
D-Light® Pro 
από τη GC

Διπλού µήκους  
κύµατος LED συσκευή 

φωτοπολυµερισµού

Περισσότερα 
από αυτά που πιάνει το µάτι
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Η D-Light Pro από τη GC είναι µία υψηλής έντασης, 
διπλού µήκους κύµατος LED συσκευή φωτοπολυµερισµού
που αναπτύχθηκε για να διευρύνει τις επιλογές σας:
 
Αποτελεσµατικός φωτοπολυµερισµός αλλά και ακόµα περισσότερα.
Ανακαλύψτε πως µια µικρή και χαμηλού βάρους συσκευή
µπορεί να ανοίξει τα µάτια σας στο αόρατο…

Διάγνωση
Ταυτόχρονα µε τις λειτουργίες φωτοπολυµερισµού, η συσκευή

D-Light Pro  έχει και την µοναδική κατάσταση Detection 
ανίχνευσης/διάγνωσης (DT) που χρησιµοποιεί το φως µόνο κοντά 

στο υπεριώδες. Αυτή η κατάσταση ιώδους µε συνεχή ακτινοβόληση 
60 δευτερολέπτων συντελεί στην ανίχνευση/διάγνωση σε ότι δεν είναι 

πάντα ορατό στο γυµνό µάτι: από µολυσµένη οδοντίνη σε οδοντική πλάκα, 
µικροδιείσδυση, παλιές αποκαταστάσεις συνθέτων ρητινών… 

Προστασία
Η κατάσταση χαµηλούς ισχύος (LP) επίσης 
παρουσιάζει κύκλους των 20 δευτερολέπτων µε διπλό 
µήκος κύµατος αλλά µε µειωµένη ένταση εκποµπής 
στα 700mW/cm². Αυτό το  πρόγραµµα 
φωτοπολυµερισµού είναι τέλειο όταν είναι επιθυµητή η 
µείωση της παραγόµενης θερµότητας,  για παράδειγµα 
σε βαθιές κοιλότητες όταν η οδοντική παρασκευή είναι 

κοντά στον πολφό.

Πολυµερισµός
Με κύκλους των 20 δευτερολέπτων, µε ένταση εκποµπής στα 1400 mW/cm² 

και µε διπλό µήκος κύµατος, η κατάσταση Υψηλής Ισχύος – High Power 
(HP) εγγυάται έναν πολύ αποτελεσµατικό πολυµερισµό όλων των

φωτοπολυµεριζόµενων οδοντικών υλικών. Το µπλε LED 
εξασφαλίζει ιδανική ενεργοποίηση της καµφοροκινόνης µε 

µήκος κύµατος στα 460-465 nm, ενώ το ιώδες LED που 
εκπέµπει στα 400-465 nm επιτρέπει τον αποτελεσµατικό 

πολυµερισµό άλλων καταλυτών όπως τα TPO ή PPD.

Πολυµερισµός. Προστασία. Διάγνωση.
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Πηγή: Εσωτερικά δεδοµένα εταιρείας. Δίνονται κατόπιν ζήτησης

* Bluephase, Elipar, Demi, VALO and SmartLite are not trademarks of GC.

Ιδιαιτερότητα 
             λόγω εξαιρετικής απόδοσης

Η καµφορκινόνη είναι ο κύριος φωτοκαταλύτης που χρησιµοποιείται στα φωτοπολυµεριζόµενα οδοντιατρικά υλικά. 
Ωστόσο, κάποια ανοιχτής απόχρωσης ή διαφανή υλικά έχουν ως φωτοκαταλύτες τα TPO ή PPD. Αυτοί οι φωτοκαταλύτες 
έχουν διαφορετικό φάσµα απορρόφησης και έτσι απαιτούν µια συσκευή φωτοπολυµερισµού που εκπέµπει στο σωστό 
µήκος κύµατος προκειµένου να ενεργοποιήσει τον πολυµερισµό του υλικού.
Οι τύποι D-Light Pro Υψηλούς Ισχύος (HP) και χαµηλής ισχύος (LP) περιλαµβάνουν δύο διαφορετικά LEDs (µπλέ και 
ιώδες) µε κορυφές τόσο στα 460-465 nm (στην κορυφή της καµφορκινόνης) όσο και στα 400-405 nm (στις κορυφές 
των PPD/TPO). Χάρη σε αυτό το διπλό µήκος κύµατος η συσκευή D-Light Pro φωτοπολυµερίζει ικανοποιητικά όλους 
τους τύπους υλικών ανεξάρτητα του φωτοκαταλύτη που χρησιµοποιείται στη σύνθεσή τους.
Ο τύπος Διάγνωσης/Ανίχνευσης (DT) βασίζεται αποκλειστικά στο ιώδες LED και έτσι έχει µόνο µία κορυφή στο φάσµα 
του. Ο στόχος στην περίπτωση αυτή δεν είναι ο φωτοπολυµερισµός των υλικών αλλά η βοήθεια οπτικοποίησης της 
βακτηριδιακής δραστηριότητας και των φθοριζόντων υλικών.

