat. 
GC StickRESIN este utilizat pentru 
impregnarea fibrelor GC Stick ºi
GC StickNET ºi pentru reactivarea 
suprafeñelor de fibre.

Instrument de mânã

Instrumentul GC StickCARRIER este 
conceput special pentru a facilita 
manipularea fibrelor GC Stick ºi
GC everStick. GC StickCARRIER este
util în etapa de poziñionare a fasciculului 
de fibre ºi în acelaºi timp, ajutã la 
presarea fibrelor în poziñia doritã.

Instrument de mânã

Instrumentul GC StickSTEPPER este 
conceput special pentru a facilita utilizarea 
produselor GC Stick ºi GC everStick. 
Forma instrumentului GC StickSTEPPER 
faciliteazã poziñionarea fasciculelor de 
fibre ºi de asemenea protejeazã fibrele 
rãmase de polimerizarea prematurã
în timpul etapei de aplicare.

gC StickreSin

gC StickCarrier

gC StickStePPer
aMbal are

gC StickStePPer - 1 buc.

900825 Instrument de mânã

aMbal are

gC StickreSin

900842 5 ml flacon adeziv

aMbal are

gC StickCarrier - 1 buc.

900826 Instrument de mânã
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Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Timp total de realizarea a restaurãrii 
de aproximativ 3,5 minute

• Indicañii de utilizare extinse comparativ 
cu alte materiale CIS

• Sistemul nu necesitã stratificare, este 
nelipicios ºi condensabil ºi se adapteazã 
perfect la pereñii cavitãñii

• Cu o tensiune a contracñiei la prizã 
aproape inexistentã, EQUIA poate fi 
considerat cu adevãrat un material de 
restaurare într-o singurã etapã chiar ºi în 
cazul cavitãñilor mari ºi adânci

• Rezistenñã mãritã în timp a ionomerului 
de sticlã datoritã efectului unic de 
maturare, atribuit salivei

• Utilizarea digii este opñionalã, iar 
adeziunea chimicã eliminã procedurile 
complicate de adeziune 

• Nu sunt necesare finisarea ºi lustruirea 
complexã deoarece este suficientã 
o singurã aplicare de EQUIA Coat

• Suprafeñele netede ºi lucioase cu luciu 
natural, de duratã, nu au fost niciodatã 
mai simplu de realizat 

Sistemul EQUIA este disponibil într-o gamã 
largã de seturi, simple sau combinate, 
conñinând capsule de EQUIA Fil ºi flacoane 
de EQUIA Coat.
EQUIA Fil este disponibil în urmãtoarele 
nuanñe Vita®: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4 
ºi SW (Standard White).

Material de restaurare posterior autoadeziv, cu aplicare într-o singurã etapã

GC EQUIA este un sistem de restaurare unic pentru restaurãri posterioare economice ºi estetice cu proprietãñi impresionante din 
toate punctele de vedere. Sistemul GC EQUIA reuneºte EGC QUIA Fil, o nouã generañie de ionomer de sticlã, ºi GC EQUIA Coat,
un material rãºinic pentru cãptuºire cu densitate ridicatã ce aduce tehnologia ionomerilor de sticlã la un nou nivel ºi vã oferã o nouã 
dimensiune a stomatologiei restaurative. Comparativ cu multe alte opñiuni de restaurare, GC EQUIA oferã un avantaj substanñial prin 
economisirea timpului de lucru. Estetica incomparabilã oferã mai multe opñiuni de restaurare posterioarã pentru a satisface 
aºteptãrile pacienñilor dumneavoastrã. Fiind testat clinic timp de ºapte ani, acest sistem oferã o alternativã excelentã pentru 
restaurãrile dumneavoastrã zilnice.   

gC eQuia®

aMbal are

gC  eQuia (volum mixat pe capsulã 0.14 ml)

intro Pack (cutie cu 50 capsule eQuia Fil,
4 ml eQuia Coat & accesorii)

900584 A2 900585 A3 900582 Assorted

Promo Pack (cutie cu 100 capsule eQuia Fil,
4 ml eQuia Coat & accesorii)

900593 A2 & 
A2 900594 A2 & 

A3 900595 A3 & 
A3

Clinical Pack (250 eQuia Fil capsule,
6 ml eQuia Coat & accesorii)

900860 A2 900861 A3

rezerve: Cutie cu 50 capsule

004370 Assorted 004374 A3.5 004378 C4

004371 A1 004375 B1 004778 SW

004372 A2 004376 B2

004373 A3 004377 B3

rezerve gC eQuia Coat

004379 1 flacon EQUIA Coat 4 ml,
aplicatoare de unicã folosinñã (25)

gC eQuia accesorii

002559 GC Capsule Applier IV, 1 buc.
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Cazuri clinice gC eQuia®

Restaurare cervicalã - Dr. M. Blique Restaurãri ocluzale ale dinñilor permanenñi - Dr. M. Kukurba-Setkowicz

Restaurãri ocluzale ale dinñilor permanenñi - Dr. M. Blique Restaurare prin tehnica minim invazivã - Dr. D. Adyani-Fard

Pas-cu-pas

1. Aplicañi vaselinã sau GC 
Cocoa butter în interiorul 
matricei

2. Utilizañi pene cu formã 
anatomicã pentru o mai 
bunã adaptare ºi puncte 
de contact

3. Utilizarea inelelor fixe 
din sistemele de matrici 
secñionate ajutã la sepa-
rarea dinñilor asigurând 
puncte de contact bune 

4. Aplicañi GC Cavity 
Conditioner (10 sec.) 
sau Dentin Conditioner 
(20 sec.)

5. Clãtiñi ºi uscañi blând, nu 
desicañi

6. Agitañi sau loviñi uºor. 
Apãsañi dopul

7. Introduceñi în Capsule 
Applier. Apãsañi o datã 
pentru a activa

8. Mixañi 10 sec. Timpul 
de lucru este de 1 min. 
15 sec. de la începerea 
mixãrii

9. Introduceñi în Capsule Ap-
plier. Apãsañi de douã ori  
pentru a activa capsula

10.  Dozañi IMEDIAT în maxim 
10 sec.

11. Condensañi ºi conturañi. 
Evitañi contaminarea 
cu umiditate ºi uscarea 
excesivã

12. Asigurañi priza completã 
a EQUIA® Fil ºi îndepãrtañi 
cu atenñie inelul. Utilizañi 
o sondã pentru a separa 
adeziunea dintre matrice 
ºi EQUIA® Fil

13. Finisare finalã dupã 2 min. 
30 sec. de la începerea 
mixãrii

14. Finisañi restaurarea 
aplicând EQUIA® Coat. 
NU USCAÑI CU AER

15. Fotopolimerizañi 20 sec.

Notã: Paºii, cu excepñia 1, 2 3 ºi 12 sunt comuni pentru clasele I ºi II.
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Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Extra eliberare de fluor
• Extra prizã rapidã având însã un timp 

de lucru amplu 
• Extra translucenñã pentru o esteticã 

îmbunãtãñitã
• Nu necesitã digã
• Adeziune intrinsecã la dentinã ºi smalñ, 

fãrã demineralizare ºi agenñi de adeziune
• Nu este necesarã prepararea retentivã 

a cavitãñii permiñând tehnici 
conservatoare de preparare

• Poate fi folosit cu matrici metalice pentru 
modelare uºoarã în cavitate

• Aplicare într-o singurã etapã
• Radioopacitate bunã ce faciliteazã 

controlul postoperator
• Biocompatibilitate excelentã

inDiCaÑi i

GC Fuji IX GP EXTRA este ideal pentru 
restaurarea permanentã sau provizorie a 
cavitãñilor de clasa I ºi II la copii, a cavitãñilor 
de clasa I ºi II care nu sunt supuse stresului 
ocluzal la adulñi, a cavitãñilor de clasa V ºi
a suprafeñelor radiculare, pentru refaceri
de bonturi ºi împreunã cu un compozit sau 
un inlay  în tehnica sandwich.

Ionomer de sticlã condensabil îmbunãtãñit, pentru restaurare, cu prizã rapidã

Progresele din domeniul tehnologiei ionomerilor de sticlã au avut ca rezultat dezvoltarea materialului GC Fuji IX GP EXTRA, un ciment 
ionomer de sticlã cu rezistenñã ridicatã, cu o nouã generañie de umpluturã de sticlã ce oferã restaurãri cu translucenñã ridicatã ce
se modificã foarte puñin în timp. Rezultatul este o esteticã naturalã care nu a mai fost obñinutã pânã acum cu un ionomer de sticlã 
convenñional. Umplutura specialã de sticlã utilizatã de GC pentru Fuji IX GP EXTRA elibereazã de trei ori mai mult fluor comparativ 
cu GC Fuji IX GP FAST oferind astfel o mai bunã protecñie împotriva cariilor.
Timpul de lucru confortabil combinat cu priza rapidã vã permit sã începeñi finisarea ºi lustruirea la doar douã minute ºi jumãtate de
la mixare.

gC Fuji ix gP extra

aMbal are

gC Fuji ix gP extra P/l

005076 Intro Package, 1-1 Pack A2
(15 g pulbere, 6.4 ml lichid)

005077 Intro Package, 1-1 Pack A3
(15 g pulbere, 6.4 ml lichid)

rezerve: 15 g pulbere

005086 A1 005089 A3.5 005092 B3

005087 A2 005090 B1 005093 C4

005088 A3 005091 B2

005073 6.4 ml (8 g) lichid

gC Fuji ix gP extra CaPS 
(volum mixat pe capsulã 0.14 ml)

rezerve: Cutie cu 50 capsule

003279 Assorted 003282 A3 003285 B2

003280 A1 003283 A3.5 003286 B3

003281 A2 003284 B1 003287 C4

accesorii

002559 GC Capsule Applier IV, 1 buc.
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Ionomer de sticlã fotopolimerizabil 
pentru restaurare
GC Fuji II LC Improved  este liderul mondial 
în domeniul ionomerilor de sticlã foto- 
polimerizabili pentru restaurare. Deºi a fost 
conceput iniñial ca material de restaurare 
pentru cavitãñile de clasa III, V ºi pentru 
dinñii deciduali, GC Fuji II LC Improved este 
un material cu multiple indicañii, printre 
cele secundare amintim folosirea ca liner, 
ca bazã, ºi refacerea de bonturi*.

GC Fuji II LC Improved

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Ionomer de sticlã condensabil 
pentru restaurare, în variantã 
normalã sau cu prizã rapidã
Consistenña condensabilã ºi nelipicioasã 
a lui GC Fuji IX GP îl face ideal pentru 
restaurãrile de clasa I, II & V, ca bazã sau 
ca material pentru refaceri de bonturi*. 
Proprietãñile autentice ale ionomerului 
de sticlã în combinañie cu uºurinña utilizãrii, 
fac ca GC Fuji IX GP sã întruneascã toate 
cerinñele materialelor de restaurare moderne. 

GC Fuji IX GP & GC Fuji IX GP FAST

Stomatologie restaurativã

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Particule mici care permit realizarea unei 
estetici excelente ºi a unei finisãri 
remarcabile

• Densitate granularã ridicatã pentru 
rezistenñã semnificativ sporitã la abraziune

• Radioopacitate bunã ce faciliteazã 
diagnosticul postoperator

• Autoadeziv ºi hidrofil
• Disponibil în 11 nuanñe Vita®

amBal are

GC Fuji IX GP P/L

003264 Intro Package, 1-1 Pack, A3
(15 g pulbere & 6.4 ml lichid)

900444 3-2 Pack, 3 x 15 g pulbere: A2, A3, B3, 
2 x 6.4 ml lichid

Rezerve: 15 g pulbere

003265 A2 003268 B2 003270 C4

003266 A3 003269 B3 003267 A3.5

003271 6.4 ml lichid

GC Fuji IX GP CAPS 
(volum mixat pe capsulã 0.14 ml)

Rezerve: Cutie cu 50 capsule

003273 A2 003275 A3.5 003277 B3

003274 A3 003276 B2 003278 C4

GC Fuji IX GP FAST CAPS 
(volum mixat pe capsulã 0.14 ml)

Rezerve: Cutie cu 50 capsule

003288 A1 003291 A3.5 003293 B3

003289 A2 003292 B2 003294 C4

003290 A3

GC Fuji IX GP/FAST accesorii

002559 GC Capsule Applier IV, 1 buc.

 
un inlay sau chiar obturañia cu ionomer de 
sticlã. 

* Pentru informañii complete consultañi 
instrucñiunile de folosire.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Ionomer de sticlã posterior, condensabil, 
uºor de folosit, cu rezistenñã ridicatã la 
abraziune 

• Nu necesitã digã 
• Adeziune intrinsecã la smalñ ºi dentinã 

fãrã demineralizare ºi agenñi de adeziune
• Poate fi folosit cu matrici metalice pentru 

modelare uºoarã în cavitate
• Aplicare într-o singurã etapã
• Radioopacitate bunã ce faciliteazã 

controlul postoperator
• Biocompatibilitate excelentã

Caracteristici specifice pentru Fuji IX GP FAST:
• Timp de prizã mai scurt cu finisare finalã 

dupã doar 3 min. de la începerea amestecãrii
• Consistenñã densã pentru fulare uºoarã 

în cavitate
• Duritate mai mare pentru rezistenñã mai 

bunã în timp

mod de ut i l iz are

GC Fuji IX GP FAST este deseori ales atunci 
când nu s-a stabilit încã planul de tratament 
final. Sunt posibile mai multe tratamente: 
o tehnicã sandwich cu un material compozit, 

amBal are

GC Fuji II LC Improved P/L

900469 Intro Package, 3-2 Pack (3 x 15 g pulbere:
A2, A3, B3 & 2 x 6.8 ml lichid)

Rezerve: 15 g pulbere

003252 A1 003256 A4 003260 C2

003253 A2 003257 B2 003261 C4

003254 A3 003258 B3 003262 D2

003255 A3.5 003259 B4

003263 6.8 ml lichid

GC Fuji II LC CAPS (Cutie cu 50 capsule, volum mixat 
pe capsulã 0.10ml)

003244 Assortment (A4, B2, B3, B4, C2, D2)

003233 A1 003237 A4 003241 C2

003234 A2 003238 B2 003242 C4

003235 A3 003239 B3 003243 D2

003236 A3.5 003240 B4

GC Fuji II LC Improved accesorii

002559 GC Capsule Applier IV, 1 buc.

* Pentru informañii complete consultañi 
instrucñiunile de folosire.
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Ionomer de sticlã auto-
polimerizabil pentru restaurare, 
îmbunãtãñit cu rãºinã

Ionomer de sticlã pentru restaurare cu 
proprietãñi fizice ºi estetice îmbunãtãñite 
care îl fac materialul de elecñie pentru 
restaurãrile cavitãñilor de clasa III, V ºi
a suprafeñelor radiculare. GC Fuji VIII GP 
este un produs cu adevãrat economic.

Ionomer de sticlã 
fotopolimerizabil în varianta 
pastã-pastã, pentru bazã

CIS îmbunãtãñit cu rãºinã, 
fotopolimerizabil, în variantã
pastã-pastã, utilizat ca bazã rapidã
ºi sigurã. Combinã dozarea exactã
cu o manipulare simplã.

Ionomer de sticlã 
fotopolimerizabil pentru bazã

Ciment fotopolimerizabil în variantã 
pulbere-lichid pentru bazã sub 
amalgam, compozit ºi porñelan. 

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Adeziune sigurã, de lungã duratã datoritã 
adeziunii chimice puternice

• Translucenñã bunã chiar ºi în absenña 
fotopolimerizãrii

• Formula specialã cu rãºini specifice îl face 
ideal pentru restaurãrile anterioare 

• Rezistenñã diametralã bunã la tracñiune 
(30 MPa) ºi rezistenñã ridicatã la flexie 
(52 MPa)

• Atinge 90% din nivelul maxim al 
proprietãñilor sale mecanice dupã doar 
10 min 

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Dozare simplã ºi exactã
• Mixare extrem de simplã fãrã bule
• Adaptare uºoarã la pereñii cavitãñii 

menñinându-ºi poziñia

• Grosime micã a filmului
• Adeziune excelentã la structura dintelui 

fãrã condiñionare
• Adeziune puternicã la compozitele rãºinice

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Fotopolimerizabil cu prizã rapidã 
(30 sec. VLC)

• Solubilitate scãzutã în apã, insensibil 
la umiditate

• Adeziune excelentã la structura dintelui, 
oferind o închidere marginalã perfectã

• Radioopacitate ce faciliteazã diagnosticul 
postoperator

gC Fuji viii gP

gC Fuji lining lC Paste Pak

gC Fuji lining lC
aMbal are

gC Fuji lining lC

000021 Intro Package, 1-1 Pack (10 g pulbere,
6.8 ml lichid & accesorii)

rezerve

000022 10 g pulbere

000128 6.8 ml lichid

aMbal are

gC Fuji lining lC Paste Pak

001887 Paste Pak Cartridge, 
7 g / 4.7 ml & hârtie de amestec

gC Fuji lining lC Paste pak accesorii

001573 Paste Pak Dispenser

aMbal are

gC Fuji viii gP P/l (set 1-1, 15 g pulbere,
6.8 ml lichid)

003245 A2 003247 A3.5 003249 B3

003246 A3 003248 B2 003250 C4

003251 8 g lichid

gC Fuji viii gP CaPS (Cutie cu 50 capsule, volum mixat 
pe capsulã 0.10 ml)

001869 Assorted 001865 A3.5 001867 B3

001863 A2 001866 B2 001868 C4

001864 A3

accesorii

002559 GC Capsule Applier IV, 1 buc.

•  Prezintã toate avantajele unui ciment 
ionomer de sticlã
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Agent de curãñare a cavitãñii 

Soluñie blândã de acid poliacrilic 20% 
pentru îndepãrtarea prafului dentinar
ºi condiñionarea suprafeñelor dentare.

Agent de curãñare a cavitãñii

Soluñie de acid poliacrilic 10% pentru 
curãñarea suprafeñelor dentare în 
vederea îmbunãtãñirii adeziunii 
cimenturilor ionomere de sticlã.

Material de obturañie provizorie

Material de obturañie provizorie pentru 
cavitãñi standard ºi dupã tratamente 
endodontice.

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Curãñã eficient suprafaña dintelui pentru 
a obñine o adeziune chimicã optimã

• Creeazã retenñii mecanice
• Reduce riscul apariñiei sensibilitãñii 

postoperatorii
• Îmbunãtãñeºte sigilarea marginalã

• Culoare albastrã pentru controlul aplicãrii

Mod de ut i l iz are

Aplicañi cu o buletã timp de 10 sec., clãtiñi 
cu apã, uscañi fãrã a desica dintele ºi aplicañi 
ionomerul de sticã.

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Îmbunãtãñeºte sigilarea marginalã pentru 
restaurãri de lungã duratã

• Tubulii dentinari rãmân închiºi pentru 
a reduce riscul apariñiei sensibilitãñii 
postoperatorii

• Culoare albastrã pentru controlul aplicãrii

Mod de ut i l iz are

Aplicañi cu o buletã timp de 20 de sec., 
clãtiñi cu apã, uscañi fãrã a desica dintele 
ºi aplicañi ionomerul de sticlã.

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Prizã iniñiatã de apã ºi salivã
• Adaptabilitate excelentã
• Uºor de îndepãrtat

gC Cavity Conditioner

gC Dentin Conditioner

gC Caviton

aMbal are

gC Cavity Conditioner

000110 5.7 ml lichid

aMbal are

gC Caviton

000286 White, 30 g cutie

aMbal are

gC Dentin Conditioner

000120 23.8 ml lichid
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gC g-Coat PluS

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

•  Particule diamantate superfine (1 μm) ce 
oferã cel mai ridicat grad de eficienñã 
într-un timp scurt

•  Suprafañã lucioasã perfectã pentru 
rezultate estetice

•  Eficientã pentru a preveni fixarea plãcii 
bacteriene ºi decolorarea

•  Uºor de spãlat cu apã
•  Gust mentolat rãcoritor

Mod de ut i l iz are

Finisañi suprafeñele de compozit sau 
porñelan cu o perie utilizând o vitezã
ºi o presiune moderatã. 

gC DiaPolisher Paste Pastã de finisare diamantatã 
pentru compozit ºi porñelan

Utilizatã ca etapa finalã dupã 
procedurile uzuale de lustruire, 
GC DiaPolisher Paste va oferi un luciu 
ridicat oricãrei restaurãri directe sau 
indirecte cu compozit, îmbunãtãñind 
astfel rezultatul estetic. Lustruirea 
suprafeñelor ocluzale ºi întreñinerea 
restaurãrilor cu compozit existente 
devin astfel mult mai simple. 

