
D-Light® Pro 
iš GC

Dvigubo bangos  
ilgio LED kietinimo  

aparatas

Matykite daugiau
nei akys mato 
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D-Light Pro iš GC yra didelio galingumo, dvigubo bangos ilgio LED 

kietinimo aparatas, užtikrinantis efektyvią kietinimo šviesa funkciją bei 
turintis keletą naujų, papildomų funkcijų. 

Atraskite, kaip labai mažas ir lengvas prietaisas gali atvert jūsų akis 
nematomiems dalykams…

Nustatyk

Greta puikių kietinimo funkcijų, D-Light Pro taip pat turi unikalų 
diagnostinį režimą (DT), kuris naudoja tik arti ultravioletininės šviesos 

bangos ilgio esantį UV spektrą. Šis violetinės šviesos režimas veikia ištisiniais 
60 sekundžių ilgio ciklais ir dažnai leidžia pastebėti įprasta akimi nematomus 
dalykus: nuo infekuoto dentino ir apnašo, iki senų kompozicinių restauracijų 
mikropralaidumo… 

Apsaugok
Mažo galingumo kietinimo režimas (LP) taip pat turi  
20-ies sekundžių ilgio ir dvigubo bangos ilgio kietinimo 
ciklus, bet galinumas yra sumažintas iki 700mW/cm2.  
Ši kietinimo programa tobulai tinka tais atvejais, kada 
norime apriboti karščio išskyrimą. Pavyzdžiui, gilių ertmių 
atvejais, kuomet pulpa yra arti.

Kietink
Didelio galingumo kietinimo režimas (HP) su 20 sekundžių ilgio kietinimo 

intervalais, 1400mW/cm2 galingumu ir dvigubu bangos ilgiu, garantuoja visų 
šviesoje kietėjančių medžiagų polimerizaciją. Mėlynos šviesos LED 

užtikrina optimalią kamforkvinono aktivaciją 460-465nm bangos ilgio 
intervale, kuomet violetinės šviesos LED, išskiria 400-405nm bangos 

ilgio šviesą ir aktyvuoja kitus fotoinicijatorius, tokius kaip TPO ar PPD. 

Kietink. Apsaugok. Nustatyk.
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Šaltinis: Vidiniai R&D duomenys

Bluphase, Elipar, Demi, VALO, ir SmartLite nėra GC prekiniai ženklai.

Atkreipkite dėmesį 
             į šiuos aukšciausios kokybės ypatumus

Kamforkvinonas yra pagrindinis fotoinicijatorius, naudojamas šviesoje kietėjančiose odontologinėse medžiagose. Tačiau, 
kai kurios, labai šviesios spalvos, ar skaidrios medžiagos, kietėja dėl juose esančių kitų fotoinicijatorių, tokių kaip TPO ar PPD. 
Šie inicijatoriai turi skirtingus absorbcijos spektrus ir reaguoja tik į jiems reikalingos bangos ilgio šviesą, kuri ir pradeda 
medžiagos polimerizaciją.
D-Light Pro didelio galingumo (HP) ir mažo galingumo (LP) režimai naudoja du skirtingus LED-us (mėlynus ir violetinius), 
kurių skleidžiamos šviesos bangos turi dvi spektro viršūnes: 460-465nm (kamforkvinono viršūnė) ir 400-405nm - ( PPD/TPO 
viršūnė). Dėl šio dvigubo bangos ilgio D-Light Pro efektyviai polimerizuoja visų tipų medžiagas, nepriklausomai nuo jų 
sudėtyse esančių fotoinicijatorių.
Diagnostinis (DT) režimas remiasi išskirtinai violetinės šviesos LED ir turi tik vieną viršūnę savo bangų spektre. Šios šviesos 
tikslas nėra polimerizuoti medžiagas. Ši šviesa padeda vizualizuoti bakterijų aktyvumą ir odontologinių medžiagų fluorescenciją.