Φάσµα εκποµπής της D-Light Pro στους τρεις τύπους πολυµερισµού και
φάσµα απορρόφησης των συνηθισµένων φωτοκαταλυτών

Οµοιογένεια της ακτίνας εποµπής της D-Light Pro και  
ανταγωνιστικών προίόντων

Εναποµένουσα ακτινοβόληση της D-Light Pro και ανταγωνιστικών 
συσκευών σε  διαφορετικές  αποστάσεις

Ευρύ φάσµα εκποµπής για τον αποτελεσµατικό πολυµερισµό 
όλων των υλικών

Αποτελεσµατική ακτινοβόληση ανεξαρτήτως απόστασης

Η παρουσία µίας σταθερής ακτίνας εκποµπής είναι σηµαντική παράµετρος, αφού εξασφαλίζει ότι η ενέργεια διανέµεται 
οµοιόµορφα σε όλη την αποκατάσταση. Μία οµοιόµορφη και καλά διασκορπισµένη ακτίνα εκποµπής εγγυάται ότι η 
ακτινοβόληση της επιφάνειας του υλικού θα είναι επαρκής για αποτελεσµατικό πολυµερισµό ακόµα κι όταν το φως 
δεν βρίσκεται στην ιδανική απόσταση.

Αποτελεσµατικός πολυµερισµός όλων των προϊόντων της GC

Φάσµα εκποµπής: 
 Τύπος Υψηλής 

 Έντασης 
 Τύπος Χαµηλής 

 Έντασης
 Τύπος Ανίχνευσης

Φάσµα απορρόφησης: 
 PPD
 Καµφοροκινόνη
 TPO 
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Κατηγορίες προϊόντων
Ικανοποιητικός 

πολυµερισµός µε τη 
D-Light Pro;

Πάστα σύνθετης ρητίνης (GC G-ænial Anterior, GC Essentia) ✔

Λεπτόρρευστη ρητίνη (GC G-ænial Universal Flo) ✔

Σύνθετη ρητίνη µε ενίσχυση ινών υάλου (GC everXPosterior) ✔

Ρητινοτροποποιηµένη Υαλοϊονοµερής (GC Fuji II LC) ✔

Παράγοντας διαµόρφωσης/χαρακτηρισµού (GC Optiglaze Color) ✔

Συγκολλητικός παράγοντας (GC G-Premio BOND) ✔Μήκος κύµατος  (nm)



D-Light® Pro

Η παρουσία βακτηριδίων εύκολα επισηµαίνεται όταν χρησιµοποιείται ιώδες φως καθώς περιοχές που 
επιδεικνύουν βακτηριακή δραστηριότητα παρουσιάζουν έναν κόκκινο φθορισµό όταν εκτίθενται σε αυτό, 
ενώ οι υγιείς οδοντικοί ιστοί έχουν πράσινο φθορισµό. Για το λόγο αυτό, η κατάσταση Διάγνωσης/
Ανίχνευσης της συκευής D-Light Pro επιτρέπει την οπτικοποίησητης οδοντικής πλάκας και της µολυσµένης 
οδοντίνης και την εκτίµηση της παρουσίας μικροδιείσδυσης και βακτηριακής δραστηριότητας σε σχισµές. 
Επιπρόσθετα, βοηθάει στον ξεκάθαρο διαχωρισµό μεταξύ οδοντικών ιστών και φθοριζόντων υλικών 
αποκατάστασης συντελώντας σε µία θεραπευτική προσέγγιση ελάχιστης παρέµβασης όταν αυτό είναι 
εφικτό.