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Creeazã suprafeñe netede reducând riscul 
pigmentãrii ulterioare a oricãrui tip de 
restaurare cum ar fi cele realizate cu CIS 
sau cu compozit

• Protejeazã marginal atât dintele cât 
ºi restaurarea 

• Previne sensibilitatea iniñialã a 
cimenturilor ionomere de sticlã la apã 

• Îmbunãtãñeºte rezistenña la abraziune, 
în special pentru produsele pe bazã 
de ionomeri de sticlã

• Compatibil cu diferite tipuri de lãmpi de 
fotopolimerizare 

inDiCaÑi i

• Restaurãri cu ionomeri de sticlã
• Restaurãri cu compozit
• Coroane provizorii
• Restaurãri existente
• Protecñia restaurãrii - protecñie marginalã 

a dintelui

Mod de ut i l iz are

• Dozañi 1 picãturã.
• Aplicañi pe restaurare.
• Fotopolimerizañi 20 sec. 

(Nu uscañi cu aer)

Lac protector autoadeziv foto-
polimerizabil cu nanoumpluturã

GC G-Coat PLUS este un lac protector 
cu nanoumpluturã dispersatã omogen 
destinat restaurãrilor realizate cu ionomeri 
de sticlã, compozit ºi restaurãrilor 
provizorii. Lacul lichid oferã rezistenñã, 
duritate ºi protecñie. Finisarea finalã nu 
mai este necesarã deoarece GC G-Coat 
PLUS oferã luciu de duratã ºi un aspect 
perfect neted printr-o aplicare simplã
în trei etape.

Stomatologie restaurativã

aMbal are

gC g-Coat PluS

003272
Starter Kit, Bottle (flacon 4 ml, 20 godeuri,
50 aplicatoare cu microvârf & 1 suport 
aplicator)

aMbal are

gC DiaPolisher Paste, 2 g

004415 DiaPolisher Paste
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Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Extrem de subñiri ºi flexibile permiñând 
o adaptare excelentã chiar ºi în spañii 
interproximale strânse

• Rezistente la rupere
• Particule abrazive ferm fixate pe 

suprafaña benzii
• Disponibile în patru mãrimi
• Suport cu benzi uºor de manevrat
• Disponibile ºi sub formã de matrici 

inDiCaÑi i

• Coarse (Granulañie mare) - pentru 
preparare

• Medium (Granulañie medie) - pentru 
prepararea finalã

• Fine (Granulañie finã) - pentru finisare
• Extra fine (Granulañie extra finã) - pentru 

lustruire

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Flexibile ºi rezistente la rupere
• Foarte subñiri pentru a pãtrunde între 

puncte de contact interproximale strânse

• Autoclavabile ºi uºor de curãñat
• Granulañii ºi grosimi diferite

gC epitex Benzi abrazive pentru finisare
ºi lustruire

Benzi pentru conturare, finisare ºi 
lustruire uºoarã în spañiile 
interproximale, adecvate pentru 
ionomerii de sticlã ºi compozite.

Benzi abrazive pentru finisare

Benzi metalice galvanizate care conñin 
particule de oxid de aluminiu pentru
a permite conturarea, finisarea ºi 
lustruirea aproximalã a oricãrui tip
de restaurare.

gC new Metal Strips

aMbal are

gC epitex

000404 Starter Kit, suport cu benzi pentru fiecare 
granulañie

000409 Translucent matrix, 10 m

000405 Coarse (albastru), 10 m

000407 Medium (verde), 10 m

000406 Fine (gri), 10 m

000408 Extra fine (roºu), 10 m

aMbal are

gC new Metal Strips

004847 Assortment (2.6 mm, 3.3 mm, 4.0 mm), 12 buc. 
(câte 1 buc. din fiecare granulañie ºi grosime)

rezerve asortate: 12 buc. (câte 4 buc. din fiecare 
grosime)

004848 Red mesh (preparañie rugoasã), N.200

004849 Blue mesh (preparañie), N.300

004850 Green mesh (finisare), N.600

004851 Yellow mesh (lustruire), N.1000 

rezerve: 6 mm, 12 buc.

004852 Red mesh (preparañie rugoasã), N.200

004853 Blue mesh (preparañie), N.300

004854 Green mesh (finisare), N.600

004855 Yellow mesh (lustruire), N.1000 
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ProduSele adecVate Pentru ProcedurIle ProtetIce…

Fiecare medic stomatolog cunoaºte impor-
tanña realizãrii unei amprente fidele deoarece 
aceasta va fi elementul CHEIE pentru obñi-
nerea unei lucrãri protetice perfect adaptate. 
Materialul de amprentã potrivit ºi o tehnicã 
corectã de luare a amprentei fac ca întregul 
proces protetic sã decurgã fãrã probleme ºi 
sã fie mai rapid. 
GC vã prezintã o metodã nouã ºi inovatoare 
de luare a amprentei cu o nouã compoziñie 
chimicã ce permite luarea unor amprente 
excelente în orice condiñii. Obñinerea am-
prentelor perfecte pentru restaurãri perfect 
adaptate în condiñii imprevizibile este acum 
posibilã pentru fiecare medic stomatolog cu 
 gC exa’lence.
Pe lângã noile noastre materiale VPES, 
continuãm sã vã oferim linia consacratã de 
materiale de amprentã pe bazã de silicon, 
hidrofile ºi tixotropice, pentru toate tehnicile 
de luare a amprentei.

Datoritã formulei sale avansate fãrã plumb 
ºi fãrã praf, cu particule ultrafine de alginat, 
gC aroma Fine PluS oferã suprafeñe netede 
pentru amprente extrem de fidele. Afinitatea 
pulbere-apã excelentã face ca mixarea sã fie 
extrem de uºoarã ºi rapidã.

Pentru a vã asigura cã restaurarea este perfect 
adaptatã de la prima încercare, este necesar 
sã utilizañi materialul de amprentã potrivit, dar 
la fel de importantã este ºi alegerea corectã a 
lingurii. Indiferent dacã aveñi nevoie de linguri 
dentate, edentate sau pentru ocluzie închisã, 
avem exact tipul de lingurã care se potriveºte 
cerinñelor dumneavoastrã. GC oferã cea mai 
variatã gamã de linguri standard disponibile 
în Europa.

Ca urmare a anilor de experienñã cu gC Fit 
Checker, GC introduce acum gC Fit Checker 
advanced ºi gC Fit Checker advanced blue. 
Având la bazã tehnologia VPES, utilizatã 
de asemenea ºi pentru gC exa’lence, vã 
prezentãm aceste noi materiale pentru verifi- 
carea adaptãrii: grosime extrem de subñire 
ºi transparenñã pentru o verificare perfectã 
ºi exactã, precum ºi un timp de prizã foarte 
scurt.

Pe lângã acestea, datoritã noilor caracteristici 
cum ar fi duritatea mãritã pentru o ajustare 
ºi îndepãrtare uºoarã ºi culoarea albastrã 
specialã pentru verificarea simplã pe cera-
micã, devin indispensabile pentru cabinetul 
dumneavoastrã. 

Având o experienñã documentatã de peste 
30 de ani, GC ºi-a câºtigat locul în domeniul 
cimentãrii permanente a lucrãrilor protetice. 
Începând cu ionomerii de sticlã convenñionali, 
continuând cu CIS-urile modificate cu rãºinã, 
pânã la rãºinile autoadezive; indiferent dacã 
aveñi nevoie de o soluñie pentru cimentarea 
de rutinã a restaurãrilor metalice sau pentru 
procedurile mai pretenñioase cum ar fi restau-
rãrile rãºinice sau din ceramicã armatã, GC 
are rãspunsul. Preferañi un ciment în variantã 
pulbere-lichid cu mixare manualã, o formulã 
GC Automix pastã-pastã versatilã sau un 
sistem de capsule cu dozare precisã?  GC vã 
oferã cele mai eficiente produse în diferite 
variante de dozare uºor de utilizat. Astãzi, 
ionomerii de sticlã de la GC sunt prima 
opñiune pentru cimentarea de rutinã, precum 
ºi în domeniul ortodonñiei unde s-au dovedit 
a avea foarte mare succes în ultimii ani.

În stomatologia restaurativã apare adesea 
nevoia de soluñii provizorii. Indiferent dacã 
doriñi sã creañi lucrãri provizorii cu o singurã 
nuanñã sau lucrãri provizorii estetice multi-
stratificate de lungã duratã, GC vã poate oferi 
o gamã de materiale de ultimã generañie 
autopolimerizabile ºi fotopolimerizabile. 

Nu în ultimul rând, gama variatã GC de pro-
duse de top pentru cãptuºire ce cuprinde 
materiale bazate atât pe tehnologia avan-
satã a siliconilor cât ºi pe cea acrilicã, vã 
oferã soluñii pentru toate necesitãñile paci- 
enñilor dumneavoastrã. Indicañiile clasice 
cum ar fi sensibilitatea mucoasei, punctele 
de presiune, marginile alveolare ascuñite 
sau cu proeminenñe osoase ºi pragurile sau 
protezele neadaptate, toate necesitã o soluñie 
simplã, într-o singurã etapã. Portofoliul GC 
de materiale pentru condiñionare tisularã ºi 
cãptuºire vã oferã exact ceea ce aveñi nevoie.

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog
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Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog
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Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Mod de autopolimerizare cu eficienñã 
ridicatã

• Proprietãñi excelente de adeziune la toate 
materialele de restaurare moderne 

• Rezistenñã ridicatã a adeziunii la dentinã 
ºi smalñ, atât în modul autopolimerizare. 
Cât ºi în cel de polimerizare dualã 

• Nu necesitã precondiñionarea structurii 
dentare 

• Eliberare de fluor pentru un plus de 
siguranñã 

• Fãrã sensibilitate postoperatorie
• Stabilitate excelentã a culorii
• Cea mai scãzutã expansiune liniarã 
• Radioopacitate adecvatã
• Nu necesitã refrigerare  

inDiCaÑi i

Cimentarea tuturor tipurilor de coroane ºi 
punñi, onlay-uri ºi inlay-uri cu suport metalic, 
rãºinice sau total ceramice.
Cimentarea pivoñilor din fibrã de sticlã, 
ceramicã sau metal ºi a reconstituirilor 
corono-radiculare.

Ciment rãºinic autoadeziv pentru cimentare în variantã automix

GC G-CEM LinkAce este un ciment rãºinic universal, autoadeziv, cu prizã dualã, disponibil în seringi dublu compartimentate,
creat pentru cimentarea tuturor restaurãrilor indirecte integral ceramice, metalice sau cu compozit. Oferind cel mai ridicat nivel
de polimerizare în modul autopolimerizare, GC G-CEM LinkAce oferã rezultate perfecte, indiferent de tipul de material protetic 
cimentat.Monomerii fosfañi patentañi ai materialului GC G-CEM LinkAce garanteazã o durabilitate neîntrecutã a adeziunii.
Rezistenña ridicatã la abraziune ºi stabilitatea culorii oferã siguranñã atunci când cimentañi restaurãrile fãrã metal ºi CAD-CAM.

gC g-CeM linkace

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog

aMbal are

gC g-CeM linkace (4.6 g - 2.7 ml) per seringã

004861 A2, 2 seringi, 15 Vârfuri Automix Normale,
5 Vârfuri Automix pentru Endo

004862 Translucent, 2 seringi, 20 Vârfuri Automix 
Normale, 5 Vârfuri Automix pentru Endo

004863 AO3, 2 seringi, 15 Vârfuri Automix Normale,
5 Vârfuri Automix pentru Endo

004864 BO1, 2 seringi, 15 Vârfuri Automix Normale,
5 Vârfuri Automix pentru Endo

gC g-CeM linkace accesorii

900668 GC Automix Tip Regular, 10 buc.

900495 GC Automix Tip for Endo, 10 buc.
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Pas-cu-pas gC g-CeM linkace

Ciment rãºinic autoadeziv pentru 
cimentare în capsule  

GC G-CEM este un ciment rãºinic universal, 
autoadeziv, cu prizã dualã, disponibil în 
capsule, creat pentru cimentarea adezivã 
a tuturor restaurãrilor indirecte integral 
ceramice, metalice sau cu compozit.
GC G-CEM combinã manipularea îmbu- 
nãtãñitã ºi autoadeziunea cimenturilor 
convenñionale cu proprietãñile mecanice, 
adezive ºi estetice superioare ale 
cimenturilor rãºinice. 

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Proprietãñi excelente de adeziune la 
materialele de restaurare, inclusiv la Zirconiu 
ºi la ceramica pe bazã de disilicat de litiu 

• Rezistenñã ridicatã a adeziunii la smalñ ºi 
dentinã, atât în cazul autopolimerizãrii 
cât ºi a fotopolimerizãrii

• Nu necesitã precondiñionarea structurii 
dentare

• Dozare directã în canalul radicular 
cu ajutorul vârfului special alungit 

• Stabilitate chimicã ºi cromaticã de lungã 
duratã datoritã absenñei disocierii dupã 
polimerizare

• Cea mai scãzutã expansiune liniarã

inDiCaÑi i

Coroane, punñi, inlay-uri ºi onlay-uri total 
ceramice sau din compozit.
Coroane, punñi, inlay-uri ºi onlay-uri 
metalice sau metalo-ceramice. 
Cimentarea pivoñilor din fibrã de sticlã, 
ceramicã sau metal ºi a reconstituirilor 
corono-radiculare.

gC g-CeM Capsule

aMbal are

gC g-CeM Caps (Cutie cu 50 capsule, volum mixat pe 
capsulã 0.17 ml)

003221 Assortm. 003228 AO3 003230 BO1

003217 A2 003229 Translucent

gC g-CeM accesorii capsule

004414 GC capsule elongation tip, 10 buc.

002559 GC Capsule Applier IV, 1 buc.

1. nu sunt necesare etapele de 
demineralizare sau adeziune

Curãñañi, clãtiñi ºi uscañi dintele 
preparat.

2. adeziune puternicã la toate 
restaurãrile

Preparañi restaurarea conform 
instrucñiunilor producãtorului.

3. Dozare automix într-o 
singurã etapã 

Dozañi materialul direct în
restaurare.

4. grosime a filmului extrem de 
subñire (3 µm) pentru o 
adaptare perfectã

Adaptañi restaurarea ºi menñineñi 
o presiune moderatã.

5. Procedurã rapidã, 
ce economiseºte timp

Polimerizañi fiecare suprafañã timp 
de 1 sec. sau aºteptañi sã facã prizã 
automat pânã când atinge o 
consistenñã elasticã.

6. Consistenñã idealã pentru o 
îndepãrtare simplã a excesului

Îndepãrtañi cimentul în exces.

7. rezultat final estetic 
& durabil

Lustruiñi marginile dacã este necesar.

Dr. Javier Tapia Guadix, 
Madrid, Spania
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Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Caracteristici & Beneficii
• Alegeñi aplicatorul preferat: Aplicator 

Paste Pak metalic tip clicker sau Aplicator 
FujiCEM 2 din plastic tip seringã

• Alegeñi modul de mixare preferat: 
automix sau mixare manualã

• Culori diferenñiate ale pastelor A ºi B 
pentru control vizual în vederea obñinerii 
unui amestec omogen.

• O grosime a filmului, la presiunea prizei, 
de doar 10 μm pentru o adaptare 
îmbunãtãñitã

• Un nou monomer reticulat cu elasticitate 
ridicatã ºi rezistenñã superioarã la 
presiunea ocluzalã

• Adeziune chimicã insolubilã clinic 
cu rezistenñã a adeziunii garantatã 

• Fãrã sensibilitate postoperatorie
• Eliberare optimã de fluor

inDiCaÑi i

GC FujiCEM 2 este un material eficient
ca ºi costuri cu o gamã largã de indicañii:
• Coroane ºi punñi cu suport metalic 

ºi metalo-ceramic (PMF) 
• Coroane ºi punñi total ceramice din 

ceramicã durã cu suport din zirconiu 
• Coroane, punñi, inlay-uri ºi onlay-uri din 

compozit 
• Inlay-uri total ceramice 
• Pivoñi din metal, ceramicã sau fibrã 

de sticlã

Ciment ionomer de sticlã îmbunãtãñit cu rãºinã, pentru cimentare 

Noul GC FujiCEM 2 este rezultatul unui întreg deceniu de îmbunãtãñiri continue combinat cu reputañia solidã a peste 150 de milioane de 
coroane cimentate în întreaga lume. Datoritã tehnologiei inovatoare Force & Fusion, GC FujiCEM 2 oferã medicilor stomatologi siguranña 
unui tratament de succes. Noul GC FujiCEM 2 încorporeazã cele mai bune caracteristici din domeniul manipulãrii ºi al proprietãñilor fizice 
pentru satisfacñia dumneavoastrã totalã. Indiferent dacã preferañi varianta automix sau mixarea manualã, un aplicator tip clicker sau tip 
seringã...
GC FujiCEM 2 vã oferã toate opñiunile în 1 produs.

gC FujiCeM 2

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog

aMbal are

gC FujiCeM 2 (13.3 g/7.2 ml per cartuº)

intro kits

900630 2 Paste Pak Cartuºe
+ Aplicator Paste Pak (metal)

900631 2 Paste Pak Cartuºe
+ Aplicator FujiCEM 2 (plastic)

900632 2 Paste Pak Cartuºe + 44 vârfuri de mixare
+ Aplicator Paste Pak (metal)

900633 2 Paste Pak Cartuºe +44 vârfuri de mixare
+ Aplicator FujiCEM 2 (plastic)

rezerve

004603 2 Paste Pak Cartuºe

004602 2 Paste Pak Cartuºe & 44 vârfuri de mixare

gC FujiCeM 2 accesorii

001573 Paste Pak Dispenser (metal)

004647 GC FujiCEM 2 Dispenser (plastic)

900446 GC FujiCEM 2, mixing Tip rezervã
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Ciment ionomer de sticlã
pentru cimentare

Cei peste 25 de ani de utilizare 
documentatã au dovedit cã GC Fuji I 
este sigur ºi eficient în cazul 
procedurilor de cimentare de rutinã.

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Compatibil cu pulpa dentarã ºi mucoasa 
gingivalã, cu risc redus de sensibilitate 
postoperatorie

• Adeziune excelentã ce permite 
o închidere marginalã de duratã

• Timp de lucru prelungit, spatulare 
uºoarã ºi manipulare confortabilã 

• Dimensiune minimã a particulelor 
componente 

• Inserare uºoarã a restaurãrii
• Prizã rapidã 
• Radioopacitate excelentã
• Eliberare prelungitã de fluor

inDiCaÑi i

GC Fuji I este ideal pentru cimentãrile 
simple de rutinã ale restaurãrilor cu suport 
metalic.

• Solubilitate foarte scãzutã pentru 
o sigilare marginalã de duratã

• Radioopacitate ce faciliteazã 
diagnosticarea

inDiCaÑi i

GC Fuji PLUS este multifuncñional ºi poate 
cimenta restaurãri metalice, inlay-uri 
ceramice, coroane ºi punñi ceramice ºi toate 
tipurile de coroane, inlay-uri, onlay-uri ºi 
punñi acrilice/rãºinice.

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Amestecare ºi manipulare uºoare 
asemãnãtoare cimenturilor convenñionale 
cu proprietãñi mecanice similare cu cele 
ale cimenturilor rãºinice 

• Adeziune intrinsecã la structura dentarã 
pentru a elimina necesitatea utilizãrii 
tehnicilor adezive complicate ºi sensibile 
la umiditate

• Grosime redusã a filmului ce favorizeazã 
inserarea uºoarã ºi o mai bunã adaptare

• Fãrã sensibilitate postoperatorie 

gC Fuji i

Ciment ionomer de sticlã 
îmbunãtãñit cu rãºinã, pentru 
cimentare

Performanñele remarcabile ºi 
disponibilitatea în nuanñe multiple fac 
din GC Fuji PLUS un ciment cu indicañii 
multiple. GC Fuji PLUS EWT permite 
prelungirea timpului de lucru în vederea 
cimentãrii punñilor cu mai multe elemente, 
a sistemelor speciale ºi a mai multor 
restaurãri într-o singurã etapã.  

gC Fuji PluS (eWt)

aMbal are

gC Fuji i P/l

003201 Intro Package, 1-1 Pack Light Yellow
(35 g pulbere, 20 ml lichid, accesorii)

rezerve

003203 Light Yellow, 35 g pulbere

003205 20 ml lichid

gC Fuji i CaPS (Cutie cu 50 capsule volum mixat per 
capsulã 0.19 ml)

003106 Light Yellow

gC Fuji i P/l accesorii

002559 GC Capsule Applier IV, 1 buc.

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog

aMbal are

gC Fuji PluS P/l

003211 Intro Package, full set A3 (15 g pulbere,
7 ml lichid, 6.5 ml condiñionant & accesorii)

rezerve

003212 Yellow,
15 g pulbere 003231 EWT, A3,

15 g pulbere

003214 Translucent,
15 g pulbere 003215 7 ml lichid

003213 A3, 
15 g pulbere 000221 Conditioner,

6.5 ml

gC Fuji PluS CaPS (Cutie cu 50 capsule volum mixat 
per capsulã 0.19 ml)

003209 Yellow 003210 A3

gC Fuji PluS accesorii

002559 GC Capsule Applier IV, 1 buc.
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Ciment ionomer de sticlã pentru 
cimentare provizorie în varianta 
pastã-pastã

Primul ciment ionomer de sticlã 
convenñional în variantã pastã-pastã 
conceput special pentru cimentarea 
provizorie de lungã duratã. Oferã
o retenñie stabilã ºi garanteazã
viitoarea îndepãrtare sigurã
a restaurãrilor indirecte.

