WidzieÊ wiëcej
niæ dostrzega oko

D-Light® Pro
z GC
Diodowa lampa do
polimeryzacji o dwóch
długoπciach fali

D-Light Pro z GC to wysokiej mocy

lampa diodowa do polimeryzacji o dwóch długoπciach fali,

stworzona po to, by zapewniÊ Ci wiëcej moæliwoπci:
nie tylko efektywne utwardzanie πwiatłem, co jest

lecz o wiele wiëcej.

Przekonaj sië, jak niewielkie,
moæe zaoferowaÊ o wiele

oczywiste

lekkie urzådzenie
wiëcej, niæ myπlisz…

UtwardzaÊ. ChroniÊ. WykrywaÊ.
Utwardzanie πwiatłem
Dziëki 20-sekundowym cyklom o mocy 1400 mW/cm2 i dwóm długoπciom
fali, tryb wysokiej mocy High Power (HP) gwarantuje bardzo skutecznå
polimeryzacjë wszystkich πwiatłoutwardzalnych materiałów
dentystycznych. Niebieska dioda LED zapewnia optymalnå aktywacjë
kamforchinonu falå o długoπci 460-465nm, a fioletowa dioda LED
emitujåca πwiatło o długoπci fali 400-405nm zapewnia skutecznå
polimeryzacjë innych fotoinicjatorów, takich jak TPO czy PPD.

Ochrona
Tryb niskiej mocy Low Power (LP) równieæ oferuje cykle
20-sekundowe z dwoma długoπciami fali, ale o mocy
zredukowanej do 700 mW/cm2. Ten program utwardzania
jest idealny, kiedy chcesz ograniczyÊ emisjë ciepła, na
przykład w głëbokich ubytkach, gdy obszar preparacji
znajduje sië w pobliæu miazgi.

Wykrywanie
Oprócz idealnych funkcji utwardzania D-Light Pro posiada równieæ
unikalny tryb wykrywania (Detection - DT) wykorzystujåcy tylko
ultrafiolet bliski πwiatłu widzialnemu. Tryb fioletowy z ciågłym
60-sekundowym naπwietlaniem pozwala dostrzec to, co nie zawsze jest
widoczne gołym okiem: od zainfekowanej zëbiny po płytkë nazëbnå,
mikroprzeciek, stare wypełnienia kompozytowe...

ZwróÊ uwagë na

znakomitå wydajnoπÊ

Szerokie spektrum emisji zapewniajåce skutecznå polimeryzacjë
wszystkich materiałów
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Kategorie produktów

Efektywna
polimeryzacja
z D-Light Pro?

14

Kompozyty w formie pasty (GC G-≥nial Anterior,
GC Essentia)

✔

12

Kompozyty płynne (GC G-≥nial Universal Flo)

✔

Kompozyty wzmacniane włóknami
(GC everX Posterior)

✔

Glasjonomery modyfikowane æywicå (GC Fuji II LC)

✔

Materiały do charakteryzacji (GC Optiglaze COLOR)

✔

Systemy łåczåce (GC G-Premio BOND)

✔
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Widma emisyjne:
Tryb High Power
Tryb Low Power
Tryb Detection
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Spektrum emisji D-Light Pro w trzech trybach utwardzania i widma
absorpcyjne powszechnie stosowanych fotoinicjatorów

Optymalnie skuteczna polimeryzacja wszystkich materiałów GC

Kamforchinon jest głównym fotoinicjatorem uæywanym w πwiatłoutwardzalnych materiałach stomatologicznych. Jednak
niektóre materiały o jasnej barwie lub przezroczyste bazujå na innych fotoinicjatorach, takich jak TPO czy PPD. Inicjatory
te majå róæne widma absorpcyjne i wymagajå zastosowania urzådzenia do utwardzania emitujåcego fale o odpowiedniej
długoπci, która uruchomi proces polimeryzacji materiału.
Tryby D-Light Pro - High Power (HP) i Low Power (LP) korzystajå z dwóch róænych diod LED (niebieskiej i fioletowej)
o szczytowych wartoπciach widma zarówno w zakresie 460-465nm (maksymalna absorpcja dla kamforchinonu) jak
i 400-405nm (maksymalna absorpcja dla PPD/TPO). Dziëki dwóm długoπciom fali D-Light Pro skutecznie polimeryzuje
wszystkie rodzaje materiałów, niezaleænie od fotoinicjatora zawartego w ich składzie.
Tryb wykrywania (Detection - DT) opiera sië wyłåcznie na fioletowej diodzie LED, a wiëc zawiera tylko jednå wartoπÊ
szczytowå w swoim widmie. Jego zadaniem nie jest polimeryzacja materiałów lecz pomoc w uwidocznieniu aktywnoπci
bakterii i materiałów fluorescencyjnych.