Η GC Europe έχει αναπτύξει οδηγίες χρήσης και προϊόντα προς επισήµανση των παραγόντων κινδύνου, την αποφυγή δηµιουργίας 
τερηδονικών αλλοιώσεων και την αποκατάσταση δοντιών µε τη φιλοσοφία της “ελάχιστης παρέµβασης”. 

Μάθετε περισσότερα στο site της εταιρείας GC Europe!

Εκτίµηση βακτηριακής δραστηριότητας σε σχισµές

Όταν αποφράσονται οι σχισµές είναι σηµαντικό να βεβαιωθεί η απουσία 
βακτηριδίων στις περιοχές αυτές πριν από την εφαρµογή του αποφρακτικού 
υλικού οπών και σχισµών. Το ιώδες φως είναι ο ιδανικός τρόπος επιβεβαίωσης 
ότι το βήµα καθαρισµού είναι αποτελεσµατικό.

Οπτικοποίηση ενεργής µικροβιακής πλάκας

Το ιώδες φως δείχνει την παρουσία ενεργής πλάκας στην επιφάνεια των 
δοντιών βοηθώντας στην αναγνώριση των περιοχών κινδύνου.

Εκτίµηση βάθους ρωγµής

Η κατάσταση Διάγνωσης/Ανίχνευσης που χρησιµοποιείται µε την διαµπερή 
εκποµπή φωτός (διαµέσου των οδοντικών ιστών από την προστοµιακή/υπερώια 
πλευρά) είναι ένα εξαιρετικό διαγνωστικό εργαλείο για την εκτίµηση του βάθους 
των ρωγµών. Εάν το φως διαπερνάει πλήρως (αριστερά), οι ρωγµές δεν είναι 
πολύ βαθιές, ενώ εάν το φως σταµατάει στο επίπεδο ρωγµής (δεξιά) αυτό 
δείχνει βαθιά ρωγµή και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Οπτικοποίηση αποκαταστάσεων και περίσσειας κονίας

Πολλές σύνθετες ρητίνες παρουσιάζουν έναν υπερφθορισµό όταν εκτίθεται 
σε ιώδες φως γεγονός που τις κάνει ευδιάκριτες από τους φυσικούς οδοντικούς 
ιστούς. Η χρήση της κατάστασης Διάγνωσης/Ανίχνευσης συντελεί στο να 
παραµείνουν άθικτοι οι οδοντικοί ιστοί κατά την αφαίρεση των παλαιών 
αποκαταστάσεων ή της περίσσειας κονίας για παράδειγµα µετά την αφαίρεση 
ορθοδοντικών αγκυλών (brackets).

Οπτικοποίηση της µικροδιείσδυσης

Η κατάσταση Διάγνωσης/Ανίχνευσης της συσκευής D-Light Pro είναι επίσης 
ένα µεγάλο εργαλείο για την αξιολόγηση ορίων παλαιών αποκαταστάσεων. 
Συντελεί στην αποτελεσµατική εκτίµηση του εάν η οριακή απόφραξη είναι 
ακόµα ικανοποιητική και της διαφοροδιάγνωσης µεταξύ χρωστικών και 
µικροδιείσδυσης καθώς µόνο η βακτηριακή δραστηριότητα παρουσιάζεται 
κόκκινη κάτω από το ιώδες φως.

Οπτικοποίηση µολυσµένης οδοντίνης

Η  εκτεθειµένη  µολυσµένη  οδοντίνη  (σε  οδοντικές  παρασκευές  και  ανοιχτές
κοιλότητες) δείχνει έναν κόκκινο φθορισµό στο ιώδες φως. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η χρήση της κατάστασης Διάγνωσης/Ανίχνευσης επιτρέπει την 
προετοιµασία της κοιλότητας µε ελάχιστη παρέµβαση, βεβαιώνοντας την 
αφαίρεση µόνο της µολυσµένης οδοντίνης. 

Πρόσβαση στο «αόρατο»
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Πιστέψτε στα µάτια σας: Η συσκευή D-Light Pro είναι τόσο 

ελαφριά και µικρή  που µπορείτε
να τη χειριστείτε σαν εργαλείο χειρός

Με συνολικό βάρος περίπου 90 g και 
µία πολύ λεπτή σαν στυλό χειρολαβή, 
η συσκευή D-Light Pro προσφέρει 
αξεπέραστα χαρακτηριστικά χειρι-
σµού δίνει την αίσθηση ότι µπορεί να  
χρησιμοποιηθεί και ως ένα εργαλείο 
χειρός. Συνδυάζοντας µεγάλη ενδο-
στοµατική πρόσβαση σε οπίσθια 
θέση και εύκολη τοποθέτηση σε πρό-
σθια θέση, η συσκευή D-Light Pro  
εξασφαλίζει ιδανική άνεση τόσο για 
τον ασθενή όσο και τον κλινικό.