Ciment pentru cimentare 
provizorie

Ciment fãrã eugenol pentru cimentarea 
coroanelor, punñilor ºi dispozitivelor 
protetice provizorii.

Cleºti pentru îndepãrtarea 
lucrãrilor protetice

Pentru probarea sau îndepãrtarea 
lucrãrilor protetice (fixate provizoriu).

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Consistenñã cu fluiditate redusã ºi 
grosime scãzutã a filmului

• Îndepãrtarea uºoarã a excesului
• Performanñã stabilã ºi sigurã pentru 

cimentarea de lungã duratã a lucrãrilor 
provizorii

• Eliberare ridicatã de fluor
• Uºor de îndepãrtat de pe suprafaña 

bontului
• Nu influenñeazã negativ cimentarea finalã
• Radioopac

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Fãrã eugenol, nu influenñeazã negativ 
reacñia de polimerizare a materialelor 
ce conñin rãºini 

• Consistenña poate fi ajustatã
• Uºor de îndepãrtat din coroane ºi 

de pe bonturi

• Agent special de curãñare inclus

Mod de ut i l iz are

Timpul de prizã poate fi ajustat: mai multã 
bazã, prizã mai rapidã; mai puñinã bazã, 
prizã mai lentã.

Car aC ter is t i C i  & benefiC i i

• Design ergonomic optim pentru 
un control mai bun al forñelor

• Prizã sigurã 
• Cleme de prindere din cauciuc 

(se pot înlocui) ce nu deterioreazã 
dispozitivele protetice 

• Pulbere adezivã pentru optimizarea prizei

gC Fuji teMP lt

gC Freegenol

gC Pliers
aMbal are

gC Pliers

800111 GC Pliers cu set de accesorii (50 cleme
de cauciuc & 4 g pulbere adezivã)

000237 Set de accesorii (50 cleme de cauciuc,
4 g pulbere adezivã) 

aMbal are

gC Fuji teMP lt

004253 2 x Paste Pak Cartuº 13.3 g (7.2 ml)
& hârtie de amestec

001573 Paste Pak Dispenser

aMbal are

gC Freegenol

003440 1-1 Pack (55 g bazã, 20 g accelerator,
2.5 ml agent de curãñare & accesorii)

inDiCaÑi i

Cimentarea provizorie de lungã duratã 
a tuturor tipurilor de coroane ºi punñi total 
ceramice, rãºinice, acrilice ºi metalice. 
Special adaptat pentru a garanta o retenñie 
suficientã ºi recuperarea coroanelor ºi 
punñilor cimentate pe bonturi de implanturi. 
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Ghid de utilizare

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog

Cimenturi pentru cimentare de la GC 
- Ghid de indicañii

Fuji I FujiCEM 2 Fuji PLUS
G-CEM 
LinkAce

G-CEM 

Tipul cimentului Ionomer de sticlã convenñional 
Ionomer de

sticlã modificat
cu rãºinã

Ionomer de sticlã modificat cu rãºinã
Ciment rãºinic 

autoadeziv
Ciment rãºinic 

autoadeziv

Mod de livrare P/L ºi Capsule
Mixare manualã

ºi Automix
P/L ºi Capsule Automix Capsule
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Inlay-uri / Onlay-uri

Coroane

Punñi

Pivoñi endodontici
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Coroane

Punñi

Pivoñi endodontici

C
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 /
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er

 îm
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ãt
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it Inlay-uri / Onlay-uri

Coroane

Punñi

Pivoñi endodontici

Fuji I Fuji I CAPS FujiCEM 2 Fuji PLUS Fuji PLUS EWT Fuji PLUS CAPS G-CEM LinkAce G-CEM Capsule

Timp de mixare, min/sec 20” 10” 10”-15” 20’’ 20’’ 10” 10’’-15’’ 10”

Timp de lucru, min/sec 
(de la începerea mixãrii)

2’ 2’15” 2’15’’ 2’30” 3’30” 2’ 3’30” 2’30”

Timp de începere a finisãrii
finale, min/sec

(dupã adaptarea restaurãrii)
4’30” 4’30’’ 4’30’’ 4’30’’ 5’45’’ 4’15’’ 4’30’’ 4’
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Sistemul de livrare în cartuºe reduce 
timpul de preparare

• Manipulare optimã cu posibilitatea 
alegerii între mixarea manualã sau 
automatã

• Dozaj controlat ce asigurã cantitãñile 
corecte pentru fiecare indicañie

• Aplicare convenabilã direct pe bracketuri 
utilizând vârfurile automix

• Fotopolimerizare în maxim 20 de sec.
• Adeziune excelentã, chiar ºi în mediul 

umed
• Eliberare optimã de fluor
• Îndepãrtare uºoarã a bracketurilor, 

evitând astfel fisurarea smalñului

Ionomer de sticlã fotopolimerizabil pentru cimentãri ortodontice în varianta pastã-pastã

Renumitul GC Fuji ORTHO LC este disponibil ºi în sistemul GC de livrare ultra-convenabil automix. Ceea ce înseamnã cã pe lângã 
confortul foto-polimerizãrii, puteñi beneficia de asemenea ºi de libertatea de alegere a cantitãñii, având întotdeauna garanñia unui 
raport corect al mixãrii. Rezistenña perfect echilibratã a adeziunii garanteazã fixarea sigurã a bracketurilor pe perioada tratamentului 
precum ºi îndepãrtarea acestora fãrã probleme. În plus, smalñul este protejat prin eliberarea susñinutã de fluor ºi astfel, riscul
apariñiei petelor albe cretoase pe perioada tratamentului ortodontic este semnificativ redus.

GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog

amBal are

GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix

003102
Starter set (1 x 13.3 g (7.2 ml) Cartuº, 20 x GC 
Vârf de mixare pentru LC, 2 x 1.4 g (1.2 ml) 
GC ORTHO Gel Conditioner, 15 x Vârfuri 
pensulã)

Rezerve

003103 2 x 13.3 g (7.2 ml) GC Paste Pak Cartuº

GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix accesorii

900549 20 x Mixing Tip for LC

001573 Paste Pak Dispenser
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Ionomer de sticlã 
autopolimerizabil pentru 
cimentãri ortodontice

Combinañia idealã între proprietãñile 
compozitelor ºi cele ale cimenturilor 
ionomere de sticlã pentru cimentarea 
dispozitivelor ortodontice. 

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Adeziune excelentã, chiar ºi în mediul umed
• Aplicare simplã
• Îndepãrtare uºoarã a dispozitivelor 

ortodontice evitând fracturarea smalñului

• Autopolimerizabil
• Eliberare prelungitã de fluor
• Nu induce modificãri de culoare

 

• Îndepãrtare uºoarã a dispozitivelor 
ortodontice evitând fracturarea smalñului

• Eliberare prelungitã de fluor
• Nu induce modificãri de culoare 

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Fotopolimerizare în maxim 40 de sec.
• Adeziune excelentã, chiar ºi în mediul 

umed
• Aplicare simplã

GC Fuji ORTHO

Ionomer de sticlã 
fotopolimerizabil pentru 
cimentãri ortodontice

Pentru adeziunea bracketurilor ºi a 
inelelor ortodontice, fotopolimerizabil, 
oferã confort în manipulare prin 
posibilitatea prelungirii timpului de lucru.

GC Fuji ORTHO LC

amBal are

GC Fuji ORTHO P/L

000208 Intro Package, Set 1-2 
(1 x 40 g pulbere, 2 x 6.8 ml lichid & accesorii)

Rezerve

000209 40 g pulbere

000210 6.8 ml  lichid

001820 Conditioner, 23.8 ml  lichid

amBal are

GC Fuji ORTHO LC P/L

000027 Introductory Package,  
(15 g pulbere; 6.8 ml lichid & accesorii)

Refill

000029 40 g pulbere

000030 6.8 ml lichid

GC Fuji ORTHO LC CAPS 
(volum mixat per capsulã 0.10 ml)

000034 Cutie cu 50 capsule

001820 Conditioner, 23.8 ml lichid

Accesorii

002559 GC Capsule Applier IV, 1 buc.

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Adeziunea benzilor ºi dispozitivelor 
ortodontice

• Disponibil în cartuºe cu dozaj controlat  
care asigurã cantitãñile corecte pentru 
fiecare indicañie

• Aplicare convenabilã direct pe benzile 
ortodontice utilizând vârfurile automix

• Posibilitate de alegere între 
autopolimerizare ºi fotopolimerizare 
pentru controlul prizei

• Timp de lucru adaptat  de 5”30’

• Manipulare optimã
• Culoare albastrã pentru controlul 

aplicãrii ºi îndepãrtãrii
• Fotopolimerizare în maxim 20 de sec.
• Eliberare ridicatã de fluor
• Adeziune excelentã, chiar ºi în mediul 

umed
• Îndepãrtare uºoarã a dispozitivelor 

ortodontice, evitând astfel fisurarea 
smalñului

Ionomer de sticlã fotopolimerizabil pentru cimentarea benzilor ortodontice, în varianta pastã-pastã

GC Fuji ORTHO BAND LC Paste Pak, fotopolimerizabil, este conceput special pentru adeziunea benzilor ºi dispozitivelor ortodontice. 
Materialul este uºor de amestecat deoarece vine ambalat în sistemul GC ultraconvenabil Paste Pak. Culoarea albastrã ºi priza 
controlatã prin fotopolimerizare îl transformã într-un ciment ortodontic convenabil de aplicat. Rezistenña adeziunii perfect echilibratã 
garanteazã fixarea sigurã a benzilor ºi dispozitivelor ortodontice pe perioada tratamentului precum ºi îndepãrtarea acestora fãrã 
probleme. În plus, smalñul este protejat prin eliberarea susñinutã de fluor ºi astfel, riscul apariñiei petelor albe cretoase pe perioada 
tratamentului ortodontic este semnificativ redusã.

GC Fuji ORTHO BAND LC Paste Pak (compatibil automix)

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog
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GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak

003105 2 x 12.9 g (7.2ml) Cartuº, GC Mixing Pad
N°22

GC Fuji ORTHO Band LC Paste Paka accesorii

001573 Paste Pak Dispenser

900549 Mixing Tip for LC, 20 buc.
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Agent de curãñare ortodontic

Condiñionant unic sub formã de gel ce 
conñine 20% acid poliacrilic conceput 
pentru condiñionarea blândã a smalñului 
înaintea aplicãrii unui ciment ortodontic 
GC pentru cimentare. Gelul condiñionant 
va curãña eficient suprafaña pentru a 
obñine o adeziune chimicã îmbunãtãñitã, 
fãrã a deteriora smalñul. Condiñionantul 
este disponibil în seringi cu vârfuri tip 
perie pentru o aplicare simplã.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Rezistenñã a adeziunii ridicatã fãrã 
deteriorarea smalñului

• Disponibil în seringi cu vârfuri tip perie 
pentru o aplicare simplã

• Nuanñã albastrã pentru controlul aplicãrii

mod de ut i l iz are

Curãñañi suprafaña dintelui cu o perie ºi apã 
ºi apoi aplicañi GC ORTHO Gel Conditioner 
timp de 10 secunde. Clãtiñi bine. Îndepãrtañi 
umezeala în exces cu o buletã umedã pentru 
a evita deshidratarea suprafeñei.

 

• Manipulare optimã
• Eliberare ridicatã de fluor  
• Culoare albastrã
• Îndepãrtare uºoarã în timpul aplicãrii 

ºi dupã îndepãrtarea dispozitivului 
ortodontic

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Adeziunea benzilor ºi a dispozitivelor 
ortodontice

• Disponibil în cartuºe Paste Pak
• Grosimea filmului de doar 9 μm

GC ORTHO Gel Conditioner

Ionomer de sticlã pentru 
cimentarea benzilor ortodontice, 
în variantã pastã-pastã

Primul ciment ortodontic din lume, în 
variantã pastã-pastã, ce combinã atât 
calitãñile cimenturilor ortodontice cât
ºi pe cele ale cimenturilor pastã-pastã.

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak

amBal are

GC ORTHO Gel Conditioner

003104 3 x 1.4 g (1.2 ml) Seringã, 25 x Vârf de pensulã

amBal are

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak

001888 Cutie cu 2 Paste Pak Cartuºe,
2 x 13.3 g / 7.2 ml & hârtie de amestec

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak accesorii

001820 Conditioner, 23.8 ml lichid

001573 Paste Pak Dispenser

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Hidrofilitate intrinsecã ce asigurã 
fluiditatea materialului înainte de 
realizarea prizei pentru o redare perfect 
detaliatã, chiar ºi în mediul umed

• Îºi menñine hidrofilitatea dupã realizarea 
prizei pentru o precizie ridicatã la turnarea 
modelului

• Rezistenña ridicatã la fracturare eliminã 
riscul deteriorãrii în timpul îndepãrtãrii 
amprentei din cavitatea oralã ºi a 
îndepãrtãrii modelului din amprentã

• Timp de lucru extins ºi timp de prizã scurt
• Gust plãcut, uºor mentolat, pentru 

confortul pacientului
• Diferite vâscozitãñi marcate prin culori 

contrastante uºor de citit

Material de amprentã Silicon Vinil Polieteric

Prin introducerea lui GC EXA’lence, GC a conceput soluñia idealã pentru toate situañiile dumneavoastrã clinice ºi pentru eliminarea 
dilemelor implicate în alegerea materialului de amprentã. Combinañia dintre hidrofilitatea intrinsecã ºi rezistenña la fracturare, 
regãsitã într-un singur material de amprentã, reprezintã garanñia cã începând din acest moment veñi putea realiza amprente excelente 
în orice condiñii. Gama EXA’lence oferã companiei GC posibilitatea de a veni în întâmpinarea cerinñelor medicilor stomatologi ºi 
tehnicienilor dentari prin oferirea unui sistem complet cu diferite vâscozitãñi ºi timpi de prizã. Obñinerea amprentelor perfecte pentru 
restaurãri perfect adaptate în condiñii imprevizibile este acum posibilã pentru fiecare medic stomatolog.

GC EXA’lence

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog

amBal are

GC EXA’lence

GC EXA’lence Prizã normalã Cartuº 48 ml 

137907 Extra Light Body, 2 cartuºe, 6 vârfuri 
de mixare mãrime SS (galben)

137908 Light Body, 2 cartuºe, 6 vârfuri de mixare 
mãrime SS (galben)

137916 Medium Body, 2 cartuºe, 6 vârfuri de mixare 
mãrime L (albastru)

137904 Heavy Body, 2 cartuºe, 6 vârfuri de mixare 
mãrime L (albastru)

137905 HeavyRigid Body, 2 cartuºe, 6 vârfuri de 
mixare mãrime L (albastru)

GC EXA’lence Prizã rapidã Cartuº 48 ml  

137912 Extra Light Body, 2 cartuºe, 6 vârfuri 
de mixare mãrime SS (galben)

137913 Light Body, 2 cartuºe, 6 vârfuri de mixare 
mãrime SS (galben)

137911 Medium Body, 2 cartuºe, 6 vârfuri de mixare 
mãrime L (albastru)

137909 Heavy Body, 2 cartuºe, 6 vârfuri de mixare 
mãrime L (albastru)

137910 HeavyRigid Body, 2 cartuºe, 6 vârfuri de 
mixare mãrime L (albastru)

GC EXA’lence Putty,
500 g (278 ml) Bazã, 500 g (278 ml) Catalizator

137810 Standard Set 1-1 cu accesorii

137866 Clinic Set 5-5 cu accesorii

GC EXA’lence 370, prizã normalã, Cartuº 370 ml 

137871
Kit Standard, Medium Body, 1 cartuº,
10 Vârfuri de mixare dinamice, 1 Inel de fixare 
tip baionetã

137274 Rezervã Medium Body, 2 cartuºe

137868 Pachet Clinic, Medium Body, 6 cartuºe

137872 Kit Standard, Heavy Body, 1 cartuº, 10 Vârfuri 
de mixare dinamice, 1 Inel de fixare tip baionetã

137273 Rezervã Heavy Body, 2 cartuºe

137867 Pachet Clinic, Heavy Body, 6 cartuºe

GC GC EXA’lence 370, prizã rapidã, Cartuº 370 ml 

137874
Kit Standard, Medium Body, 1 cartuº,
10 Vârfuri de mixare dinamice, 1 Inel de fixare 
tip baionetã

137272 Rezervã Medium Body, 2 cartuºe

137860 Pachet Clinic, Medium Body, 6 cartuºe

137873 Kit Standard, Heavy Body, 1 cartuº, 10 Vârfuri 
de mixare dinamice, 1 Inel de fixare tip baionetã

137271 Rezervã Heavy Body, 2 cartuºe

137869 Pachet Clinic, Heavy Body, 6 cartuºe

GC EXA’Lence accesorii

150004 GC Vârfuri de mixare dinamice, 370 ml (50)

150005 GC Inel de fixare tip baionetã, 370 ml (5)

138900 GC Adeziv Universal pentru materiale Exa 7 ml

890130 GC Vârf de mixare II, 60 x SS (Galben)

900114 GC Vârf de mixare II, 60 x L (Verde/Albastru)

800119 GC Vârf Intra-Oral, 100 buc.

900483 GC Vârf Intra-Oral, 100 buc. Galben

800006 Aplicator Cartuº II
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Tehnici de luarea a amprentei

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog

2 ETAPE - 2 MATERIALE

Amprenta preliminarã este luatã cu un material Putty sau Heavy Body pentru
a forma o bazã stabilã. Se recomandã utilizarea materialului GC Separation Wafer 
deoarece eliminã necesitatea tãierii amprentei. Amprenta de precizie se obñine 
luând o a doua amprentã cu un material Extra Light Body sau Light Body.

1 ETAPÃ - 2 MATERIALE

Materialele Heavy Body (vâscozitate ridicatã) oferã o bazã stabilã în lingurã.
Light Body (vâscozitate fluidã) sau Extra Light Body (materiale wash) sunt utilizate 
pentru a cãptuºi dintele asigurând o redare perfect detaliatã.

1 ETAPÃ - 1 MATERIAL

Materialele Heavy Body (vâscozitate ridicatã) oferã o bazã stabilã în lingurã.
Light Body (vâscozitate fluidã) sau Extra Light Body (materiale wash) sunt utilizate 
pentru a cãptuºi dintele asigurând o redare perfect detaliatã.

INDICAÑII

Coroane, punñi, inlay-uri, onlay-uri 
ºi fañete

INDICAÑII

Inlay-uri, fañete, onlay-uri, coroane 
parñiale, amprente fãrã preparare, 
amprente pick-up, implanturi, coroane 
& punñi

INDICAÑII

Proteze totale, inlay-uri, fañete,
onlay-uri, coroane parñiale, amprente 
fãrã preparare, amprente pick-up, 
implanturi, coroane & punñi
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Silicon de adiñie cu prizã rapidã

Familia de siliconi de adiñie a fost 
conceputã pentru a permite obñinerea 
unor amprente extrem de exacte
în doar 2 minute.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Priza rapidã reduce timpul în cavitatea 
oralã

• Proprietãñi tixotropice, stabilitate 
dimensionalã ridicatã ºi fluiditate uniformã

• Elasticitate ridicatã ºi rezistenñã la 
fracturare pentru o îndepãrtare uºoarã 
din cavitatea oralã

• Formulã fãrã hidrogen ce face posibilã 
turnarea imediatã a gipsului

 

• Stabilitate dimensionalã ridicatã, 
fluiditate uniformã pentru o amprentare 
fãrã probleme 

• Formulã fãrã hidrogen ce permite 
turnarea imediatã a gipsului

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Proprietãñi tixotropice pentru 
reproducerea exactã a detaliilor

• Elasticitate ridicatã ºi rezistenñã la 
fracturare pentru o îndepãrtare uºoarã

GC Exafast NDS & GC Exafast Putty

Silicon de adiñie cu prizã
normalã

Material de amprentã tixotropic pentru 
toate tehnicile de amprentare uzuale. 
Adaptarea fluiditãñii, timpul de lucru 
extins ºi priza rapidã, fac ca acest silicon 
de adiñie sã devinã extrem de uºor de 
folosit.   

