
A CERASMART kategóriájának legnagyobb hajlító-
szilárdságával rendelkezik, és felülmúlja a klasszikus 
földpátkerámia blokkokat. A legfontosabb azonban, 
hogy nagyfokú rugalmasságot (törési energiát) nyújt, 
így elnyelve a rágónyomást, kibírva a legnagyobb ki-
hívásokat jelentô klinikai eseteket is.

Amikor az erônek és a rugalmasságnak 
egybe kell olvadnia.

UGYANAZ a kinézet, UGYANAZ
a megközelítés.
 Akkor hol a különbség?

Üdvözöljük az   
 INTELLIGENS korban
Fedezze fel a CERASMART TM világát és a termékeket,melyek kiemelkedôvé teszik 
www.gceurope.com

SZÍNEK:
Magas transzlucenciájú (HT):  
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
• Fôként zománc helyettesítésére
•  Inlay, onlay, héj, részleges vagy teljes 

korona esetén
Alacsony transzlucenciájú (LT):  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
•  Dentin- és zománcstruktúrák helyettes-

ítésére
•  Elszínezôdött helyreállítások, fôként 

koronák maszkolására
Fehérített szín (BL)

MÉRETEK:
elérhetô 12, 14 és 14L méretben 

KISZERELÉSEK:
CERASMART Cerechez, 
5 db-os utántöltô
CERASMART univerzális, 
5 db-os utántöltô
CERASMART Advanced készlet
CERASMART Kezdô készlet

CERASMARTTM − kategóriájában legjobb hibrid kerámia anyag a GC-tôl

A Ceramic Primer II a GC legújabb 
primere, mely minden típusú kerá-
miához (beleértve az üvegkerámiát, 
a cirkónium-dioxidot és az alumíni-
um-oxidot), kompozithoz és hibrid 
kerámiához használható.

Egy különleges primer, mely erôs 
és tartós adhéziót kínál…

A tökéletes partner a   
CERASMART TM helyreállításaihoz!

Fedezze fel az Optiglaze Color 
világát, a GC új, fényre kötô, 
karakterizáló anyagát!

Színezés, megnövelt
kopásállóság és magas felületi 
csillogás egyetlen ecsetvonással…

Mert színesen minden szebb!

A DiaPolisher a GC ultrafinom 
gyémántrészecskéket tartalmazó, 
polírozó pasztája - csak kövesse a 
szokásos polírozási munkafolyamatot, 
de használjon DiaPolisher pasztát, 
a nagyobb csillogás érdekében.

Növelje az esztétikumot egyetlen 
egyszerû lépésben!

CERASMART TM  
a GC-tôl

  

  

Biztos benne, 
hogy nem  

kerámia?

  

Az új hibrid CAD/CAM 
kerámia megoldás
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Hárompontos hajlítószilárdság és törési energia
Forrás: GCC R&D. Adatok kérésre elérhetôek.

HÁROMPONTOS HAJLÍTÓSZILÁRDSÁG (ISO 6872)
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GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com 
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GC EEO - Hungary
Fazekas u. 29-31.
H - 1027 Budapest
Tel.  +36.1.224.04.00
info.hungary@gc.dental
www.eeo.gceurope.com



GC CERASMARTTM

•  Hatékony marási folyamat, rövid marási idô és a 
maróeszközök hosszú élettartama

•  Kiváló polírozhatóság, mely már rövid polírozás után 
is lenyûgözô csillogást ad

•  Könnyû karakterizálhatóság az Optiglaze Color 
segítségével, mindössze pár perc alatt

•  Mivel képes elnyelni a nyomást, a CERASMART 
tökéletes megoldás a nagy kihívást jelentô okkluzális 
esetekben

•  Marginális adaptációja és törési ellenállása hosszan 
tartó széli zárást biztosít

•  Kiegyensúlyozott felületi keménysége különösen   
hatásos az antagonista fogak kopásának csökkentésében, 
miközben hosszan tartó fényt ad a helyreállításnak

Mindezeken felül a CERASMART a 
következôket kínálja:

Az új hibrid kerámiablokkok bemutatásával a GC üdvözli Önt az Intelligens Korban, 
ahol minden speciális esethez a megfelelô típusú CAD/CAM blokkot választhatja.

A kerámia − a CAD/CAM aranystandardja − és a CERASMART több szempontból is 
nagyon hasonlónak tûnik. Azonban a CERASMART példátlan lehetôségeket kínál a 
különbözô klinikai helyzetekben:

Intelligens anyag az   
 intelligens applikációkhoz

CERASMARTTM a  GC-tôl

A CERASMART bizonyítja, hogy nem kell a pontosság és a gyorsaság között választania: a rövid marási idô az extrémen 
pontos szélekkel párosul, látható lepattanás nélkül, még jelentôs nagyításnál is.

Amikor a precízióra és a tartósságra együttesen van szükség.

Marási 
precízió

Forrás: 
GCC R&D.

Egyedi
technológia

SEM képek; 
Forrás: 
GCC R&D

CERASMARTTM VITABLOCS® Mark II* IPS e.max® CAD* VITA ENAMIC®* LAVATM Ultimate* 

CERASMARTTM

(Rugalmas hibrid kerámia)
LAVATM Ultimate* 
(Rezin nanokerámia)

VITA ENAMIC®* 
(Hibrid kerámia)

A CERASMART a GC legújabb töltôa-
nyag-technológiáján alapul, hosszan tartó 
fényt és az antagonista fogak kopásának 
csökkenését kínáló, homogénen eloszla-
tott, ultrafinom töltôanyaggal. Erôs rönt-
genárnyéka könnyebbé teszi a restauráció 
utókövetését.

A Cerasmart esztétikus és minden körülmények között láthatatlan helyreállítást kínál páciense számára, köszönhetôen 
a fluoreszcencia és az opaleszcencia optimális egyensúlyának, valamint a természetes színintegrációnak.

Nincs glazúr, nincs égetés
Az esztétikus helyreállítás utolsó lépéseit két, választható módon könnyítettük meg: könnyû, kézi polírozással, vagy egy 

ecset segítségével történô, gyors karakterizálással... a kopásálló lakk, az Optiglaze Color használatával.

Amikor az esztétikumra és a CAD/CAM megoldásokra együttesen 
van szükség

*Nem a GC Europe védjegye

ÁTERESZTETT FÉNY

CERASMART TM

A2 HT
LAVATM Ultimate

A2 HT*
VITA ENAMIC®

1M2 H*
IPS e.max® CAD

A2 HT*

UV FÉNY

LAVATM Ultimate 
A3 LT*

VITA ENAMIC®

2M2 T* 
IPS e.max® CAD

A3 LT*
CERASMART TM

A3LT

Szélesítse ki a CAD/CAM helyreállításainak  
lehetôségeit a CERASMART TM segítségével!

Intelligensebb rendszer  
      az intelligensebb munkamenetért

CERASMART TM

Optiglaze Color

Végeredmény

Végeredmény

DiaPolisher Paste

Ceramic Primer II 

Finírozás és polírozás

Karakterizálás

Polírozás

Balra fent: inlay helyreállítása
Dr. Gumpei Koike jóvoltából, 
Japán

Jobbra fent: endo-korona,
Dr. Gilles Aldié (e-Dentisterie) 
jóvoltából, Franciaország  

Balra lent: onlay helyreállítása, 
Dr. Rich Rosenblatt jóvoltából, 
USA

Jobbra lent: korona helyreállítása, 
Prof. Marleen Peumans
jóvoltából, Belgium
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