D-Light Pro išskiriamas šviesos spektras trijuose kietinimo režimuose ir 
dažniausiai naudojamų fotoinicijatorių absorbcijos spektras

D-Light Pro ir konkurencinių produktų šviesos spindulių srauto kolimacija D-Light Pro ir konkurencinių produktų iradijacija (kietinimas)  
priklausomai nuo atstumo

Platus šviesos emisijos spektras polimerizuoja visas šviesoje 
kietėjančias medžiagas

Efektyvus kietinimas nepriklausomai nuo atstumo

Kai kuriose klinikinėse situacijose, dažniausiai dirbant krūminių dantų srityje, lempos šviesolaidžio neįmanoma laikyti 
pakankamai arti kietinamos medžiagos paviršiaus. 
Todėl yra labai svarbu turėti gerą spindulių pluošto kolimaciją. Šis parametras užtikrina, kad didžioji energijos dalis yra tiksliai 
nukreipiama į restauraciją. Maža šviesos spindulių pluošto divergencija
užtikrina, kad medžiagos paviršiaus apšvitinimas būtų pakankamas kokybiškai polimerizacijai inicijuoti net ir tais atvejais, 
kada šviesa sklinda iš toliau, nei optimalus atstumas. 

Efektyvus visų GC medžiagų kietinimas

Kamforkvinonas: 
 Didelio galingumo 

režimas
 Mažo galingumo 

režimas
 Diagnostinis režimas

Absorbcijos spektras:
 PPD
 Kamforkvinonas
 TPO 
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Produktų kategorijos
Kokybiškai 

polimerizuotos su  
D Light Pro

Kompozitų (GC G-ænial Anterior, GC Essentia) ✔

Takiųju kompozitų (GC G-ænial Universal Flo) ✔

Pluoštu –sutvirtintų kompozitų (GC everX Posterior) ✔

Derva modifikuotų stiklojonomerų (GC Fuji II LC) ✔

Apsauginių-charakterizuojančių dangalų (GC Optiglaze COLOR) ✔

Adhezyvų (GC G-Premio BOND) ✔Bangos ilgis (nm)



D-Light® Pro

Bakterijų buvimas yra gerai matomas ultravioletinėje šviesoje, nes dėl jų aktyvumo atsiranda raudonos 
spalvos fluorescencija. Tuomet sveikų dantų audinių struktūros tokioje pat šviesoje fluorescuoja žaliai. Dėl 
šios priežasties D-Light diagnostinis režimas leidžia vizualizuoti apnašą ir infekuotą dentiną, nustatyti 
restauracijų mikropralaidumą bei bakterijų aktyvumą dantų vagelese. Dar daugiau- šis režimas padeda 
matyti fluorescencijos skirtumą tarp danties audinių ir “nematomų” kompozicinių restauracijų, ir šitaip 
padeda dažniau laikytis minimaliai invazyvaus gydymo taktikos.

GC Europe sukūrė specialias metodikas ir produktus ėduonies rizikos faktorių identifikacijai, prevencijai bei gydymui.  
Visa ši koncepcija yra vadinama “Minimalios Intervencijos” filosofija. Sužinokite daugiau GC Europe internetiniame puslapyje! 

Bakterijų aktyvumo dantų vagelėse vizualizacija

Atliekant dantų vagelių padengima silantais, svarbu žinoti, kad vagelės būtų 
gerai išvalytos. Patikrinimas violetinėje šviesoje leidžia aiškiai matyti, ar šis žingsnis 
buvo atliktas tinkamai. 

Apnašo vizualizacija

Violetinė šviesa vizualizuoja bakterijų aktyvumą dantų apnaše, leisdama nustatyti, 
kurie danties paviršiai yra didesniame pavojuje. 

Įtrūkimų gylio nustatymas

Diagnostinį režimą naudojant kartu su transiliuminacijos technika (danties audiniai 
peršviečiami violetinėje šviesoje, nukreipiant šviesą buko-palatinaliai), galima 
aiškiai matyti danties struktūrose susiformavusio įtrūkimo gylį. Jei šviesa tolygiai 
sklinda ir pereina per audinius (kairėje), tai nurodo, kad įtrūkimas yra tik paviršinis. 
Tačiau, jei šviesos sklidimas sustoja aiškiai matomoje riboje ir toliau nebesklinda 
(dešinėje), tai nuorodo, kad įtrūkima yra giluminis ir reikalingi papildomi tyrimo 
metodai tinkamam gydymo būdui parinkti. 