Λαβή τύπου στιλό Άριστη ενδοστοµατική πρόσβαση
στην οπίσθια περιοχή

Με τη συσκευή D-Light Pro η απο-
φόρ- τιση δεν είναι ποτέ πρόβληµα! 
Με δύο συσκευασίες µπαταριών να 
συµπερι- λαµβάνονται στη συσκευα-
σία, µπορείτε εύκολα να αλλάξετε 
µπαταρίες όταν χρειάζεται µέσα σε 
λίγα δευτερόλεπτα. Η κοµψή βάση 
επαναφόρτισης µπορεί να φορτίσει 
ταυτόχρονα τις δύο μπαταρίες όταν 
δεν χρησιµοποιείται η συσκευή. Το 
ενσωµατωµένο ραδιόµετρο βοηθάει 
στην επιβεβαίωση ότι η ένταση εκ-
ποµπής είναι αρκετά υψηλή για απο-
τελεσματικό πολυµερισµό.

Εύκολη σύνδεση/αποσύνδεση της µπαταρίας Η βάση φόρτισης προσφέρει την ταυτόχρονη
φόρτιση δύο µπαταριών

 

Άµεση επαναφόρτιση των µπαταριών µε το κλείσιµο του µατιού!

Η συσκευή D-Light Pro έχει και ένα 
άλλο µοναδικό χαρακτηριστικό:  
αποτελεί την πρώτη συσκευή  
φωτοπολυμερισμού που είναι πλή-
ρως αποστειρώσιμη σε αυτόκαυστο 
κλίβανο αφού προηγουµένως αφαι-
ρεθούν όλα τα ηλεκτρονικά µέρη  
της χειρολαβής, βε- βαιώνοντας τη 
µέγιστη υγιεινή για όλες τις ειδικές 
περιπτώσεις.

Αφαιρέστε το ηλεκτρονικό τµήµα και την µπαταρία πριν την αποστείρωση στον αυτόκαυστο 
κλίβανο

Autoclavable 
elements

Και υπάρχουν ακόµα περισσότερα δεδοµένα για τη συσκευή D-Light Pro
από αυτά που πιάνει το µάτι...

Non-
autoclavable 

elements



D-Light Pro από τη GC
Περισσότερα από αυτά που πιάνει το µάτι

D-Light Pro

901412

D-Light Pro Kit
Περιλαµβάνει: τη χειρολαβή D-Light Pro (προστατευτικό και ηλεκτρονικό τµήµα), ρύγχος εποµπής 8 mm, συσκευασία 
µπαταριών (x 2), βάση φόρτισης, καλλώδιο παροχής ρεύµατος, EU/UK προσαρµογέας τάσης, σκληρό προστατευτικό µατιών, 
µαλακά προστατευτικά µατιών (x 3)

901413 D-Light Pro προστατευτικό χειρολαβής

900759 D-Light Duo/Pro ρύγχος 8 mm

901414 D-Light Pro συσκευασία µπαταρίας

901415 D-Light Pro Βάση φόρτισης

901416 D-Light Pro καλώδια ρεύµατος & EU/UK προσαρµογέας τάσης

901417 D-Light Pro σκληρό προστατευτικό µατιών

890380 D-Light Duo/Pro µαλακά προστατευτικά µατιών (x 10)

GC EUROPE N.V.
Head Office

Researchpark, 

Haasrode-Leuven 1240 

Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven 

Tel. +32.16.74.10.00

Fax. +32.16.40.48.32

info.gce@gc.dental

http://europe.gc.dental

Ν. Κουντουριώτου 3
546 25 Θεσ/νίκη
Τηλ : +30.2310.270.550,
+30.2310.270.850
Email : newdent@otenet.gr
www.newdent.gr

Φειδιππίδου 43, 115 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ : +30.210.7489.031, 210.7792.584
Fax : +30.210.7489.032
E-mail : info@faratzi.gr
www.faratzi.gr
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