GC Examix NDS & GC Exaflex Putty

amBal are

GC Exafast NDS

137107 Injection (roºcat), Pachet cu 2 cartuºe, 48 ml 
fiecare & 6 vârfuri de mixare II, mãrime S (roz)

137007
Regular (albastru), Pachet cu 2 cartuºe, 48 ml 
fiecare & 6 vârfuri de mixare II, mãrime L 
(albastru)

137407 Monophase (mov), Pachet cu 2 cartuºe, 48 ml 
fiecare & 6 vârfuri de mixare II, mãrime LL (mov)

GC Exafast NDS accesorii

800006 Cartridge Dispenser II

GC Exafast Putty

137307 Set 1-1 (500 g bazã albastrã & 500 g 
catalizator galben)

137305 Set 5-5 (5 x 500 g bazã albastrã & 5 x 500 g 
catalizator galben)

amBal are

GC Examix NDS

137106 Injection (roºcat), Pachet cu 2 cartuºe, 48 ml 
fiecare & 6 vârfuri de mixare  II, mãrime S (roz)

137016 Regular (albastru), Pachet cu 2 cartuºe, 48 ml 
fiecare & 6 vârfuri de mixare II, size L (albastru)

137406 Monophase (mov), Pachet cu 2 cartuºe, 48 ml 
fiecare & 6 vârfuri de mixare II, size LL (mov)

GC Examix NDS accesorii

800006 Cartridge Dispenser II

GC Exaflex Putty

138801 Putty, Set 1-1 (500 g bazã de culoare albastru 
deschis & 500 g catalizator galben)

138885 Putty, Set 5-5 (5 x 500 g bazã de culoare 
albastru deschis & 5 x 500 g catalizator galben)

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog
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Material de amprentã alginic

Formulã inovatoare fãrã plumb ºi fãrã 
praf cu particule ultrafine de alginat.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Afinitate pulbere-apã excelentã, 
mixare uºoarã ºi rapidã

• Amestec cu posibilitate redusã 
de încorporare a bulelor de aer

• Proprietãñi tixotropice ideale, 
deci curge uºor la presiune scãzutã

• Gust mentolat plãcut
• Suprafañã netedã pentru o amprentare 

exactã ºi modele netede de gips

 

• Versiune cu prizã normalã ºi rapidã
• Mixare dinamicã cu activare directã
• Cartuºul se potriveºte tuturor aparatelor 

de mixare standard

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Vâscozitate optimã pentru o aplicarea 
precisã a lingurii

• Elasticitate ridicatã ce permite 
îndepãrtarea uºoarã din cavitatea 
oralã ºi de pe modelul de gips

GC Aroma Fine PLUS

Silicon de adiñie predozat
în pastile foliate

Silicon de adiñie cu vâscozitate ridicatã 
special conceput pentru a realiza un 
sistem complet împreunã cu siliconii
de adiñie ºi lingurile de amprentã GC.

GC Exajet

amBal are

GC Aroma Fine PLUS (10 x 1 kg)

004107 Prizã Normalã (roz)

004108 Prizã Rapidã (verde)

GC Aroma Fine PLUS (5 x 1 kg)

900636 Prizã Normalã (roz)

900635 Prizã Rapidã (verde)

amBal are

GC Exajet Prizã Normalã

800085 Intro, 300 ml bazã, 62 ml catalizator
1 cartuº & 10 vârfuri de mixare dinamice

800086 Rezervã, 2 x 300 ml bazã & 2 x 62 ml catalizator

800087 Clinic, 6 x 300 ml bazã & 6 x 62 ml catalizator

GC Exajet Prizã Rapidã

800082 Intro, 300 ml bazã, 62 ml catalizator,
1 cartuº & 10 vârfuri de mixare dinamice

800083 Rezervã, 2 x 300 ml bazã & 2 x 62 ml catalizator

800084 Clinic, 6 x 300 ml bazã & 6 x 62 ml catalizator

GC Exajet Accesorii

800088 1 Cartuº

800089 50 Vârfuri de mixare dinamice

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog
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Metal galvanizat

Linguri din metal galvanizat special 
concepute pentru pacienñii edentañi,
în concordanñã cu particularitãñile 
anatomice ale acestora.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Linguri rigide pentru o acurateñe 
îmbunãtãñitã

• Metal flexibil pentru o mai bunã 
adaptare individualã

• Perforañii ºi nervuri sudate (pe exteriorul 
ligurilor) pentru retenñie optimã

• Concepute special pentru a ghida 
alginatul pe toatã suprafaña lingurii 
pentru reproducerea optimã a ñesuturilor 
dure ºi moi

• Rezistente la sterilizare

nOTÃ

Pentru rutina zilnicã, alegeñi GC Standard 
Edentulous trays. Pentru a corespunde cu 
particularitãñile anatomice ale pacientului, 
lingurile GC STO-K sunt disponibile în formã 
pãtratã, triunghiularã ºi ovalã. Pentru 
protezare imediatã, alegeñi lingurile
GC McGowan.

 

Linguri din oñel inoxidabil
• Rezistente la sterilizare
• Margini prevãzute cu nervuri sudate 

ce permit exercitarea presiunii în timpul 
amprentãrii

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

Linguri din metal galvanizat
• Rigide dar totuºi flexibile pentru o mai 

bunã adaptare individualã
• Rezistente la sterilizare
• Margini prevãzute cu nervuri sudate 

ce permit exercitarea presiunii în timpul 
amprentãrii

GC Edentulous Trays

Metal galvanizat, oñel inoxidabil ºi 
plastic

Linguri  standard  special concepute 
pentru pacienñii dentañi, disponibile în 
mãrimi, forme ºi tipuri diferite. 

GC Dentulous Trays

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog

Linguri din plastic
• Nervurã unicã în "zig zag" pentru 

micºorarea contactului cu cuspizii
• Margini prevãzute cu nervuri ce permit 

exercitarea presiunii în timpul amprentãrii
• De unicã folosinñã



61

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Folie de separare din polietilenã 
pentru tehnica de amprentare 
bifazicã

Folia de separare din spumã polietilenicã 
cu grosimea de 1 mm creeazã un spañiu 
egal în amprenta iniñialã ce va fi utilizatã 
mai apoi ca lingurã individualã.
Cu aceastã tehnicã simplã puteñi 
beneficia de toate avantajele elasticitãñii 
materialului de amprentã, ce permite
o îndepãrtare uºoarã a amprentei finale 
fãrã deformare permanentã.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Permite medicului stomatolog sã realizeze 
o lingurã individualã "directã" pe scaunul 
stomatologic

• Folia creeazã o texturã pe suprafaña 
materialului de amprentã pentru extra 
retenñie

• Uºor de manipulat, nu necesitã tãierea 
amprentei

• Realizare într-o singurã ºedinñã
• Economic ºi rapid de executat
• Atât pentru amprenta arcadei superioare 

cât ºi a celei inferioare

mod de ut i l iz are

Mãrimea foliei GC Separation Wafer se 
stabileºte în funcñie de cea a lingurii 
standard GC selectate (preferabil din
metal rigid). Acolo unde este necesar se 
ajusteazã folia cu o foarfecã. Amprenta 
iniñialã se realizeazã cu GC Exaflex Putty
sau GC Exafast Putty. 

 

nOTÃ

Linguri GC cu triplã funcñie în ocluzie: pentru 
amprentarea preparañiei, a antagoniºtilor
ºi a ocluziei într-o singurã procedurã.
Linguri GC cu triplã funcñie fãrã margine: 
ajustabile pentru amprentarea integralã
a 4 tipuri de arcadã.
Linguri GC arcadã dublã: produc o pereche 
de modele complementare aflate în relañie 
ocluzalã realã.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Materialul textil plasat ocluzal este foarte 
fin ºi flexibil: nu influenñeazã zona 
retromolarã, nu modificã relañia 
de intercuspidare maximã

• Mâner ºi ramã rigide pentru a permite 
introducerea ºi îndepãrtarea uºoarã 
a lingurii

• Disponibile atât pentru regiunea 
anterioarã cât ºi pentru cea posterioarã 
pentru acoperirea adecvatã a arcadei

• Eficiente sub aspectul costurilor

GC Impression Separation Wafer

Linguri cu triplã funcñie în ocluzie, 
linguri cu triplã funcñie fãrã 
margine ºi linguri arcadã dublã

Când sunt necesare linguri cu triplã 
funcñie sau linguri de înregistrare a 
ocluziei, GC are soluñia economicã,
de unicã folosinñã, sigurã ºi de mãsura 
potrivitã.

GC Closed-Bite Trays

amBal are

GC Impression Separation Wafer

800099 Cutie cu 30 buc.

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog
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Material termoplastic pentru 
înregistrarea ocluziei

Batoane termoplastice pentru 
amprente funcñionale ºi pentru 
cãptuºiri 

Agent de curãñare pentru linguri

Pulbere de curãñare pentru îndepãrtarea 
resturilor de alginat din linguri.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Temperaturã de plastifiere scãzutã 
de 53°C

• Nelipicios

• Timp de lucru prelungit
• Posibilitate de verificare a înregistrãrilor 

ocluzale

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Uºor de încãlzit pânã la 62°C
• Prizã rapidã în apã rece
• Gamã largã de indicañii

mod de ut i l iz are

Amprenta trebuie luatã atunci când 
materialul este pliabil fãrã sã se rupã prin 
tracñiune. 

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Amestecare uºoarã cu apã
• Resturile de alginat pot fi îndepãrtate 

uºor sub jet de apã

GC Bite Compound

GC ISO Functional Sticks

GC Treclean
amBal are

GC Treclean

001144 Recipient 1.2 kg

amBal are

GC Bite Compound

001407 Cutie cu 120 g (15 batoane, 8 g fiecare)

amBal are

GC ISO Functional Sticks

000043 Cutie cu 120 g (15 batoane, 8 g fiecare)



GC Unifast III

2 0 1 3 - 2 0 1 4

63

Acrilat autopolimerizabil

Rãºinã universalã pentru inlay-uri, 
onlay-uri, coroane, punñi ºi reparañii
de proteze (parñiale) provizorii. 

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Pentru tehnici de presare ºi pensulare
• Prizã rapidã
• Stabilitate dimensionalã ridicatã
• Indicat pentru protezãri provizorii 

de duratã

 

• Suprafañã lucioasã esteticã uºor de 
obñinut cu ajutorul lui G-Coat PLUS

iNDICAÑI I

• Coroane & punñi provizorii
• Inlay-uri
• Reconstrucñii gingivale
• Punñi pe implanturi
• Obturarea orificiilor bonturilor 

pe implanturi
• Reparañii de proteze
• Proteze cu sisteme speciale

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Lucrãri provizorii cu o singurã nuanñã sau 
lucrãri provizorii estetice, multistratificate, 
de duratã 

• Manevrabilitate superioarã atât pentru 
tehnica de pensulare, cât ºi pentru cea de 
mixare

• Proprietãñi tixotropice optime ºi fluiditate 
controlatã

• O gamã variatã de nuanñe pentru dentinã, 
smalñ ºi incizal

• Translucenñã optimã ce imitã dintele natural

GC Unifast TRAD

Acrilat rãºinic autopolimerizabil 
pentru lucrãri provizorii pe 
termen lung 

Tehnologia revoluñionarã SURF de 
procesare a polimerilor garanteazã o 
amestecare fãrã bule cu o coloristicã 
uniformã de excepñie. Manevrabilitatea, 
proprietãñile fizice ºi estetica au atins 
nivele mult peste aºteptãri datoritã 
rãºinilor sub formã de pulbere-lichid.

GC Unifast III

amBal are

GC Unifast TRAD P/L

339104 Ivory, 100 g pulbere

339103 Pink X, 100 g pulbere

339105 Live Pink, N° 8, 100 g pulbere

339114 Ivory, 250 g pulbere

339113 Pink X, 250 g pulbere

339115 Live Pink, N° 8, 250 g pulbere

339124 Ivory, 1 kg pulbere

339123 Pink X, 1 kg pulbere

339125 Live Pink, N° 8, 1 kg pulbere

339291 104 ml lichid

339292 260 ml lichid

amBal are

GC Unifast III

003464 Intro Pack, 2-1 pkg, A2-A3 (35 g pulbere 
A2-A3, 42 ml lichid & accesorii)

Rezerve

Rezerve pulbere 35 g
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Pink), No.8 
(Pink Veined)

Rezerve pulbere 100 g:
A1, A2, A3, A3.5,B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Pink), No.8 
(Pink Veined)

Rezerve pulbere 300 g
A2, A3, Incisal, No.8 (Pink Veined)

003489 Lichid 40 g (42 ml)

003490 Lichid 100 g (104 ml)

003491 Lichid 250 g (260 ml)

GC Unifast III Accesorii

002654 Cutie de plastic

002687 Pensulã No. 10

002688 Godeu de unicã folosinñã (50) No. 2

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog
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Material monocomponent pentru 
coroane ºi punñi provizorii

Rãºinã compozitã fotopolimerizabilã 
monocomponentã pentru restaurãri 
provizorii, disponibilã sub formã de 
baton.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Nu necesitã amestecare ºi nici 
pre-amprentare

• Pentru 60 de inlay-uri de mãrime medie 
sau 30 de coroane de mãrime medie

• Material compozit fotopolimerizabil, 
nu degajã cãldurã, nu are miros ºi nu iritã 
chimic 

• Tare ºi durabil, rezistenñã ridicatã 
la abraziune

• Contracñie redusã la prizã pentru 
adaptare perfectã

mod de ut i l iz are

Tãiañi cantitatea necesarã de pastã. 
Modelañi în funcñie de anatomie. 
Fotopolimerizañi intraoral 10 secunde. 
Îndepãrtañi ºi fotopolimerizañi fiecare 
suprafañã timp de 20 secunde.

 

• Fotopolimerizare finalã cu prizã dirijatã
• Duritate ºi stabilitate dimensionalã 

excelente

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Aplicare simplã
• Indicat pentru cazuri complexe
• Autopolimerizare iniñialã pânã la o 

consistenñã asemãnãtoare cauciucului 
pentru a permite îndepãrtarea uºoarã 
din cavitatea oralã

GC Revotek LC

Acrilat fotopolimerizabil

Rãºinã fotopolimerizabilã, în special 
pentru inlay-uri, onlay-uri, coroane, 
fañete ºi punñi provizorii. 

GC Unifast LC

amBal are

GC Revotek LC

001842
Intro Pack, nuanñã B2 (1 Baton chitos, 1 Cutie 
pentru depozitare izolatã împotriva luminii,
1 GC Spatula N°2)

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog

amBal are

GC Unifast LC P/L

338006 Intro Pack, Pachet 6-2
(6 x 30 g pulbere; 2 x 14.3 ml lichid)

Rezerve: 50 g pulbere

000363 A2 000365 B2 000367 C2

000364 A3 000366 B3

000362 Translucent

000368 2 x 14.3 ml lichid



2 0 1 3 - 2 0 1 4

65

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog

Silicon VPES alb pentru 
verificarea adaptãrii restaurãrilor 
cu suport metalic ºi a protezelor 

Material Vinil Polieteric pentru evidenñierea 
punctelor de presiune ºi verificarea 
adaptãrii restaurãrilor indirecte. 
Datoritã consistenñei foarte subñiri ºi
a hidrofilitãñii este foarte convenabil
de utilizat ºi oferã o imagine exactã
a adaptãrii lucrãrilor protetice.

Silicon VPES albastru pentru 
verificarea adaptãrii ºi 
evidenñierea punctelor înalte
a restaurãrilor ceramice
GC Fit Checker Advanced Blue este uºor 
de aplicat datoritã vâscozitãñii fluide ºi a 
timpului de realizare a prizei foarte exact. 
Transparenña adecvatã ºi culoarea albastrã 
oferã o imagine exactã ºi un contrast 
perfect în cazul lucrãrilor protetice estetice 
cum ar fi coroanele & punñile ceramice. 

Material de înregistrare a ocluziei

Silicon de adiñie cu proprietãñi special 
adaptate cerinñelor înregistrãrii ocluziei.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Disponibil în cartuºe automix sau 
cu mixare manualã 

• Aplicare simplã datoritã consistenñei 
tixotropice

• Grosime minimã a filmului ºi reproducere 
exactã a fiecãrui detaliu

• Rezistenñã ridicatã la fracturare pentru 
o îndepãrtare simplã dupã verificarea 
adaptãrii

• Duritate mãritã ce permite o ajustare 
simplã

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Disponibil în cartuº automix pentru 
o aplicare optimã

• Fluiditate bunã combinatã cu tixotropie
• Reproducere exactã a fiecãrui detaliu
• Culoare albastrã transparentã ce permite 

o analizã a situañiei ocluzale, chiar 
ºi la o grosime mai micã de 100 µm 

• Rezistenñã ridicatã la fracturare pentru 
o îndepãrtare simplã ºi duritate mãritã 
ce permite o ajustare uºoarã

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Amestecare ºi aplicare direct din cartuº
• Proprietãñi tixotropice cu un echilibru 

ideal între stabilitate ºi fluiditate

• Stabilitate ridicatã pentru montarea 
în siguranñã a modelelor în articulator

• Uºor de tãiat

GC Fit Checker Advanced

GC Fit Checker Advanced Blue

GC Exabite II NDS
amBal are

GC Exabite II NDS

890014 Pachet cu 2 cartuºe, 48 ml fiecare & 6 vârfuri 
de mixare mãrime L

132488 Pachet cu 8 cartuºe, 48 ml fiecare & 24 vârfuri 
de mixare mãrime L

GC Exabite II NDS accesorii

800006 Cartridge Dispenser II

amBal are

GC Fit Checker Advanced Tub

004903
Alb, Pachet 1-1, (55 g (42 ml) Bazã,
50 g (42 ml) Catalizator, 3 g inhibitor,
hârtie de amestec)

GC Fit Checker Advanced Cartuº  

004904 Alb, 2 x 62 g (48 ml) cartuº, 3 Vârfuri de mixare 
IIS (roz), 3 Vârfuri de mixare IISS (galben)

GC Fit Checker Advanced accesorii

800006 Cartridge Dispenser II

amBal are

GC Fit Checker Advanced Blue Cartuº

004905
Albastru, 2 x 56 g (48 ml) cartuºe, 3 Vârfuri 
de mixare IIS (roz), 3 Vârfuri de mixare IISS 
(galben)

GC Fit Checker Advanced accesorii

800006 Cartridge Dispenser II

mod de ut i l iz are

• Timp de lucru: 1 min.
    Timp minim în cavitatea oralã: 1 min.

mod de ut i l iz are

• Timp de lucru: 1 min.
    Timp minim în cavitatea oralã: 1 min.

mod de ut i l iz are

Prizã rapidã: timp de lucru de pânã la 45 sec.
Timp de realizare a prizei de doar 45 sec.
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Material dur pentru cãptuºire
în cabinet 

Rãºinã pentru cabinet, fãrã 
metilmetacrilat, pentru cãptuºirea 
rezistentã pe termen lung a protezelor 
totale sau parñiale. 

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Utilizare în cabinet cu aplicare simplã 
ºi directã

• Fãrã MMA, prin urmare nu iritã chimic 
ñesuturile orale

• Reacñie exotermã minimã ºi miros plãcut
• Finisare finalã dupã 5 min ºi 30 sec 

de la începerea mixãrii

nOTÃ

În cazul existenñei unor zone retentive, 
proteza poate fi scoasã. Atunci când 
materialul ajunge în stare vâscoasã,
se îndepãrteazã excesul ºi proteza
se fixeazã din nou în cavitatea bucalã
pentru priza finalã.

• Suprafañã rezilientã de duratã, capabilã 
sã-ºi adapteze forma pe mãsurã ce 
mucoasa se modificã de-a lungul timpului

• Posibilitatea adãugãrii continue de material

iNDICAÑI I

• Condiñionare tisularã
• Cãptuºire rezilientã
• Amprentare funcñionalã
• Protezare imediatã
• Tehnici directe de inserare a implanturilor

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Consistenña ºi fluiditatea perfectã îl fac 
uºor de aplicat

• Timp de prizã în cavitatea oralã de doar 
5 minute

• Formula sa unicã, patentatã, ºi materialul 
de cãptuºire special protejeazã împotriva 
deteriorãrii ºi a apariñiei mirosului 
neplãcut datorate trecerii timpului

• Suprafaña extrem de netedã asigurã 
o incredibilã putere de vindecare ºi 
menñinerea igienei

GC Reline

Condiñionant tisular acrilic 
rezilient ºi material de cãptuºire
GC Tissue Conditioner este cu adevãrat 
un material al generañiei urmãtoare,
o operã de artã a cãptuºirii reziliente 
acrilice, fiind patentat de cãtre GC.
GC Tissue Conditioner este alegerea 
perfectã atunci când aveñi nevoie de o 
alternativã care sã se menñinã curatã ºi 
moale pentru mai mult timp. Folosiñi GC 
Tissue Conditioner pentru condiñionare 
tisularã, cãptuºire rezilientã ºi amprentare 
funcñionalã.