Restauracijų ir cemento pertekliaus vizualizacija 

Daugelis kompozicinių medžiagų pasižymi hiper-fluorescencija violetinėje 
šviesoje, kas leidžia jas lengvai atskirti nuo natūralių danties audinių. Taip 
diagnostinis režimas padeda saugiai šalinti senas restauracijas ar cemento 
perteklių, pavyzdžiui, po ortodontinių kabių nuėmimo.

Mikropralaidumo vizualizacija

D-Light Pro diagnostinis režimas taip pat yra puikus įrankis senų restauracijų 
kraštinio sandarumo būklei patikrinti. Tai yra, padeda atskirti paviršinį restauracijos 
kraštų nusidažyma nuo giluminio pralaidumo, nes pastarojo atveju, violetinėje 
šviesoje matoma giliau plintanti, raudonoji fluorescencija.

Infekuoto dentino vizualizacija

Jei infekuotas dentinas yra atviras (atveriamas, preparuojant ertmę, ar buvo 
eksponuotas savaime), violetinėje šviesoje jis fluorescuoja raudonai. Tokiu būdu 
diagnostinis režimas leidžia geriau matyti ir išpreparuoti tik pažeistus danties 
audinius, taip užtikrinant minimaliai invazyvaus gydymo principą

Matykite nematoma
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Patikėkite savo akimis: D-Light Pro yra tokia lengva ir maža, 

kad galite elgtis su ja, kaip su instrumentu
D-Light Pro yra labai plonas, į pieštuką 
ar antgalį panašus prietaisas, kuris 
sveria tik 90g – tokiu būdu siūloma 
begalinė manipuliacijų laisvė- tai 
tiesiog panašu į rankinį odontologinį 
instrumentą. Viską susumavus, galime 
teigti, D-Light Pro užtikrina lengvą 
darbą ir optimalų komfortą tiek 
pacientui, tiek ir odontolgui.

Laikymas, kaip pieštuko Puikus intraoralinis priėjimas krūminių 
 dantų srityje

Ne bėda, jei dirbant su D-Light Pro, 
pastebėjote, kad senka baterijos 
energija! Rinkinyje yra dvi baterijos ir 
tereikia kelių sekundžių, kad išsekusiąją 
bateriją pakeistumėte pakrauta. 
Elegantiškai atrodantis pakrovėjas, 
gali pakrauti dvi baterijas vien mo-
mentiškai, kuomet prietaisas nėra 
naudojamas. Integruotas radiometras 
padeda pasitikrinti, ar iš prietaiso 
sklindanti šviesa yra pakankama 
kokybiškai medžiagų polimerizcijai 
užtikrinti.

Lengvas baterijų įdėjimas į pakrovėją 
 ir išėmimas iš jo

Pakrovėjas vienmomentiškai leidžia pakrauti 
dvi baterijas

Akimirksniu įkrauk baterijas ! 

D-Light Pro turi dar vieną unikalią 
savybę: tai yra pirmas pilnai 
autoklavuojamas kietinimo aparatas. 
Po elektroninių komponentų išėmimo 
iš aparato, korpusą ir šviesolaidį 
galima autoklavuoti- užtikrinama 
optimali higiena visais ypatingais 
atvejais. 

Elektroninio modulio ir baterijos išėmimas prieš autoklavavimą 

Autoklavuojami 
elementai

D-Light Pro yra ir dar daugiau, nei mato akys…

Neauto
klavuojami 
elementai



D-Light Pro iš GC

Matykite daugiau, nei akys mato

D-Light Pro

901412
D-Light Pro Kit
Sudėtyje yra: D-Light Pro korpusas ir elektroninis modulis, 8mm didelio tvirtumo šviesolaidis, baterijos (x2),  
pakrovėjas, laidas, EU/UK adapteriai, kietas apsauginis akių skydas, minkštas apsauginis akių skydas (x3)

901413 D-Light Pro korpusas

900759 D-Light Duo/Pro didelio tvirtumo šviesolaidis 8mm

901414 D-Light Pro baterija

901415 D-Light Pro pakrovėjas

901416 D-Light Pro laidas ir EU/UK adapteriai

901417 D-Light Pro kietas apsauginis akių skydas

890380 D-Light Duo/Pro minkštas apsauginis akių skydas (x10)

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

GC Nordic AB
Atstovas Lietuvoje

Žilvinas Žičkus

Tel. +370.6524.9729

zilvinas.zickus@gc.dental

https://europe.gc.dental/lt-LT
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