Efektywne naπwietlanie niezaleænie od odległoπci
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Kolimacja wiåzki πwiatła D-Light Pro i produktów konkurencyjnych

Natëæenie promieniowania D-Light Pro i produktów konkurencyjnych
w róænych odległoπciach

W niektórych sytuacjach klinicznych, a zwłaszcza w odcinku bocznym, czësto niemoæliwe jest umiejscowienie lampy
polimeryzacyjnej w idealnej bliskoπci do utwardzanego materiału.
Dobrze zogniskowana wiåzka πwiatła to istotny parametr, gwarantujåcy æe wiëksza czëπÊ energii jest skierowana dokładnie
na odbudowë. Ta niska rozbieænoπÊ wiåzki πwiatła gwarantuje, æe natëæenie πwiatła na powierzchni materiału bëdzie
wystarczajåce, aby utwardzanie było efektywne nawet, gdy lampa nie jest utrzymywana w optymalnej odległoπci.

–ródło: Dane wewnëtrzne działu R & D.
* Bluephase, Elipar, Demi, VALO a SmartLite nie så znakami handlowymi firmy GC.

D-Light® Pro

Zobacz zmiany niewidzialne gołym okiem
ObecnoπÊ bakterii moæna łatwo wyeksponowaÊ przy uæyciu πwiatła fioletowego poniewaæ obszary wskazujåce
na aktywnoπÊ bakterii wykazujå pod jego wpływem czerwonå fluorescencjë, podczas gdy zdrowe tkanki
zëba wykazujå fluorescencjë zielonå. W ten sposób tryb detekcji D-Light Pro umoæliwia wizualizacjë płytki
nazëbnej i zainfekowanej zëbiny oraz ocenë obecnoπci mikroprzecieków i aktywnoπci bakterii w bruzdach.
Dodatkowo pomaga jednoznacznie odróæniÊ tkankë zëba od fluorescencyjnych materiałów odtwórczych,
a tym samym zastosowaÊ minimalnie inwazyjne podejπcie zawsze, gdy bëdzie to moæliwe.
Wizualizacja płytki nazëbnej
Fioletowe πwiatło eksponuje obecnoπÊ aktywnej płytki bakteryjnej na powierzchni
zëba, pomaga łatwo zidentyfikowaÊ zagroæone obszary.

Wizualizacja zainfekowanej zëbiny

Wizualizacja mikroprzecieków
Tryb detekcji D-Light Pro jest równieæ doskonałym narzëdziem do oceny
szczelnoπci starych wypełnieË. Pomaga oceniÊ, czy szczelnoπÊ brzeæna jest nadal
zadowalajåca oraz pozwala rozróæniÊ przebarwienia od mikroprzecieków,
poniewaæ w πwietle fioletowym tylko obszar aktywnoπci bakterii πwieci sië na
czerwono.

Ocena aktywnoπci bakterii w bruzdach
Podczas uszczelniania bruzd, przed aplikacjå πrodka uszczelniajåcego, naleæy
upewniÊ sië, æe w szczelinach nie pozostały æadne bakterie. ©wiatło fioletowe
jest idealnå metodå, aby potwierdziÊ, æe etap czyszczenia został dokładnie
przeprowadzony.

Wizualizacja wypełnieË i nadmiaru cementu
Wiele materiałów kompozytowych wykazuje hiperfluorescencjë przy ekspozycji
na πwiatło ultrafioletowe, co pozwala łatwo odróæniÊ je od naturalnej struktury
zëba. Uæycie trybu detekcji pomaga zachowaÊ nienaruszonå tkankë zëba podczas
usuwania starych wypełnieË lub nadmiarów cementu, na przykład po usuniëciu
zamków ortodontycznych.