GC Tissue Conditioner

amBal are

GC Reline

346000
Intro Pack, Pachet Standard P/L (80 g 
pulbere, 50 ml lichid, 12 g (12 ml) Agent de 
adeziune & accesorii)

Rezerve

346002 80 g pulbere

346191 50 ml lichid

346099 Agent de adeziune, 12 g (12 ml)

amBal are

GC Tissue Conditioner

002894 Intro Pack, 1-1 Pack Live Pink

002895 Intro Pack, 1-1 Pack White

Rezerve

002897 Live Pink, 90 g pulbere

002896 White, 90 g pulbere

002892 Rezervã, lichid 101 ml

002893 Coating Agent, 15 ml

Stomatologie proteticã pentru medicul stomatolog
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Silicon extra rezilient pentru 
cãptuºire

Condiñionant tisular pe bazã de silicon 
de adiñie ce rezolvã problemele cauzate 
de punctele de presiune, frecvent 
întâlnite la pacienñii edentañi. 

Silicon rezilient pentru cãptuºire

Silicon de adiñie pentru cãptuºirea de 
duratã a protezelor, în special în cazurile 
în care lipseºte ñesutul de suport. 

Ciment parodontal 

Material bicomponent utilizat pentru 
acoperirea plãgilor postoperatorii,
a suturilor ºi pentru imobilizarea dinñilor 
parodontici. 

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Elasticitate de lungã duratã, stabilitate 
dimensionalã

• Fluiditate bunã sub presiune

• Disponibil în cartuºe pentru aplicare 
simplã, directã

• Nu are reacñie exotermã de prizã, inodor

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Livrat în cartuºe cu aplicare directã simplã
• Absoarbe excelent ºocurile rãmânând 

elastic, fãrã a se întãri în timp

• Silicon, nu are reacñie exotermã de prizã, 
fãrã miros

• Fluiditate bunã sub presiune

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Disponibil în cartuºe sau în varianta 
cu mixare manualã

• Uºor de modelat
• Consistenñã elasticã

• Confortabil pentru pacient
• Ajutã vindecarea
• Fãrã eugenol, deci compatibil cu rãºini
• Nu se lipeºte de mãnuºi

GC Reline Extra Soft

GC Reline Soft

GC Coe-Pak (Automix)

amBal are

GC Coe-Pak Automix NDS

135003 2 cartuºe, 50 ml fiecare & 12 vârfuri de mixare

GC Coe-Pack Automix NDS accesorii

800006 Cartridge Dispenser II

GC Coe-Pak (90 g bazã & 90 g catalizator)

135801 Set cu prizã normalã

135301 Set cu prizã rapidã ºi durã

amBal are

GC Reline Extra Soft

004841
Intro package, 56 g (48 ml) cartuº, 6 Vârfuri 
de mixare II mãrime L (albastru), Primer R 12 g 
(13 ml), Disc de finisare, Modificator A&B
10 g (9 ml) fiecare & accesorii

Rezerve

004844 56 g (48 ml) cartuº

000602 Primer R, 12 g (13 ml) lichid

000603 Modificator, Pachet 1-1, A+B 10 g (9 ml) 
fiecare, hârtie de amestec & burete

GC Reline Extra Soft accesorii

800006 Cartridge Dispenser II

amBal are

GC Reline Soft

004840
Intro package, 62 g (48 ml) cartuº, 6 vârfuri 
de mixare II mãrime L (albastru), Primer R 12 g 
(13 ml), Disc de finisare, Modificator A&B
10 g (9 ml) fiecare & accesorii

Rezerve

004843 62 g (48 ml) cartuº

000602 Primer R, 12 g (13 ml) lichid

000603 Modificator, Pachet 1-1, A&B 10 g (9 ml) 
fiecare, hârtie de amestec & burete

GC Reline Soft accesorii

800006 Cartridge Dispenser II
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Prima etapã a realizãrii celor mai multe lucrãri 
protetice constã în crearea unui model de 
lucru de înaltã calitate. GC vã oferã unul 
dintre cele mai populare gipsuri dentare de 
tip 4 din Europa, GC Fujirock EP. Acest gips 
dentar de o calitate superioarã este ideal 
pentru toate tipurile de lucrãri protetice, 
oferind un nivel ridicat de precizie, duritate 
marginalã excepñionalã ºi stabilitate ridicatã 
la presiune. Acelaºi standard ridicat de 
calitate este oferit ºi de GC Fujirock EP 
OptiXscan nereflexiv, conceput pentru toate 
sistemele de scanare moderne, iar pentru 
baze cu expansiune minimã vã oferim GC 
Fujirock EP OptiFlow cu fluiditate ridicatã. 
Modelarea este adesea urmãtoarea etapã, ºi 
pentru aceasta GC Pattern Resin reprezintã 
alegerea idealã. GC Pattern Resin este o 
rãºinã pentru realizarea  tuturor tipurilor de 
sisteme de ancorare, solidarizãri, bonturi pe 
implanturi sau machete rãºinice pentru 
tehnica electrolizei.

GC este recunoscut pentru competenña sa în 
producerea maselor de ambalat pe bazã de 
fosfat pentru coroane ºi punñi. Cu noul GC 
Fujivest Platinum II ºi GC Fujivest Premium, 
GC a atins o nouã etapã în turnarea coroa-
nelor ºi punñilor. GC Fujivest Platinum II a 
fost creat pentru aliajele preñioase, semi-
preñioase ºi cele pe bazã de paladiu. GC 
Fujivest Premium este materialul preferat 
pentru obñinerea celei mai ridicate precizii cu 
aliajele metalice nepreñioase. În plus, vã 
oferim renumitul GC Fujivest Super, pentru 
ambalarea de precizie a aliajelor preñioase, 
semi-preñioase ºi pe bazã de Pd, cu atenñie 
specialã pentru turnarea lucrãrilor complicate 
pe implanturi. GC Fujivest II este disponibil 
pentru turnarea de precizie a coroanelor ºi 
punñilor realizate din orice tip de aliaj dentar, 
inclusiv Ni-Cr ºi Co-Cr, ºi în final, GC 
Stellavest, conceput special pentru a veni în 
întâmpinarea cerinñelor de zi cu zi a turnãrii 
maselor de ambalat, fiind adecvat pentru 
utilizarea cu aliaje dentare nepreñioase.

GC vã oferã de asemenea un numãr de mase 
de ambalat dedicate lucrãrilor fãrã suport 
metalic. GC MultiPressVest este special 
adaptat pentru diferitele tehnici de presare a 
ceramicii disponibile în cadrul sistemului de 
ceramicã presatã GC Initial PC ºi sistemelor 
GC Initial IQ. GC Cosmotech VEST este o 
masã de ambalat refractarã, pe bazã de 
fosfat, pentru restaurãrile integral ceramice 
cum ar fi fañete, inlay-uri sau onlay-uri. GC 
G-Cera ORBIT VEST oferã o expansiune 
controlabilã fiind astfel adecvat pentru 
aplicarea directã a ceramicii nu doar în cazul 
realizãrii inlay-urilor, onlay-urilor ºi fañetelor, 
dar ºi în cazul coroanelor.

Sistemul Ceramic GC Initial oferã noi pers-
pective pentru toate indicañiile ceramice. 
Indiferent dacã utilizañi GC Initial MC în 
intervalul de temperaturi standard, GC Initial 
LF în tehnica de ardere la temperaturã joasã 
sau GC Initial Ti pentru indicañiile de titan, 
nu aveñi cum sã greºiñi! Beneficiile Initial se 
materializeazã într-o manipulare simplã, 
componente sistematizate ºi unic direcñio-
nate ºi materiale îmbunãtãñite prin procesare 
optimizatã - toate acestea oferind o esteticã 
superbã ºi o eficienñã optimã a costurilor. 
Pentru rezultate superioare, GC vã oferã în 
plus un adeziv ceramic pentru structurile cu 

suport de titan. Pentru a îmbunãtãñi com-
patibilitatea cu cât mai multe aliaje am con-
ceput un adeziv ce poate fi utilizat ca strat 
intermediar între aliaj ºi ceramicã. Acesta 
blocheazã oxizii de metal ºi neutralizeazã 
diferenñele coeficientului de expansiune.

Sistemul Ceramic GC Initial deschide de 
asemenea noi orizonturi pentru restaurãrile 
integral ceramice. Indiferent dacã lucrañi cu 
oxidul de aluminiu clasic sau urmañi noul 
trend al zirconiului, Initial vã oferã întotdeauna 
soluñii optime, sigure ºi eficiente din punct 
de vedere al costurilor. Cu GC Initial Zr-FS 
ºi Initial AL stabilim noi standarde pentru 
viitorul restaurãrilor integral ceramice.

Pentru a obñine de fiecare datã aceeaºi cali-
tate ºi posibilitate de reproducere a rezulta-
telor estetice, vã prezentãm sistemele GC 
Initial IQ pentru metal ºi zirconiu. Indiferent 
dacã optañi pentru abordarea prin Stratificare 
sau pentru cea prin Presare veñi putea 
reproduce aceleaºi rezultate estetice de 
fiecare datã cu mai puñine materiale. Magia 
constã în GC Initial IQ Lustre Pastes NF, 
gama de machiaj ceramic tridimensional ce 
oferã vitalitate ºi luciu natural tuturor 
restaurãrilor dumneavoastrã.

GC GRADIA fotopolimerizabil este sistemul 
nostru compozit, binecunoscut, microhibrid, 
cu rezistenñã ridicatã ce oferã durabilitate 
neîntrecutã, opalescenñã naturalã ºi o este-
ticã excelentã. Împreunã cu nuanñele pentru 
gingie GC GRADIA gum shades, puteñi 
creea nuanñe identice cu cele ale dintelui 
natural ºi ale ñesutului gingival natural. 

Pentru a obñine o adeziune optimã între 
diferitele materiale stomatologice vã oferim 
3 tipuri de adezivi. GC Metal Primer II este 
adezivul utilizat pentru bondingul acrilatelor ºi 
compozitelor la diferite aliaje. GC Composite 
Primer reface stratul superficial de inhibiñie 
pentru o adeziune sigurã compozit/compozit 
ºi este aplicat simplu cu o pensulã. Pentru 
adeziunea sigurã a rãºinilor, compozitelor ºi 
acrilatelor de laborator la suprafeñele cera-
mice recomandãm utilizarea lui GC Ceramic 
Primer. Aceste trei materiale adezive pot fi 
utilizate pentru realizarea reparañiilor în cazul 
restaurãrilor fracturate sau pentru a îmbunã-
tãñi adeziunea cimenturilor adezive rãºinice.

Produse adecvate Pentru Procedurile Protetice...

Stomatologie proteticã pentru tehnicianul dentar
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Proprietãñi fizice excelente
• Timp de amestecare scurt (aproximativ 

1 min.)
• Timp de lucru extins (peste 8 min.)
• Timp de prizã scurt (doar 12 min.)
• Se poate demula amprenta dupã doar 

30 minute

• Fluiditate ridicatã, proprietãñi tixotropice 
ce permit reproducerea exactã 
a detaliilor

• Expansiune scãzutã (mai puñin de 
0.08%)

• Stabilitate imediatã pentru adaptare 
perfectã a protezei

Gips dentar tip 4

Unul dintre cele mai populare gipsuri dentare din lume, GC Fujirock EP, este disponibil în 4 culori pentru a satisface toate cerinñele 
unui model de lucru ºi a obñine lucrãri protetice de o calitate ºi esteticã ridicate. Calitatea superioarã a gipsului de tip 4 este idealã 
pentru toate tipurile de lucrãri protetice, având o precizie ridicatã, duritate marginalã excepñionalã ºi stabilitate ridicatã la presiune.

GC Fujirock® EP

amBal are

GC Fujirock EP

890222 Golden Brown, 5 kg

890223 Pastel Yellow, 5 kg

890224 Polar White, 5 kg

890225 Topaz Beige, 5 kg

890226 Golden Brown, 12 kg

890227 Pastel Yellow, 12 kg

Stomatologie proteticã pentru tehnicianul dentar
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Gips dentar scanabil tip 4

Datoritã faptului cã tehnologiile CAD/
CAM & implanturi câºtigã din ce în ce 
mai multã importanñã, GC a conceput
un gips dentar tip 4 special. Datoritã 
pulberii cu o compoziñie special 
adaptatã, GC Fujirock EP OptiXscan 
este compatibil cu toate dispozitivele
de scanare existente.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Compatibil cu dispozitivele de scanare 
existente (laser, optic)

• Timp de lucru adaptabil ºi timp de prizã 
scurt pentru o procesare rapidã

• Raport de mixare variabil fãrã 
modificarea proprietãñilor fizice

• Expansiune scãzutã pentru cea mai 
ridicatã precizie

• Suprafañã netedã
• Extrem de rezistent la abraziune

mod de ut i l iz are

• 20 ml pentru un timp de prizã scurt 
(modelele sunt gata în doar 20 de minute). 
21 ml pentru turnarea mai multor modele

• Culoare - Maro Inca

GC Fujirock® OptiXscan

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Fluiditate apoasã pentru baza arcadelor 
fãrã bule de aer

• Stabilitate & expansiune scãzute pentru 
o potrivire perfectã cu GC Fujirock EP 
& GC Fujirock EP OptiXscan

mod de ut i l iz are

Cu doar 20 ml de apã, se obñine 
o consistenñã extrem de fluidã.
Culori - Roºu Terracotta, Verde 
Mentã, Albastru Safir.

Gips dentar fluid tip 4 pentru 
protecñia arcadelor dentate 

Gips dentar fluid tip 4 pentru baza 
arcadelor GC Fujirock EP. Cele 3
culori - Roºu Terracotta, Verde Mentã
ºi Albastru Safir - vin în întâmpinarea 
cerinñelor construcñiei individualizate
ºi estetice a modelelor originale. 
Combinañia optimã se obñine prin 
îmbinarea cu cele trei culori ale lui
GC Fujirock EP.

GC Fujirock® OptiFlow

amBal are

GC Fujirock OptiXscan

900482 Inca Brown, 5 kg

amBal are

GC Fujirock Optiflow (12 kg)

900478 Terracotta Red

900480 Peppermint Green

900481 Sapphire Blue

Stomatologie proteticã pentru tehnicianul dentar



72

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Rapid
• Adaptabilitate excelentã, dar nelipicios
• Timp de lucru adecvat

• Suprafañã netedã ºi lucioasã ºi 
stabilitate dimensionalã ridicatã

• Uºor de ºlefuit

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Contracñie minimã ºi ºlefuire uºoarã 
pentru o perfectã adaptare ºi  
reproducere a detaliilor

• Duritate ºi rezistenñã ridicate 
• Stabilitate ridicatã chiar ºi în straturi 

foarte subñiri

• Arde fãrã reziduuri ºi redã suprafeñe 
curate pentru turnare

mod de ut i l iz are

GC Pattern Resin LS este special conceput 
pentru tehnica pensulãrii.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Plasticitate excelentã
• Capacitate ridicatã de modelare, 

contracñie scãzutã

• Arde fãrã reziduuri
• Turnare omogenã 

amBal are

GC Pattern Resin LS

335201
Pachet 1-1 (100 g pulbere, 105 ml lichid,
2 recipiente de mixare, 1 pensulã N°4 &
1 pipetã)

335202 100 g pulbere

335204 1 kg pulbere

335203 105 ml lichid

335205 262 ml lichid

001416 Pensule N°4, 10 buc.

amBal are

GC Inlay Wax

SOFT

001157 60 batoane (Violet)

001159 60 batoane (Gri)

001154 40 g cutie (Violet)

001156 40 g cutie (Gri)

MEDIUM

001086 60 batoane (Gri)

001084 60 batoane (Verde)

001083 40 g cutie (Gri)

001081 40 g cutie (Verde)

HARD

001162 40 g cutie (Gri)

001160 40 g cutie (Verde)

amBal are

GC Ostron P/L

000615 Blue-Transparent, 1 kg pulbere

000605 Clear (Pink-Transparent), 1 kg pulbere

000354 250 ml lichid

Rãºinã de modelaj, cu contracñie 
scãzutã

Rãºinã de modelaj, cu calitãñi 
demonstrate, pentru realizarea tuturor 
tipurilor de sisteme de ancorare, 
solidarizãri, bonturi pe implanturi sau 
machete rãºinice pentru tehnica 
electrolizei.

Cearã pentru turnarea inlay-urilor 
dentare 

Cearã pentru modelarea tuturor tipurilor 
de restaurãri cu plasticitate excelentã
ºi deformare redusã în timpul 
îndepãrtãrii din model.

Rãºinã autopolimerizabilã pentru 
linguri individuale

Rãºinã acrilicã pentru realizarea 
lingurilor individuale, ºabloanelor 
ºi înregistrarea ocluziei.

GC Pattern Resin LS

GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD

GC Ostron
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GC FUJIVEST PLATINUM II
Controlul perfect ºi acurateñea adaptãrii - sunt cele mai importante cerinñe ale unei mase de 
ambalat moderne de înaltã precizie. Cu GC Fujivest Platinum II, GC Europe deschide o nouã 
etapã pentru toate aliajele preñioase, semi-preñioase sau pe bazã de paladiu folosite pentru 
coroane ºi punñi. Printre trãsãturile reprezentative ale acestei mase de ambalat de precizie, 
fãrã carbon, pentru coroane ºi punñi, amintim comoditatea în manipulare ºi controlul perfect 
al expansiunii - atât pentru programele de ardere rapidã, cât ºi pentru cele de ardere în etape. 

GC FUJIVEST PREMIUM
Expansiune controlatã pentru precizie maximã, în special în cazul aliajelor metalice nepre-
ñioase. Indiferent dacã arderea se realizeazã rapid sau convenñional, cu sau fãrã inel de 
turnare, GC Fujivest Premium întruneºte toate cerinñele unei mase de ambalat moderne 
multifuncñionale. Acest material pentru coroane ºi punñi, pe bazã de fosfat ºi fãrã carbon, se 
adreseazã unei palete largi de indicañii, însã oferã constant rezultate foarte precise ale turnãrii. 
În consecinñã, putem afirma cã GC Fujivest Premium este perfect compatibil cu toate tipurile 
de lucrãri protetice ºi aliaje, în special cu cele din crom-nichel ºi crom-cobalt. Mulñumitã 
aspectului granular fin al  pulberii, tehnicienii pot alege oricare din cele douã variante de 
ardere, rapidã sau controlatã, având un control exact al expansiunii.

GC Fujivest Platinum II & Premium - abordare sistemicã

MASE DE AMBALAT PENTRU COROANE & PUNÑI

Poziñionare individualã ºi complementarã 
a liniei de mase de ambalat GC Fujivest 
Platinum II & Premium. Graficul indicã clar 
poziñionarea fiecãrei mase de ambalat 
corespunzãtoare tipului de aliaj dentar ºi 
tipului de restaurare.
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1.2% Gamã cu expansiune liniarã totalã 3.6% 

Cu aceste mase de ambalat, GC Europe îºi confirmã încã o datã competenña în domeniul 
producerii de formule pe bazã de fosfat pentru masele de ambalat utilizate la realizarea de 
coroane ºi punñi. Fujivest Platinum II ºi Premium sunt adaptate la cerinñele pieñei actuale 
europene privind materialele folosite la turnarea de coroane ºi punñi.

Foarte recomandat  

Recomandat 

Nerecomandat
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Aliaje Dentare Nepreñioase 
pentru C&P

Aliaje dentare preñioase, semi-preñioase
& pe bazã de Pd pentru C&P

GC Fujivest Premium

GC Fujivest Platinum II

Stomatologie proteticã pentru tehnicianul dentar
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Special conceputã pentru turnarea de 
înaltã precizie a aliajelor preñioase, 
semipreñioase ºi pe bazã de Pd

• Ardere rapidã sau ardere în etape
• Permite o adaptare perfectã, chiar ºi 

în cazul suprastructurilor pe implanturi 
sau a punñilor întinse 

• Uºor de manipulat cu o gamã 
de expansiune extinsã

• Timp de lucru extins, fluiditate 
îmbunãtãñitã

• Foarte uºor de dezambalat cu risc redus 
de deterioare a obiectelor turnate

• Suprafeñe netede - permiñând 
evidenñierea tuturor detaliilor

mod de ut i l iz are

Masã de ambalat pentru turnãri de înaltã 
precizie care se poate utiliza atât în procesul 
de ardere rapidã, cât ºi în cel convenñional 
de ardere în etape. Pentru aliaje preñioase, 
semipreñioase ºi aliaje pe bazã de Pd.

Masã de ambalat pe bazã de fosfat, fãrã carbon 
 
Soluñia potrivitã pentru cele mai exigente cerinñe: noul GC Fujivest Platinum II . Masã de ambalat conceputã special pentru aliaje 
preñioase ºi semipreñioase. Datoritã timpului de lucru confortabil ºi fluiditãñii îmbunãtãñite ambalarea cazurilor complicate este mai 
simplã ca niciodatã. Cu o gamã de expansiune mãritã, acest material de top a devenit mult mai versatil. Suprafaña extrem de netedã
a lui GC Fujivest Platinum II va oferi mereu turnãri de înaltã precizie. Aceastã masã de ambalat de top poate fi utilizatã atât în tehnica 
de ardere rapidã, cât ºi în cea de ardere în etape.

GC Fujivest® Platinum II

amBal are

GC Fujivest Platinum II

900671 6 kg pulbere (100 x 60 g pungi)

900673 6 kg pulbere (40 x 150 g pungi)

900672 6 kg pulbere (67 x 90 g pungi)

900676 900 ml lichid
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75

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Oferã o gamã largã de expansiune de 
pânã la 3,5% - suprastructurile implantare 
complicate din aliaje nepreñioase se pot 
realiza acum direct ºi în siguranñã 

• Tehnica fãrã inel poate fi folositã atât 
în procesul de ardere rapidã, cât ºi în 
cel de ardere în etape

• Adaptare foarte precisã datoritã lichidului 
uºor de aplicat ce permite controlul optim 
al expansiunii

• Fluiditate ridicatã ºi consistenñã cremoasã
• Rezistenñã ridicatã dar uºor de dezambalat

mod de ut i l iz are

Pentru utilizare atât în tehnica de ardere 
rapidã, cât ºi în cea de ardere în etape. 
Compatibilã cu toate tipurile de aliaje, 
dar cu afinitate specialã pentru aliajele 
nepreñioase.

Masã de ambalat pe bazã de fosfat, fãrã carbon 

Soluñia idealã pentru nevoi diverse: GC Fujivest Premium. Masã de ambalat pentru turnarea de coroane ºi punñi, adecvatã oricãrui
tip de aliaj dentar, dar cu afinitate specialã pentru cele nepreñioase. Indiferent dacã este arsã rapid sau convenñional, cu sau fãrã inel 
de turnare, controlul sigur al expansiunii masei de ambalat GC Fujivest Premium oferã în mod constant rezultate precise ale turnãrii.

GC Fujivest® Premium

amBal are

GC Fujivest Premium

890182 6 kg pulbere (100 x 60 g pungi)

890183 6 kg pulbere (40 x 150 g pungi)

890184 6 kg pulbere (67 x 90 g pungi)

890186 900 ml lichid

Stomatologie proteticã pentru tehnicianul dentar
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Masã de ambalat pe bazã 
de fosfat, fãrã carbon

Masã de ambalat pe bazã de fosfat, fãrã 
carbon, pentru ambalarea de precizie
a aliajelor preñioase, semipreñioase
ºi a celor pe bazã de Pd, cu atenñie 
specialã pentru turnarea lucrãrilor 
complicate pe implanturi. GC Fujivest 
Super poate fi utilizat atât în tehnica
de ardere rapidã cât ºi în cea de ardere 
în etape.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Fãrã carbon
• Tehnicile fãrã inel se pot utiliza atât 

în programele de ardere rapidã cât 
ºi în cele în etape

• Fluiditate ºi hidrofilitate ridicate
• Suprafañã netedã
• Prizã ºi expansiune termicã dirijate
• Lichid special pentru expansiune redusã

mod de ut i l iz are

Pentru utilizare în cadrul metodelor de 
ardere rapidã ºi în etape. Turnare perfectã 
pentru aliajele nepreñioase. 

Masã de ambalat pe bazã 
de fosfat, fãrã carbon

Masã de ambalat pe bazã de fosfat, 
fãrã carbon, pentru turnarea de precizie 
a coroanelor ºi punñilor din toate tipurile 
de aliaje dentare, inclusiv Ni-Cr ºi Co-Cr.

GC Fujivest® II

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Metodã de ardere rapidã
• Expansiune totalã de pânã la 2.34% 

- lichid special pentru expansiune 
ridicatã disponibil

• Consistenñã cremoasã cu fluiditate 
ºi hidrofilitate ridicate  ce permit 
reproducerea excelentã a detaliilor

• Prizã dirijatã ºi expansiune termicã 
controlatã oferind o adaptare foarte exactã

• Dezambalare uºoarã
• Redare precisã, ce permite reproducerea 

exactã a suprafeñei ºi o turnare de calitate

mod de ut i l iz are

Acurateñe ridicatã pentru aliajele preñioase 
ºi semipreñioase, chiar ºi în cazul 
restaurãrilor cu mai multe elemente. Pentru 
utilizarea în cazul tehnicilor de implantologie 
vã rugãm sã cereñi instrucñiuni speciale.

GC Fujivest® Super

amBal are

GC Fujivest II

800016 6 kg pulbere (100 x 60 g pungi)

800019 6 kg pulbere (67 x 90 g pungi)

800017 6 kg pulbere (40 x 150 g pungi)

900665 8 kg pulbere (4 x 2 kg)

800018 900 ml lichid

800078 Low Expansion, 900 ml lichid

amBal are

GC Fujivest Super

800023 6 kg pulbere (100 x 60 g pungi)

800024 6 kg pulbere (40 x 150 g pungi)

800026 6 kg pulbere (67 x 90 g pungi)

800025 900 ml lichid

800029 High Expansion, 900 ml lichid
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Masã de ambalat pe bazã
de fosfat, fãrã carbon 

Special conceputã pentru a îndeplini 
cerinñele zilnice ale unei mase de 
ambalat ºi compatibilã cu aliajele 
dentare nepreñioase.

Masã de ambalat pe bazã 
de fosfat, cu carbon

Masã de ambalat universalã ce conñine 
carbon, pentru coroane ºi punñi, 
compatibilã cu toate aliajele exceptând 
cele pe bazã de Pd.

Hârtie izolatoare

Hârtie izolatoare cu fibre ceramice, fãrã 
fibre din azbest, ce permite expansiunea 
totalã a maselor de ambalare.

GC Stellavest®

GC Vest®-G

Casting Ring Liner

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Compoziñie specialã din fibre ceramice, 
fãrã azbest

• Biodegradabilã
• Nu arde la temperaturã înaltã

• 1 mm grosime ce creeazã amortizare 
perfectã

• Adaptare bunã la inelele de turnare
• Turnare precisã, previne fisurarea

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Fãrã carbon
• Metodã de ardere rapidã
• Gamã largã de expansiune (pânã la 3%) 

pentru toate aliajele, inclusiv Co-Cr

• Tehnicã cu inel ºi fãrã inel
• Precizie ridicatã cu suprafeñe netede
• Foarte rezistentã deºi uºor de dezambalat
• Economicã

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Conñine carbon
• Pentru ardere în etape
• Expansiune totalã pânã la 3.26%
• Fluiditate ridicatã pentru turnãri 

de aur foarte netede

• Specialã pentru sisteme telescopate 
ºi turnãri combinate 

• Dezambalare foarte uºoarã
• Reduce punctele de lipiturã la lucrãrile 

protetice mari

mod de ut i l iz are

Pentru utilizare în cadrul metodelor de 
ardere rapidã ºi în etape. Atenñie specialã 
la tehnica fãrã inel în programul de ardere 
rapidã.

mod de ut i l iz are

Special adaptatã pentru sistemul de ardere
în etape.

amBal are

Casting Ring Liner

900617 20 m rolã

amBal are

GC Stellavest

900667 6 kg pulbere (150 x 40 g pungi)

900666 8 kg pulbere (4 x 2 kg)

800043 900 ml lichid

amBal are

GC Vest-G

800030 6 kg pulbere (100 x 60 g pungi)

800032 6 kg pulbere (40 x 150 g pungi)

800031 900 ml lichid
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Masã de ambalat pe bazã
de fosfat, fãrã carbon,
pentru ceramicã presatã 

Masã de ambalat adaptatã special 
pentru diferitele tehnici de presare
a ceramicii oferite de sistemele
GC Initial PC ºi GC Initial IQ.

Masã de ambalat refractarã

Masã de ambalat refractarã pe bazã
de fosfat pentru restaurãri integral 
ceramice cum ar fi fañete, inlay-uri
sau onlay-uri.

Masã de ambalat refractarã

Masã de ambalat refractarã pe bazã
de fosfat pentru aplicarea directã
a ceramicii în prelucrarea inlay-urilor, 
onlay-urilor, coroanelor ºi fañetelor. 

GC MultiPressVest®

GC Cosmotech VEST

GC G-Cera ORBIT VEST

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Expansiune controlabilã prin 
amestecarea a 2 pulberi

• Hidrofilitate corespunzãtoare
• Stabilitate ridicatã

• Suprafañã netedã ºi uºor de îndepãrtat
• Este posibilã arderea adiñionalã
• Potrivitã pentru aproape toate materialele 

ceramice cu rezultate precise la ardere

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Masã de ambalat pe bazã de fosfat, cu 
particule fine, ce permite reproducerea 
detaliilor ºi obñinerea unei suprafeñe 
netede dupã presare

• Consistenña cremoasã asigurã 
o ambalare uºoarã ºi precisã

• Stabilitatea termicã ridicatã o face 
potrivitã atât pentru tehnicile de ardere 
rapidã cât ºi pentru cele convenñionale, 
conceputã special pentru diferitele tehnici 
de presare a ceramicii cum ar fi:

• Toate tehnicile de presare integral 

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Expansiune specificã pentru ceramicã
• Adaptare excelentã la toate restaurãrile 

ceramice
• Suprafañã netedã

• Duritate ºi adaptare marginalã excelente 
ce previn apariñia fisurilor

• Rezistentã la mai multe arderi cu rezultate 
precise

• Uºor de dezambalat

amBal are

GC G-Cera ORBIT VEST

800035 Pentru Coroane/Fañete, 990 g pulbere
(30 x 33 pungi)

800036 Pentru Inlay, 990 g pulbere (30 x 33 pungi)

800037 200 ml lichid

amBal are

GC Cosmotech VEST

001147 990 g pulbere (30 x 33 g pungi)

001150 200 ml lichid

amBal are

GC MultiPressVest

800243 6 kg pulbere (60 x 100 g pungi)

800244 900 ml lichid

ceramicã cu Initial PC: coroane, inlay-uri 
ºi fañete 

• Ceramicã presatã pe metal cu GC Initial 
IQ - Press-over-Metal

• Ceramicã presatã pe zirconiu cu GC Initial 
IQ - Press-over-Zircon

Stomatologie proteticã pentru tehnicianul dentar



79

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Sistem ceramic complet pentru orice indicañie 

Dupã 10 ani de la lansarea pe piañã, gama de ceramicã GC Initial poate fi consideratã unul dintre cele mai versatile sisteme, adaptat la 
toate tipurile de substructuri utilizate astãzi în laboratoarele dentare moderne. Cu Initial de la GC fiecare technician dentar va putea gãsi 
o soluñie la fiecare provocare esteticã, indiferent de tipul de structurã, procedurã de construcñie sau aspect economic. 

GC Initial

GC INITIAL MC PENTRU
STRUCTURI METALICE 

Ceramicã pentru aliaje metalice cu un CTE 
cu expansiune normalã indiferent dacã 
compoziñia include argint, o cantitate 
ridicatã sau redusã de aur sau paladiu. 

Adecvat de asemenea pentru NPA (Aliaje 
non-preñioase) ºi cape electroformate. 
Utilizañi tehnica de sinterizare pentru
a crea inlay-uri, onlay-uri ºi fañete pe

modele refractare.

GC INITIAL LF PENTRU
TEHNICI CU PUNCT DE ARDERE SCÃZUT 

Ceramicã sinteticã pentru arderi la 
temperaturã joasã pe aliaje cu un CTE 

compatibil cu cele pentru GC Initial MC. 
Utilizañi pentru corectarea restaurãrilor 

realizate cu GC Initial MC sau ca material
de stratificare pe capele GC Initial PC.

GC INITIAL TI PENTRU
STRUCTURI DIN TITAN

Ceramicã pentru realizarea restaurãrilor 
biocompatibile cu o esteticã ridicatã. Pentru 

adeziunea sigurã a ceramicii la structurã 
utilizañi GC Initial Titanium Bonder.

GC INITIAL AL PENTRU
STRUCTURI DIN OXID DE ALUMINIU 

Ceramicã cu proprietãñi coloristice adaptate 
utilizãrii pe structuri din oxid de aluminiu,

ce permite o stratificare perfectã ºi 
omogenã a restaurãrii finale.

GC INITIAL ZR PENTRU
STRUCTURI DIN OXID DE ZIRCONIU 

Ceramicã ce poate fi utilizatã pe structuri 
din oxid de zirconiu cu rezistenñã ridicatã, 
idealã pentru fabricarea substructurilor 

delicate cum ar fi punñile dentare.

GC INITIAL PC PENTRU
TEHNICI DE PRESARE 

Ceramicã pentru presare indiferent dacã
se preferã stratificarea sau machiajul.

Pentru stratificare utilizañi GC Initial LF.

GC INITIAL IQ
Ceramicã pentru construcñie sau presare 

dintr-o singurã masã ceramicã, ce permite 
concentrarea totalã asupra funcñionalitãñii ºi 
formei. Estetica este realizatã în etapa finalã 

cu ajutorul pastelor ceramice de machiaj
3D Lustre Pastes NF.
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Contracñie optimizatã ºi lustruire bunã 
• Adaptat perfect la toate aliajele 

convenñionale
• GC Initial MC este ars sub 930°C
• Materiale pentru crearea efectelor 

speciale pentru diferitele tehnici 
de machiaj ºi stratificare

• Opace disponibile atât sub formã 
de pulbere cât ºi sub formã de pastã 

• Componente perfect armonizate ce 
includ nuanñe potrivite dupã albire 
ºi nuanñe gingivale

• Un sistem logic cu interdependenñe clare 
între toate materialele ºi toate nuanñele

• Manipulare uºoarã ºi tehnicã de lucru uºor 
asimilabilã 

• Rezultate rapide, estetice ºi economice

notÃ

Pentru detalii referitoare la conñinutul 
setului ºi al rezervelor vã rugãm sã consultañi 
pliantele individuale sau lista produselor 
aflatã pe website-ul:
http://www.gceurope.com

Sistem metalo-ceramic de ultimã orã

Sistemul ceramic GC Initial MC oferã noi perspective pentru indicañiile lucrãrilor metalo-ceramice. Partea feldspaticã ºi proprietãñile 
optice excelente ale acestei ceramici elibereazã un potenñial estetic enorm, indiferent dacã optañi pentru tehnicile standard de 
stratificare, simple ºi rapide, sau pentru tehnicile de stratificare naturale pentru cel mai ridicat nivel de esteticã. CTE este adaptat
pentru toate tipurile de aliaje convenñionale, indiferent dacã conñin argint, au un conñinut redus de aur sau sunt pe bazã de paladiu.
Chiar ºi NEM ºi coroanele galvano pot fi utilizate uºor pentru fañetare cu ceramicã. Cu Initial MC nu trebuie sã vã îngrijorañi pentru 
contracñia la prizã în timpul procesului de ardere, nici mãcar în cazul aliajelor cu conñinut ridicat de aur. 

GC Initial MC

amBal are

GC Initial MC

877001 Basic Set cu Paste Opaque

877045 Basic Set cu Powder Opaque

877002 Basic Plus Set cu Paste Opaque

877046 Basic Plus Set cu Powder Opaque

877003 Advanced Set

877035 Entrance Kit (Paste Opaque)

877048 Entrance Kit (Powder Opaque)

877004 Paste Opaque Set

877065 Bleach Set

877071 Gum Shades Set cu Paste Opaque

877070 Gum Shades Set cu Powder Opaque

GC Initial Stain Set

877016 Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC
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O nouã completare a portofoliului 
Initial MC

GC Initial MC Classic Line reprezintã un 
grup de produse specific adaptat pentru 
tehnica de stratificare cu 3 straturi. Într-un 
mod eficient ºi economic veñi putea obñine 
o reproducere perfectã a culorilor Vita. 
Noile Paste Opaques corespondente
au fost optimizate pentru acest sistem. 
Datoritã saturañiei mai ridicate oferã
baza idealã, în special în cazul aliajelor 
non-preñioase.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Rezultate estetice prin tehnica clasicã 
cu 3 straturi

• Aplicarea simplã & rapidã combinatã 
cu o tehnicã de lucru uºor de învãñat 
faciliteazã un mod de lucru economic 

• Stabilitate bunã, contracñie redusã

• Sistem modular: evoluañi de la tehnicile 
cu 3 straturi în etape spre o abordare 
multi-stratificatã individualã  

• Poate fi combinat cu Lustre Pastes NF 
ºi cu toate celelalte componente ale 
sistemului Initial MC  

GC Initial MC Classic Line

amBal are

GC Initial MC Classic Line

877081
Initial MC Classic Line Work Set 1 
conñine toate materialele necesare pentru 
tehnica cu 3 straturi în nuanñele Vita cele mai 
utilizate: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3, BLD-2

877084
Initial MC Classic Line Work Set 2 
complementar cu Work Set 1 pentru a putea 
obñine urmãtoarele nuanñe: A4, B1, B4, C1, 
C2, C4, D2, D4, BLD-1,3)

877082
Initial MC Classic Line Welcome Set 
conñine toate materialele pentru a obñine 
o nuanñã Vita A3

877083 GC Initial MC Paste Opaque CL Set

Pentru a vã ajuta sã obñineñi rezultate optime 
cu gama noastrã de ceramici, am creat un 
instrument unic care vã va ghida cu ajutorul 
unei prezentãri 3D prin diferitele etape de 
aplicare a Initial. Înainte de a începe puteñi 
selecta dintr-o gamã largã de parametri:
• tehnica de stratificare preferatã: 2-straturi, 

3-straturi sau 4- straturi
• sistemul de nuanñe preferat: Vita Classical 

sau Vita 3D Master 
• tipul de ardere preferat: o singurã etapã 

sau mai multe etape
• tipul de opac preferat: pulbere sau pastã
• tipul de aliaj preferat: preñios sau non-

preñios
• …

GC Initial Layering Guides vã va ghida 
într-un mod uºor de înñeles prin procesul 
de stratificare pânã la diferite nivele ale 
restaurãrii. În tot acest timp puteñi oricând 
vizualiza restaurarea din mai multe unghiuri 
pentru a obñine o imagine perfectã a modului 
de utilizare a diferitelor pulberi. Imaginile pot 
fi modificate în imagini standard, transparente 

ÎMBUNÃTÃÑIÑI-VÃ ABILITÃÑILE DE STRATIFICARE CU APLICAÑIA GC INITIAL LAyERING GUIDES

sau conturate pentru o vizualizare optimã. În 
plus, veñi gãsi instrucñiuni pentru o ardere 
perfectã, cheia de culori corespunzãtoare ºi 
multe alte caracteristici care vã vor ajuta sã 
obñineñi rezultatele dorite cu ceramica Initial. 
GC Initial Layering Guides este disponibil - 
gratuit - pentru iPhone & iPad în Apple App 
Store.
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Contracñie optimizatã ºi lustruire bunã 
• Materiale pentru crearea efectelor 

speciale pentru diferitele tehnici 
de machiaj ºi stratificare 

• Componente perfect armonizate ce 
includ nuanñe potrivite dupã albire 

• Un sistem logic cu interdependenñe clare 
între toate materialele ºi toate nuanñele 

• Manipulare uºoarã ºi tehnicã de lucru 
uºor asimilabilã

• Rezultate rapide, estetice ºi economice

GC Initial LF 

• Ceramicã sinteticã cu o temperaturã 
de ardere de 770°C

• Coeficient de expansiune termicã (CTE) 
de 11.6x10-6 K-1(25°- 500° C) - compatibil 
cu aliajele metalo-ceramice cu un CTE 
standardizat, pentru NEM, aliaje cu un 

conñinut ridicat sau redus de aur, dar 
ºi pentru aliaje pe bazã de paladiu sau 
galvano (cu un conñinut de argint < 20%)

• Capacitate ridicatã de lustruire
• Contracñie la prizã scãzutã

GC Initial Ti 

• Coeficient de expansiune termicã de 
8.6x10-6 K-1 (25°-500°C) - adaptat pentru 
materialele pe bazã de titan

• Adeziune optimã la structurile din titan
• Temperaturã de ardere 780°C
 
notÃ

Pentru detalii referitoare la conñinutul 
setului ºi a rezervelor vã rugãm sã consultañi 
pliantele individuale sau lista produselor 
aflatã pe website-ul:   
http://www.gceurope.com

amBal are

GC Initial LF

877005 Basic Set

877006 Basic Plus Set

877007 Advanced Set

877036 Entrance Kit

877066 Bleach Set

GC Initial Ti

877013 Basic Set

877014 Basic Plus Set

877015 Advanced Set

877039 Entrance Kit

877069 Bleach Set

GC Initial Stain Set

877016 Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC

877017 Stain Set INvivo/INsitu AL , Zr, Ti

Sistem metalo-ceramic specializat

Sistemul GC Initial Ceramic oferã de asemenea perspective pentru indicañiile lucrãrilor metalo-ceramice speciale. GC Initial LF a fost 
conceput pentru tehnica de ardere la temperaturã joasã, în timp ce GC Initial Ti este indicat în situañiile în care se pune accentul pe 
biocompatibilitate ºi se doreºte obñinerea unei estetici superioare. Perfect aliniate la celelalte ceramici din gamã, beneficiile acestor 
sisteme metalo-ceramice specializate se materializeazã într-o manipulare simplã, componente sistematizate ºi unic direcñionate ºi 
materiale îmbunãtãñite prin procesare optimizatã - toate acestea ducând la o esteticã superbã ºi la un raport optim costuri/eficienñã.