Ocena głëbokoπci pëkniëÊ
Tryb detekcji, wykorzystywany z zastosowaniem techniki transiluminacji
(πwiecenie πwiatłem przez strukturë zëba od strony policzkowej/podniebiennej)
to doskonałe narzëdzie do oceny głëbokoπci pëkniëÊ w strukturze zëba. Jeæeli
πwiatło przechodzi na wylot (po lewej), oznacza to, æe pëkniëcia nie så bardzo
głëbokie; ale jeπli πwiatło zatrzymuje sië na poziomie pëkniëcia (po prawej),
sugeruje to głëbokie pëkniëcie i konieczne så dalsze badania.
GC Europe opracowała wytyczne i produkty do identyfikacji czynników ryzyka, zapobiegania powstawaniu zmian
próchnicowych oraz odbudowy zëbów zgodnie z filozofiå „Minimalnej interwencji”. Dowiedz sië wiëcej na stronie
internetowej GC Europe!

Zdjëcia dziëki uprzejmoπci dr. Javiera Tapia Guadix, Hiszpania

Obnaæona zainfekowana zëbina (w opracowanych i otwartych ubytkach) odznacza
sië w πwietle fioletowym czerwonå fluorescencjå. W takim przypadku zastosowanie
trybu detekcji pozwala przygotowaÊ ubytki w sposób minimalnie inwazyjny,
zapewniajåcy usuniëcie jedynie zëbiny, która stwarza zagroæenie.

Uwierz własnym oczom: lampa D-Light Pro jest tak lekka i tak mała, æe
moæna jej uæywaÊ jak narzëdzia

Przypomina kształtem i trzyma sië jå
w rëku tak jak pióro

Ładowanie baterii

Doskonały dostëp wewnåtrzustny do zëbów
w odcinku bocznym

Dziëki wadze całkowitej wynoszåcej
95g i bardzo cienkiej, przypominajåcej kształtem pióro rëkojeπci,
lampa D-Light Pro oferuje niezwykłå
funkcjonalnoπÊ - jest porëczna i moæna
sië niå posługiwaÊ jak typowym
narzëdziem rëcznym. Łåczåc bardzo
dobry dostëp do zëbów w odcinku
bocznym i łatwy sposób umieszczania
w odcinku przednim D-Light Pro zapewnia optymalny komfort zarówno
dla pacjenta, jak i lekarza.

w mgnieniu oka!

Z D-Light Pro utrata mocy i wyczerpana bateria nigdy nie stanowi
problemu! Majåc dwie baterie
akumulatorowe w zestawie, moæesz
w razie potrzeby łatwo wymieniÊ
baterië w ciågu kilku sekund. Ponadto
elegancka stacja dokujåca moæe
ładowaÊ obie baterie jednoczeπnie,
gdy lampa nie jest w uæyciu.
Zintegrowany radiometr pozwala
sprawdziÊ, czy moc jest wystarczajåco
wysoka do przeprowadzenia skutecznej polimeryzacji.

Łatwe wkładanie/wyjmowanie baterii
akumulatorowej

Stacja dokujåca umoæliwia ładowanie dwóch
baterii akumulatorowych jednoczeπnie

coπ w D-Light Pro czego nie widaÊ
na pierwszy rzut oka...
I jest jeszcze

Elementy
przystosowane
do sterylizacji
w autoklawie

Elementy nie
nadajåce sië
do sterylizacji
w autoklawie

Wyjmowanie z rëkojeπci modułu elektronicznego i baterii akumulatorowej przed sterylizacjå w autoklawie

D-Light Pro posiada jeszcze jednå
wyjåtkowå cechë: jest pierwszå
lampå do polimeryzacji, którå moæna
w całoπci sterylizowaÊ w autoklawie
po uprzednim wyjëciu z jej rëkojeπci
czëπci elektronicznych, co gwarantuje
optymalnå higienë we wszystkich
wymagajåcych tego przypadkach.

D-Light Pro z GC
WidzieÊ wiëcej niæ dostrzega oko

901412

Zestaw D-Light Pro
ZawartoπÊ: D-Light Pro tuleja rëkojeπci i moduł elektroniczny, πwiatłowód 8 mm o wysokiej wytrzymałoπci, bateria akumulatorowa
(2x), stacja ładujåca, zasilacz, adaptery EU/UK, twarda osłona ochronna oczu, miëkkie osłony ochronne oczu (3x)

901413

D-Light Pro tuleja rëkojeπci

900759

©wiatłowód D-Light Pro 8 mm o wysokiej wytrzymałoπci

901414

D-Light Pro bateria akumulatorowa

901415

D-Light Pro stacja ładujåca

901416

D-Light Pro zasilacz i adaptery EU/UK

901417

D-Light Pro osłona ochronna oczu twarda

890380

D-Light Duo/Pro osłony ochronne oczu miëkkie (10x)
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