GC Initial Ti & GC Initial LF
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amBal are

GC Initial Ti Bonder

874027 Intro Kit (4 g pulbere, 25 ml lichid)

874025 4 g pulbere

874026 25 ml lichid

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Pastã gata de utilizat
• Culoare roºie pentru vizualizare optimã 

pe modelul refractar înainte de ardere

• Compatibilitate perfectã cu GC Initial MC 
ºi Initial LF

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Uºor de aplicat, cu etape de lucru scurte
• Uºor de amestecat (pulbere ºi lichid)
• Compatibil cu toate metalele cu titan 

- indiferent dacã sunt pure sau din aliaj, 
turnate sau laminate

• Potrivire perfectã între GC Initial Ti 
Bonder ºi ceramica GC Initial Ti 

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Uºor de aplicat
• Pastã gata de utilizat
• Neutralizeazã diferenñele coeficientului 

de expansiune între ceramica Initial 
cu suport metalic ºi aliajul dentar 

• Îmbunãtãñeºte ºi asigurã adeziunea 
chimicã la diferite tipuri de aliaje

• Permite o gamã mai largã 
a compatibilitãñii CTE

amBal are

GC Initial MC/LF Connector Paste

877030 6 g pastã

amBal are

GC Initial INmetalbond

877050 8 g pastã (2 x 4 g pastã)

Adeziv ceramic pentru structurile 
cu suport de titan 

GC Initial Ti Bonder asigurã o adeziune 
optimã între structura suportului de 
Titan ºi ceramica GC Initial Ti.

Tampon între ceramica Initial 
Metal ºi aliajele dentare 

Acest agent de legãturã este utilizat ca 
strat intermediar între aliaj ºi ceramicã. 
Blocheazã oxizii de metal ºi 
neutralizeazã diferenñele coeficientului 
de expansiune.

Pastã ceramicã finã pentru 
tehnica de sinterizare

GC Initial MC/LF Connector Paste este 
folositã ca strat intermediar, acoperind 
modelul GC din material refractar 
pentru a asigura o adaptare perfectã
ºi obñinerea unor rezultate optime
de ardere în tehnica sinterizãrii.

GC Initial Ti Bonder

GC Initial INmetalbond

GC Initial Connector Paste
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Coeficienñi de expansiune termicã 
perfect corelañi

• Hidrofilitate accentuatã a structurilor 
de suport, asigurând o adeziune sigurã

• Contracñie optimizatã ºi stabilitate 
bunã la ardere

• Materiale pentru crearea efectelor 
speciale pentru diferitele tehnici de 
machiaj ºi stratificare

• Dentinã primarã cu fluorescenñã ridicatã 
pentru a permite realizarea unui ansamblu 
coloristic optim, creativ ºi natural

• Extrem de eficient ºi economic
• Sistem logic cu interdependenñe clare 

între toate materialele ºi toate nuanñele
• Manipulare simplã ºi tehnicã de lucru 

uºor de învãñat
• Rezultate rapide, estetice ºi economice

notÃ

Zr Light Reflective Liners sunt linere gata
de utilizare concepute pentru o acoperire 
sigurã a nuanñelor diferitelor structuri de 
Zirconiu menñinând în acelaºi timp efectele 
estetice relevante ale luminii. Dupã 
condiñionarea structurii în acest mod,
o tehnicã de stratificare standardizatã va 
permite obñinerea unor nuanñe perfecte.

Pentru detalii referitoare la conñinutul
setului ºi a rezervelor vã rugãm sã consultañi 
pliantele individuale sau lista produselor 
aflatã pe website-ul: 
http://www.gceurope.com

GC Initial Zr-FS / GC Initial AL

Sistem ceramic complet cu multiple indicañii

Sistemul Ceramic GC Initial deschide noi orizonturi cu multiple perspective pentru lucrãrile integral ceramice. Indiferent dacã se 
lucreazã cu oxidul de aluminiu clasic sau se preferã mai modernul zirconiu, Initial oferã întotdeauna soluñii optime, sigure ºi eficiente 
din punct de vedere al costurilor. Initial stabileºte noi standarde pentru viitorul lucrãrilor integral ceramice.

amBal are

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
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Toate componentele au coeficienñii de 
expansiune termicã perfect corelañi

• Hidrofilitate ridicatã a structurilor de 
suport, ce oferã o adeziune sigurã

• Contracñie optimizatã ºi stabilitate 
bunã la ardere

• GC Initial PC ºi GC Initial LF oferã 
un sistem ceramic complet

• Materiale pentru crearea efectelor 
speciale pentru diferitele tehnici de 
machiaj ºi stratificare

• Un sistem logic cu interdependenñe clare 
între toate materialele ºi toate nuanñele

• Concepte clare ºi identice pentru fiecare 
din elementele sistemului

• Manipulare uºoarã ºi tehnicã de lucru uºor 
de învãñat

• Extrem de eficient ºi economic

notÃ

Pentru detalii referitoare la conñinutul setului 
ºi a rezervelor vã rugãm sã consultañi 
pliantele individuale sau lista produselor 
aflatã pe website-ul:
http://www.gceurope.com
Pentru detalii suplimentare referitoare
la GC MultiPressVest, vã rugãm consultañi 
pagina 78.

Sistem de ceramicã presatã cu multiple indicañii

Chiar ºi atunci când este folosit cu tehnica ceramicii presate, Sistemul Ceramic GC Initial îmbinã economia cu estetica. Componentele 
potrivite perfect, pentru multiple indicañii permit sã se lucreze extrem de eficient ºi economic. GC Initial LF nu este doar un produs de 
sine stãtãtor, ci se poate folosi fãrã probleme ºi pentru finisarea suprafeñelor sau împreunã cu varianta de ceramicã presatã GC Initial PC 
în cadrul unui sistem ceramic complet. Initial este versatil, simplu, estetic, economic ºi sigur.

GC Initial PC / GC Initial LF

amBal are

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 Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

GC Initial Gum Shades

• Cinci nuanñe gingivale corespondente 
nuanñelor naturale ale gingiei

• Indicate în special în cazul supra-
structurilor pe implanturi ºi a tehnicilor 
de realizare a coroanelor & punñilor

• În cazul zonelor cu ñesut moale realizate 
din ceramicã ce necesitã o caracterizare 
individualã pentru a crea o tranziñie 
naturalã între marginea coroanei ºi gingie

• Etapele individuale pot fi uºor separate 
între diferitele arderi - în funcñie de 
indicañie ºi metodele personale de lucru

GC Initial Bleach Shades

• Completeazã gama celor cinci sisteme 
ceramice Initial

• Cea mai ridicatã esteticã datoritã 
dinamicii naturale a luminii

• Nuanñe speciale diferite de paleta 
convenñionalã de culori

• Pot fi combinate diferite componente 
pentru a crea restaurãri cu o esteticã 
ridicatã

Sistem ceramic complet pentru orice indicañie

„Esteticã albã completatã cu esteticã roºie”. Pentru a face restaurãrile gingivale realizate cu Initial mai estetice ºi mai naturale, seturile 
adiñionale GC Initial MC ºi GC Initial Zr Gum Shades îndeplinesc toate cerinñele unei reproduceri gingivale cu o esteticã ridicatã. 
Pentru a extinde acest sistem armonizat de nuanñe omogene ºi pentru nuanñele dentare foarte deschise, GC oferã GC Initial Bleach 
Shades, un set de nuanñe unic care vã permite reproducerea chiar ºi a celei mai deschise nuanñe a dintelui indiferent de sistemul de 
restaurare ceramic pe care îl utilizañi.

GC Initial Gum & Bleach Shades

amBal are

GC Initial Gum shades

877070 GC Initial MC, Gum Shade Set  
(Powder Opaque)

877071 GC Initial MC, Gum Shade Set  
(Paste Opaque)

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
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GC Initial IQ - GC Lustre Pastes NF

Machiaj ceramic 3-dimensional

GC Initial IQ Lustre Pastes NF este un machiaj ceramic 3-dimensional conceput pentru a oferi profunzime culorii ºi translucenñã 
naturalã sistemelor GC Initial IQ Press ºi Layering, precum ºi celorlalte ceramici din gama GC Initial. "Noua formulã" a sistemului
GC Lustre Pastes este disponibilã în borcane gata de folosire ºi are o utilizare universalã deoarece este compatibilã atât cu ceramica 
cu CTE “scãzut” cât ºi cu cea cu CTE “ridicat”. GC Lustre Pastes NF are la bazã particule ceramice fine ºi poate fi aplicat într-un strat 
mai gros, în care acestea vor conferi restaurãrilor o vitalitate neîntrecutã ºi un luciu extrem de natural.

amBal are

GC Initial IQ, Lustre Pastes NF

877078
GC Initial IQ, GC Lustre Pastes NF Set
(1 x Value, 4 x Body Shades, 8 x Enamel
effect shades, Diluting Liquid, Refresh Liquid, 
1 godeu, 2 pensule, Imagine IFU)

Rezerve

876401 Neutral, 4 g

876402 Body A, 4 g

876403 Body B, 4 g

876404 Body C, 4 g

876405 Body D, 4 g

876406 Enamel Effect Vanilla, 4 g

876407 Enamel Effect White, 4 g

876408 Enamel Effect Light Grey, 4 g

876409 Enamel Effect Dark Grey, 4 g

876410 Enamel Effect Light Blue, 4 g

876411 Enamel Effect Dark Blue, 4 g

876412 Enamel Effect INcisio, 4 g

876413 Enamel Effect Olive, 4 g

876414 Enamel Effect Value, 4 g

876220 Diluting Liquid, 8 ml

876400 Refresh Liquid, 8 ml

GC Initial IQ Lustre Pastes NF accesorii, 1 buc.

877051 Pensulã 00

877052 Pensulã 2

877053 Godeu

877054 Capac plastic

877055 Cutie de aluminiu

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Doar un singur kit compatibil cu întreaga 
gamã ceramicã GC Initial (CTE - variazã 
între 6.9 ºi 13.3)

• Disponibil în borcane gata de utilizare 
pentru o aplicare mai convenabilã

• Lichide de diluare ºi împrospãtare 
pentru a menñine o consistenñã optimã 
pânã la final

• Paste îmbunãtãñite cu proprietãñi 
tixotropice pentru aplicare uºoarã 
ºi precisã

mod de ut i l iz are

Pe lângã aplicabilitatea în conceptele
GC Initial IQ, aceste GC Lustre Pastes NF 
reprezintã de asemenea o alternativã 
modernã la machiajul convenñional, precum 
ºi pentru corecñiile culorii ºi a texturii 
suprafeñei tuturor coroanelor ºi punñilor 
realizate cu ceramica GC Initial.

Stomatologie proteticã pentru tehnicianul dentar
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Layering-over-Metal (Stratificare-pe-
Metal) este compatibil cu aliajele 
standard din porñelan 

• Layering-over-Zircon (Stratificare-pe-
Zirconiu) este compatibil cu toate 
tehnologiile pe bazã de Zr 

• Realizarea coroanei cu o singurã pulbere 
permite concentrarea atenñiei asupra 
formei ºi funcñionalitãñii

• Reproducere rapidã a nuanñelor Vita® 
standard cu ajutorul tehnicii "picturii prin 
numere" realizatã cu GC Lustre Pastes NF

• Nu sunt necesare alte investiñii 
• Poate fi utilizat ca un excelent modul de 

start pentru gama ceramicã GC Initial

GC Zr Light Reflective Liners
Aceste linere gata de utilizare sunt 
concepute pentru acoperirea sigurã
a nuanñelor diferitelor structuri de Zirconiu 
menñinând în acelaºi timp efectele estetice 
relevante ale luminii. Dupã condiñionarea 
structurii în acest mod, o tehnicã de 
stratificare standardizatã va permite 
obñinerea unor nuanñe perfecte.
GC Zr Light Reflective Liners fac parte
din Conceptul de Stratificare, dar pot fi 
utilizate de asemenea cu Ceramica Zirconiu 
convenñionalã, aplicând o tehnicã de 
multi-stratificare (ex. cu GC Initial Zr FS) 
pentru a oferi aceleaºi beneficii la 
condiñionarea structurii.

Stratificare-pe-Metal ºi Stratificare-pe-Zirconiu 

Prin dezvoltarea lui GC Initial IQ Layering Concept, GC poate oferi acum un set ceramic compact pentru reproducerea rapidã ºi uºoarã
a nuanñelor Vita® standard. Acest sistem oferã tehnicianului dentar posibilitatea de a se concentra asupra formei ºi funcñionalitãñii, 
oferindu-i, în etapa finalã, vitalitate ºi naturaleñe cu ajutorul pastelor de machiaj GC Initial IQ Lustre Pastes NF. Abordarea GC Initial IQ 
demonstreazã o calitate constantã ºi rezultate estetice de fiecare datã obñinute cu mai puñine materiale.  

GC Initial IQ - Layering Concept

amBal are

GC Initial IQ Layering-over-Metal (L-O-M)

877077

Layering-Over-Metal set 
Contents: GC Initial IQ L-O-M Set (5 x MC/
Paste Opaque 3 g (A2, A3, B2, C2, D2),
4 x IQ/ L-O-M Body 50 g (A, B, C, D), lichid 
pentru modelare, Placã de sticlã, Pensulã, 
Manual Tehnic)

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

877079

Layering-Over-Zircon set 
Contents: Initial IQ L-O-Z Set (7 x Light 
Reflective Liners 3 g (1-6, BL), Liner Thinner,
5 x IQ/ L-O-Z Body 50 g (A, B, C, D, BL), lichid 
pentru modelare, Placã de sticlã, Pensulã, 
Manual Tehnic)

877080
Initial Zr, Light Reflective Liner Set (7 x Light 
Reflective Liners 3 g (1-6, BL), Liner Thinner), 
Manual Tehnic

Stomatologie proteticã pentru tehnicianul dentar
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Press-over-Metal (Presare-pe-Metal) 
este compatibil cu aliajele standard din 
porñelan (variañia CTE 13.8 pânã la 14.9)

• Press-over-Zircon (Presare-pe-Zirconiu) 
este compatibil cu toate tehnologiile de 
presare pe Zr ºi CAD/CAM

• Poate fi utilizat la presarea atât pentru 
posterior cât ºi pentru anterior fãrã 
a mai fi necesarã tehnica de stratificare 
ulterioarã

• Estetica este obñinutã prin tehnica 
"picturii prin numere" realizatã cu 
GC Lustre Pastes NF

• Reproducere rapidã a nuanñelor Vita® 
standard

Presare-pe-Metal ºi Presare-pe-Zirconiu 

Sistemele GC Initial IQ Press-over-Metal ºi Press-over-Zircon sunt ceramici presate feldspatice ce demonstreazã proprietãñi estetice 
natural-mimetice inegalabile. Ingot-urile pre-mixate ºi GC Initial IQ Lustre Pastes NF se combinã pentru a crea o dinamicã internã
a luminii ce oferã vitalitate neîntrecutã ºi lustru natural. Acest sistem este compact ºi uºor de utilizat, potrivit tuturor tehnicienilor 
dentari.

GC Initial IQ - Concept de presare

amBal are

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

877074

Press-Over-Metal set
Contents: Fluo Crystals, IQ/Effect 
Ingots:A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, 
C2-M, D2-M, IQ/ Effect Ingots Bleach: 
AO-M,BO-M, BOOM, IQ/Correction Powder: 
A1-M, A2-M,B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, 
IQ/Correction Powder Bleach: AO-M, BO-M, 
BOO-M, LF/ Lichid pentru modelare, Sistem 
mediu de inel, Inel din silicon, Cilindri de 
presare pentru pastile din ceramicã de 2 g

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

877075

Press-Over-Zircon set
Contents: 4 x Power Frame Modifier (PFM-
1,PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x Effect Press 
Ingots (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x 
Bleach), 10 x Correction Powders (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach), Lichid pentru 
modelare, Sistem mediu de inel (200 g) + Inel 
din silicon, 10 x Cilindri de presare pentru 
pastile din ceramicã de 2 g 
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Formulã hibridã MFR
• Rezistenñã mecanicã ridicatã
• Proprietãñi fizice excelente, cum ar fi 

suprafaña netedã ºi rezistenña la abraziune
• Biocompatibil, nu abrazeazã dinñii 

antagoniºti
• Aspect natural datoritã nuanñelor 

natural-mimetice
• Tehnicã de modelare uºoarã, 

asemãnãtoare cu cea a ceramicii
• Uºor de lustruit
• Permite reparañii directe, intraorale

iNDICAÑI I

• Coroane & punñi cu suport metalic
• Coroane & punñi fãrã suport metalic
• Fañete
• Inlay-uri/onlay-uri
• Suprastructuri pe implanturi
• Proteze parñiale

amBal are

GC GRADIA

001419
Master Set, conñine toate pastele necesare 
pentru realizarea a 10 nuanñe Vita: A1, A2, 
A3, A3.5, B2, B3, B4, C2, C3, D3 (total 57 
seringi) & accesorii

001517
Standard Set, conñine toate pastele necesare 
pentru realizarea a 6 nuanñe Vita: A2, A3, 
A3.5, B2, B3, C2 (total 26 seringi) & accesorii

Rezerve Toate cele 57 seringi sunt disponibile sub 
formã de rezerve individuale

GC GRADIA Bleach Shades

Rezerve
Gamã completã de seringi disponibile în 
rezerve individuale pentru a obñine nuanñele 
AO, BO

GC GRADIA Intensive Colours

001529
Intensive Colour Set (11 nuanñe) Rezerve 
Toate cele 11 nuanñe sunt disponibile sub 
formã de rezerve individuale 

GC Retention Beads II

000512 Set (1 Perle de retenñie II 15 g
+ Adeziv pentru perle de retenñie 10 ml)

mod de ut i l iz are

Textura nelipicioasã a pastelor folosite în 
sistemul GC GRADIA permite distribuñia 
uºoarã ºi controlul acesteia pe toate 
suprafeñele, precum ºi aplicarea precisã
în situañii mai dificile cum ar fi coroanele 
jacket ºi marginile incizale libere. Pistonul 
seringilor GC GRADIA poate fi refolosit prin 
simpla înlocuire a tubului cu pastã pentru
a reduce pierderile, în timp ce deschiderea 
vârfului flip-top faciliteazã dozarea pastei. 

nOÑA

Pentru detalii suplimentare referitoare la 
conñinutul setului ºi a rezervelor vã rugãm
sã consultañi pliantele individuale sau lista 
produselor aflatã pe website-ul: 
http://www.gceurope.com

Armonie esteticã totalã

GC GRADIA reprezintã conceptul bine stabilit al unui sistem compozit microhibrid cu rezistenñã ridicatã, durabilitate doveditã clinic, 
opalescenñã naturalã ºi esteticã excelentã. Nuanñele post-albire GC GRADIA Bleach îndeplinesc cerinñele restaurãrilor cosmetice 
estetice.

GC GRADIA®
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Sistem fotopolimerizabil pentru 
reconstruirea ñesutului gingival

Sistemul de nuanñe GC GRADIA gum este 
conceput pentru a recrea nuanñe identice 
cu cele ale ñesutului gingival natural.
Cu ajutorul acestui compozit 
fotopolimerizabil, ñesuturile gingivale
pot fi reproduse prin tehnici de stratificare 
simplã sau prin tehnici de stratificare 
multiplã.

GC GRADIA gum shades

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Posibilitãñi nelimitate pentru reproducerea 
ñesutului gingival

• Proprietãñi mecanice ºi fizice excelente 
caracteristice compozitelor cu 
microumpluturã

• Uºor de lustruit ºi curãñat
• Poate fi folosit ºi în asociere cu ceramica

iNDICAÑI I

Reproducerea ñesutului gingival pentru 
suprastructuri pe implanturi, coroane & 
punñi ºi particularizarea protezelor totale 
sau parñiale.

Lac protector fotopolimerizabil 
cu nanoumpluturã

Lac protector ce simplificã procesul de 
finisare prin crearea unei suprafeñe 
netede dar, în acelaºi timp, estetice pe 
dinñii artificiali, protezele mobilizabile ºi 
coroanele provizorii. GC Optiglaze este 
soluñia idealã pentru zonele dificil de 
lustruit, cum ar fi ºanñurile posterioare 
sau zonele interproximale ale 
restaurãrilor compozite indirecte.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Tehnologie cu dispersie unicã 
a nanoumpluturii

• Manipulare uºoarã ºi economie 
a timpului

• Strat foarte subñire (25-50 μm) ce nu 
influenñeazã culoarea restaurãrii

• Rezistenñã ridicatã la abraziune 
ºi la decolorare

• Adeziune cu durabilitate superioarã 
pentru un luciu de duratã

mod de ut i l iz are

Aplicañi pe suprafañã cu o pensulã 
ºi fotopolimerizañi timp de 3 min. 
cu GC Labolight LV-III. Pentru aplicarea 
directã în cavitatea oralã GC recomandã 
utilizarea lui GC G-Coat PLUS. 

GC Optiglaze

amBal are

GC GRADIA gum shades

001889 
Starter Package: 7 nuanñe (2 gingie opac,
4 gingie structuralã, 1 transparent gingival), 
accesorii

amBal are

GC Optiglaze

004838 15 ml flacon

Stomatologie proteticã pentru tehnicianul dentar
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Soluñie pentru o gamã largã de indicañii
• Compatibil cu marea majoritate 

a compozitelor ºi materialelor acrilice
• Adeziune patentatã unicã  
• Investiñii de început scãzute
• Metodã de fabricare simplã, 

ce economiseºte timp
• La fel de rezistente ca ºi metalul
• Fãrã metal ºi estetice
• Uºor de reparat
• Date de cercetare extinse

iNDICAÑI I

GC Stick este recomandat în special pentru 
proteze
• Proteze parñiale noi ºi proteze mobile 

totale
• Reparañii de proteze 

ªi de asemenea pentru 
• Punñi fixate pe suprafañã
• Punñi inlay ºi onlay 
• Punñi cu suport pe implanturi
• Punñi hibride 
• Punñi provizorii 

GC StickNET este recomandat în special 
pentru consolidarea coroanelor ºi a zonelor 
subñiri a protezelor mobile.
ªi de asemenea pentru
•  Coroane pe dinñi reconstituiñi cu pivoñi 
    ºi bonturi
•  Fañete
•  Zone croºet în proteze mobile

Fibre consolidante pentru compozite ºi materiale acrilice

GC Stick ºi GC StickNET oferã o soluñie profitabilã, esteticã ºi durabilã pentru consolidarea compozitelor ºi materialelor acrilice.
Sunt realizate din fibre de E-sticlã silanizatã încorporate într-o matrice polimericã. Aceste fibre consolidante pot fi utilizate împreunã 
cu rãºini ºi compozite cu polimerizare dualã, cu polimerizare chimicã sau fotopolimerizabile, precum ºi cu materiale acrilice sub formã 
de pulbere-lichid. Fascicolul unidirecñionat de fibre GC Stick oferã rezistenñã ºi rigiditate materialului pe direcñia fibrelor. Reñeaua de 
fibre GC StickNET oferã rezistenñã ºi duritate materialului pe douã direcñii.

GC Stick & StickNET

Stomatologie proteticã pentru tehnicianul dentar
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GC Stick

900839 4 x 15 cm rezervã

GC StickNET

900840 3 x 30 cm2 rezervã

Accesorii

900842 StickRESIN, 5 ml flacon de adeziv

900843 StickREFIX L, 3 + 3 instrumente cu mâner
de silicon

900825 StickSTEPPER, 1 instrument de mânã

900826 StickCARRIER, 1 instrument de mânã
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Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Aplicare simplã cu o pensulã
• Manipulare uºoarã ºi rapidã
• Adeziune sigurã

mod de ut i l iz are

GC Ceramic Primer ºi GC Composite Primers 
asigurã o adeziune sigurã a GC GRADIA 
ºi GC GRADIA gum shades la restaurãrile 
ceramice. În cabinetul stomatologic este 

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Aplicare simplã cu o pensulã pentru 
manipulare uºoarã ºi rapidã

• Nu este necesar echipament special
• Rezistent la umiditate oferind adeziune 

sigurã
• Poate fi utilizat cu orice tip de aliaj dentar

mod de ut i l iz are

Pentru reparañii realizate în cavitatea oralã, 
adeziunea sigurã poate fi obñinutã numai 
prin izolarea cu digã.

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Aplicare simplã cu o pensulã
• Manipulare uºoarã ºi rapidã
• Refacerea stratului inhibitor
• Adeziune sigurã pentru compozit

mod de ut i l iz are

Composite Primer este aplicat de asemenea 
pentru o adeziune sigurã în cazul 
individualizãrii dinñilor artificiali ºi a bazelor 
acrilice ale protezelor folosind GC GRADIA 
ºi GC GRADIA gum shades.

Adeziv pentru bondingul 
acrilatelor ºi compozitelor
la metal

Adeziune sigurã, durabilã ºi fãrã 
hiatusuri între compozite ºi diferite 
tipuri de aliaje.

Adeziv de legãturã între douã 
compozite 

Reface stratul superficial de inhibiñie 
pentru o adeziune sigurã compozit
& compozit.

Adeziv de legãturã între 
compozit ºi ceramicã

Adeziune sigurã a rãºinilor de laborator, 
compozitelor ºi acrilatului la suprafeñele 
ceramice.

GC Metal Primer II

GC Composite Primer

GC Ceramic Primer
amBal are

GC Ceramic Primer

004846 Pachet 1-1: A 2 ml lichid, B 2 ml lichid

amBal are

GC Metal Primer II

003461 5 ml lichid & 1 pensulã

amBal are

GC Composite Primer

004865 3 ml lichid

folosit pentru adeziunea sigurã a lucrãrilor 
ceramice la structura dentarã utilizând 
ciment adeziv rãºinic.

Stomatologie proteticã pentru tehnicianul dentar



94

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Pentru o prepolimerizare sigurã

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Special conceput pentru prepolimerizarea 
sigurã a GC GRADIA

• Design ergonomic uºor de folosit
• Mãsurare a timpului automatã 

la 10 sec de prepolimerizare

• Ventilator de rãcire integrat
• Specificañii: Alimentare electricã 

AC 220/230V 50/60Hz

GC Steplight SL-I

Car aC ter is t i C i  & BenefiC i i

• Capacitate de fotopolimerizare 
excelentã pentru o polimerizare sigurã, 
inclusiv a straturilor de opac

• Ventilator integrat cu control optim 
a temperaturii în timpul polimerizãrii

• Caracteristici de manipulare remarcabile

• Camerã de polimerizare spañioasã, 
adaptatã tuturor mãrimilor de punñi

• Design compact
• Specificañii: Alimentare electricã 

AC 220V 50/60Hz

GC Labolight LV-III Pentru o polimerizare finalã 
eficientã

amBal are

GC Labolight LV-III

001553
GC Labolight LV-III, incl. Accesorii 
(2 mese rotative, 2 plãci cu 8 pivoñi, 3 lãmpi 
fluorescente)

001193 Lãmpi fluorescente de rezervã pentru
GC Labolight LV-II/LV-III, 1 buc.

amBal are

GC Steplight SL-I

001537 GC Steplight SL-I

001557 Bec halogen de rezervã, 1 buc.
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UN NOU STANDARD ÎN TRAINING ªI EDUCAÑIE
GC a investit mereu foarte mult în capacitatea de a oferi cele mai bune servicii de training ºi educañie 
clienñilor sãi. Centrul GC Europe Campus Meeting and Education joacã un rol important în capacitatea 
noastrã de a oferi programe de educañie de cea mai înaltã calitate ce vizeazã întreaga echipã stomatologicã.
Dorinña de a promova comunicarea ºi înñelegerea între medicii stomatologi ºi tehnicienii dentari este 
de asemenea o convingere de duratã, iar capacitatea de a promova ºi a propaga cunoºtinñele printre 
profesioniºtii din domeniul stomatologic reprezintã un principiu fundamental al companiei noastre.  

Acest angajament pentru cercetare ºi educañie continuã a reprezentat fundañia Centrului GC Europe 
Campus Meeting and Education Centre, care este amplasat în sediul nostru central din Leuven, Belgia. 
Centrul acoperã un spañiu impresionant de 1.600 m² utilizabili. Parterul este alcãtuit dintr-un lobby 
deschis, o sala de conferinñe ºi un restaurant. Zonele de training sunt amplasate la etajul întâi ºi includ 
o salã multimedia ºi un laborator modular complet echipat pentru cursuri cu o capacitate de pânã la 12 
persoane pentru sesiunile de hands-on, precum ºi o camerã separatã pentru modelare ºi ºlefuire, ºi o a 
treia camerã destinatã ambalãrii ºi turnãrii. În plus, o salã complet echipatã pentru operañii stomatologice 
cu un aparat pentru radiografii panoramice ºi o camerã de sterilizare completeazã dotãrile noastre.

Acest mediu modern ne oferã posibilitatea sã facem schimb de cunoºtinñe cu reñeaua noastrã globalã de 
profesioniºti din domeniul stomatologiei ºi sã oferim cursuri hands-on, prezentãri ºi demonstrañii a tuturor 
produselor ºi tehnologiilor noastre cu ajutorul unor traineri de top.

CURSURI DE TRAINING GC EUROPE
Cursuri de training stomatologic adaptate pentru medicii stomatologi ºi tehnicienii dentari

Aceste cursuri iau în considerare preferinñele de învãñare ale fiecãrui grup. Un program personalizat va 
oferi fiecãrui participant doza adecvatã de dificultate ºi de stimulare. Putem organiza cursuri pentru 
grupuri de diferite dimensiuni ce pot varia între 8 ºi 100 de participanñi. Durata cursului poate varia de 
la o jumãtate de zi ºi pânã la trei zile. Cursurile personalizate sunt oferite fie local, fie la unul din birourile 
GC din Europa.
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GC Europe Campus

A NEW STANDARD IN TRAINING AND EDUCATION
GC has always invested heavily in providing the very best in training and education to its customers. The 
GC Europe Campus Meeting and Education Centre plays an important role in our ability to deliver top 
quality education programmes aimed at the whole dental team.
A desire to promote communication and understanding between dentists and technicians is also a long 
held belief and the ability to promote and disseminate knowledge amongst dental professionals is a 
fundamental principle of our business.
This commitment to research and continual education has been the foundation for the GC Europe Campus 
Meeting and Education Centre, which is located on our Headquarters site in Leuven, Belgium. 
The Centre covers an impressive 1.600m² of usable floor space. The ground floor is an open lobby, a 
meeting room and a large restaurant. The training facilities are located on the first floor and include a 
multimedia room and fully equipped modular training laboratory that can accommodate up to 12 people 
for hands-on training sessions, as well as a separate room for plaster and polishing, with a third room to 
encompass investing and casting. Furthermore, a fully equipped dental surgery with panoramic x-ray and 
sterilisation room completes our learning facility.
This state-of-the-art environment enables us to exchange knowledge with our worldwide network of 
dental professionals and to deliver hands-on courses, presentations and demonstrations of all our major 
technologies and products by world-class trainers.

DENTAL TRAINING COURSES By GC EUROPE
Tailor-made dental training courses for dentist and technicians

These courses take into account the learning preferences of each group. A tailor-made programme will 
give the right amount of challenge and encouragement 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 three days. Tailor-made courses can either be delivered on-site, or based at one of our GC sites 
throughout Europe. 

CURSURI DE TRAINING PENTRU MEDICUL STOMATOLOG

Înñelegând ºi utilizând compozitele GC  
Pentru a crea restaurãri estetice ºi anatomic funcñionale existã un singur model care trebuie urmat: dintele 
natural. Dupã analizarea structurii elementelor naturale, sunt aplicate etape simple pentru refacerea 
copiei perfecte a originalului. Acest curs conñine diferite nivele de training în care vã veñi familiariza cu 
tehnica de stratificare GC G-≥nial ºi vã veñi îmbunãtãñi abilitãñile pânã la cel mai ridicat nivel.

Priviñi tehnologia ionomerilor de sticlã dintr-o nouã perspectivã 
Angajamentul permanent al GC în cercetarea ºi inovarea ionomerilor de sticlã a condus la dezvoltarea 
sistemului GC EQUIA: un sistem unic de restaurare pentru restaurãri posterioare economice ºi estetice 
cu rezistenñã impresionantã ºi durabilitate. Participañi la acest modul de training dacã doriñi sã aflañi mai 
multe informañii referitoare la noua generañie de ionomeri de sticlã ºi cum puteñi beneficia de avantajele 
pe care le oferã.

O viziune a managementului cariilor 
Minima intervenñie sau MI reprezintã abordarea "medicalã" modernã a managementului cariilor, iar 
principiile sale sunt foarte simple:
• Identificarea ºi evaluarea timpurie a oricãror factori potenñiali de risc cariogen
• Prevenñia apariñiei cariilor prin eliminarea sau minimalizarea factorilor de risc
• Restaurarea smalñului demineralizat ºi protejarea împotriva deteriorãrii viitoare
• Stabilirea de controale periodice în funcñie de susceptibilitatea pacientului de a dezvolta carii
Acest modul de training vã oferã informañii ºi strategii referitoare la modul de utilizare ºi implementare
a acestor concepte în practica dumneavoastrã zilnicã, continuând sã aveñi o activitate profitabilã.

Amprente perfecte în orice condiñii 
În cavitatea oralã mediul poate fi imprevizibil, dar puteñi avea întotdeauna încredere în GC pentru a vã 
oferi soluñii pentru amprente fidele ºi detaliate. În acest modul se vor prezenta ºi discuta diferite materiale 
ºi tehnici combinate cu sfaturi practice. 

Fibre pentru consolidare cu Stick & everStick
Acest curs vã va prezenta toate posibilitãñile ºi sfaturile practice referitoare la modul de utilizare corectã 
a diferitelor fibre, incluzând urmãtoarele indicañii:
• Retenñii estetice
• Dinñi reconstituiñi cu pivoñi
• Imobilizãri periodontale
• Imobilizãri ale dinñilor traumatizañi
• Punñi pentru regiunile anterioare ºi posterioare
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CURSURI DE TRAINING PENTRU TEHNICIANUL DENTAR 

Creañi-vã propriul univers cu Initial
GC Initial reprezintã o schimbare de paradigmã a sistemelor ceramice deoarece este alcãtuit din ºapte 
ceramici într-o singurã linie de produse ºi culori integrate, cu care se poate realiza o gamã largã de 
restaurãri începând cu cele metalo-ceramice ºi pânã la cele total ceramice.
Participanñii vor afla informañii despre 
• filozofia sistemului Initial 
• procesele esenñiale pentru diferite aplicañii ceramice
• principiile diferitelor abordãri ale stratificãrii cu GC Initial 
• explicañii ale sistemului de nuanñe ºi a diferitelor pulberi
• sfaturi utile

Înñelegerea ºi utilizarea compozitelor pentru laborator
GRADIA este un sistem compozit microhibrid unic, fotopolimerizabil, pentru coroane, punñi, inlay-uri ºi 
fañete, ce oferã restaurãrilor o nuanñã apropiatã de cea a dinñilor naturali. Pe parcursul acestui curs, experñii 
noºtri explicã pas-cu-pas etapele realizãrii diferitelor restaurãri cu GRADIA ºi GRADIA gum shade. Cursul 
include sfaturi practice ºi explicañii ale aspectelor tehnice ºi clinice pentru restaurãrile cu compozit.

Ghid de utilizare optimã a gipsurilor & maselor de ambalat
Gipsurile ºi masele de ambalat GC sunt produse de înaltã calitate ce au fost concepute special pentru 
a realiza ambalãri exacte ºi pentru a veni în întâmpinarea cerinñelor de producñie a laboratoarelor 
stomatologice moderne. Acest curs vã va ajuta sã cunoaºteñi în detaliu gipsurile GC Fujirock ºi masele de 
ambalat GC Fujivest. Veñi primi informañii utile care vã vor ajuta sã evitañi greºelile ºi problemele potenñiale 
prin identificarea tehnicilor optime ºi analizând diferitele probleme care pot apare în cazul în care nu se 
respectã modul optim de lucru.
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Index pe categorii

Culorile dinñilor menñionate în acest catalog sunt culori Vita® sau GC.
Vita® este marcã înregistratã a Vita® Zahnfabrik Bad Säckingen, Germania.
RECALDENT este o marcã înregistratã utilizatã sub licienñã.

Index pe produse

A

GC Abordare sistemicã 73

GC Aplicañii Clinice  37

GC Aroma Fine PLUS 59

B
GC Bite Compound 62

GC Caviton 41

C

GC Cavity Conditioner  41

GC G-CEM 47

GC G-CEM LinkAce 46

GC G-Cera ORBIT VEST 78

GC Ceramic Primer  93

GC Closed-Bite Trays 61

GC Coe-Pak (AUTOMIX) 67

GC Composite Primer 93

GC Cosmotech VEST 78

D

GC Dentin Conditioner 41

GC Dentulous Trays 60

GC DiaPolisher Paste 42

GC Dry Mouth Gel 16

E

GC Edentulous Trays 60

GC Epitex 43

GC EQUIA 36

GC everStick®C&B 32

GC everStick®NET 34

GC everStick®ORTHO 34

GC everStick®PERIO 34

GC everStick®POST 31

GC everX Posterior 20

GC Exajet 59

GC Exafast NDS 58

GC EXA’lence 56

GC Exabite II NDS  65

GC Examix/flex 58

F

GC Fiber Post 31

GC Fit Checker Advanced 65

GC Fit Checker Advanced Blue 65

GC Freegenol 50

GC Fuji I 49

GC FujiCEM 2 48

GC Fuji LINING LC Paste Pak 40

GC Fuji LINING LC 40

GC Fuji ORTHO  53

GC Fuji ORTHO BAND LC PP 54

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak 55

GC Fuji ORTHO LC 53

GC Fuji PLUS (EWT) 49

GC Fujirock EP 70

GC Fujirock OptiFlow 71

GC Fujirock OptiXscan  71

GC Fuji TEMP LT 50

GC Fuji II LC (Improved)  39

GC Fuji VIII GP 40

GC Fuji IX GP Extra 38

GC Fuji IX GP - FAST 39

GC Fuji ORTHO LC PP Automix 52

GC Fuji TRIAGE 16

GC Fujivest Platinum II  74

GC Fujivest Premium 75

GC Fujivest Super 76

GC Fujivest II 76

G

GC G-≥nial Anterior 22

GC G-≥nial Bond 28

GC G-≥nial Flo 27

GC G-≥nial Posterior 23

GC G-≥nial Universal Flo 24

GC Ghid de utilizare 51

GC G-Bond 29

GC G-Coat PLUS 42

GC GRADIA®  90

GC GRADIA Core & Post 30

GC GRADIA Direct 26

GC GRADIA Direct Flo  27

GC GRADIA Direct LoFlo 27

GC GRADIA gum shades 91

I

GC Impression Separation Wafer 61

GC Initial AL & ZR-FS 84

GC Initial Connector Paste 83

GC Initial Gum & Bleach 86

GC Initial INmetalbond 83

GC Initial IQ Layering over Metal & Zircon 88

GC Initial IQ Press over Metal & Zircon 89

GC Initial IQ Lustre Pastes NF 87

GC Initial MC 80

GC Initial PC & LF  85

GC Initial Ti Bonder 83

GC Initial Ti & LF 82

GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD 72

GC ISO Functional Sticks  62

K GC Kalore 25

L GC Labolight LV-III 94

M

GC Metal Primer II 93

GC MI Paste Plus  15

GC MultiPressVest 78

N
GC New Casting Ring LINER 77

GC New Metal Strips 43

O

GC Optiglaze 91

GC ORTHO Gel Conditioner 55

GC Ostron 72

P
GC Pattern Resin LS 72

GC Pliers 50

R

GC Reline 66

GC Reline Extra Soft  67

GC Reline Soft 67

GC Restorative guide 23

GC Revotek LC 64

S

GC Saliva-Check Buffer  13

GC Saliva-Check Mutans 13

GC Stellavest 77

GC STEPLIGHT SL-I 94

GC Stick & StickNET 92

GC StickCARRIER 35

GC StickRESIN  35

GC StickSTEPPER  35

T

GC Tehnici de luare a amprentei 57

GC Tissue Conditioner  66

GC Tooth Mousse 14

GC Treclean 62

GC Tri Plaque ID Gel 12

U

GC Unifast III 63

GC Unifast LC 64

GC Unifast TRAD  63

V GC Vest-G 77
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Restaurare directã 20
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Restaurare directã 32
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Restaurare directã 41
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MEDICUL STOMATOLOG
Cimentare 46

C&P Provizorii 50

Cimentare 51
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Luarea amprentelor 56
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Verificarea adaptãrii & 
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65

Cãptuºire & Condiñionare 66

STOMATOLOGIE 
PROTETICÃ PENTRU 

TEHNICIANUL DENTAR
Realizarea modelului 70

Modelare 72

Luarea amprentei 72

Ambalare 73

Coroane & Punñi 79
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