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Pro proces zhotovení

kvalitní zubní náhrady, která

dokonale sedí a plní svoji

funkci, je t®eba zajistit sejmutí

co nejp®esnΩjπího otisku.

Jestliæe váπ otisk nebude

zachycovat danou oblast s

maximální p®esností, laborato®

není schopna vyrobit p®esnou

protetickou práci a posléze i

vy s nejvΩtπí pravdΩpodobností

seznáte, æe tuto práci je tΩæké

a mnohdy i nemoæné nasadit.

V÷sledkem je tedy pouze

nadbyteËná práce, kterou se

nem˘æete nikde chlubit,

neshody s vaπí laborato®í a

nepohodlí pro pacienta, kter÷

rovnΩæ m˘æe b÷t nespokojen

s nízkou kvalitou vaπí práce.

Jednoduπe ®eËeno, πpatn÷

otisk je πpatnou vizitkou vaπí

ordinace.

Otiskovací hmoty

Které hlavní charakteristiky

je d˘leæité sledovat p®i volbΩ

vhodné otiskovací hmoty?   

� Krátká doba tuhnutí:

Co nejrychlejπí tuhnuti je v÷ho-

dné jak pro pacienta tak pro vás.

� Dobré hydrofilní vlastnosti:

Zajiπ†ují optimální reprodukËní

schopnost i ve vlhkém

prost®edí, a umoæµují sád®e

zatéci do vπech detail˘.

� Velká odolnost v tahu:

Sniæuje riziko poπkození otisku

bΩhem vyjímání z úst. 

� Vysoká elasticita:

Zvyπuje pohodlí jak pro

pacienta, tak pro zubního

technika.

� Dobrá schopnost zotavení

z deformace:

ZaruËuje vytvo®ení p®esné

kopie dané oblasti i po

deformaci zp˘sobené p®i

vyjímání z úst.

Abyste vædy sejmuli

p®esn÷ otisk, musíte pro

dan÷ otiskovací postup zvolit

vhodnou otiskovací hmotu,

kterou budete aplikovat

v adekvátní otiskovací læíci.

D˘leæité je pouæít vhodnou

metodu otiskování! VzdΩlávací

p®íruËka GC: " Návod pro

volbu správné otiskovací læíce"

vyzdvihuje nezbytnost volby

správné læíce a poskytuje

návod, jak vybrat nejvhodnΩjπí

læíci z nesËetného mnoæství

dodávan÷ch typ˘. Volba správné

otiskovací hmoty z neomezenΩ

πiroké nabídky m˘æe byt rovnΩæ

sloæitá. A z tohoto d˘vodu, stejnΩ

jako v p®ípadΩ otiskovacích

læic, spoleËnost GC p®ipravila

tento návod, t÷kající se

otiskovacích materiál˘ a jejich

správného v÷bΩru. 

� RozmΩrová stálost:

Dává jistotu, æe rozmΩry

koneËného modelu nebudou

ovlivnΩny bΩhem doby

skladování a p®epravy.

� V˘nΩ a chu† otiskovací

hmoty:

Mohou hrát v÷znamnou roli,

jelikoæ nΩkteré hmoty mají

velmi pronikavou v˘ni, coæ

m˘æe dráædit jak zdravotnick÷

personál, tak pacienta.

Dalπí hlediska

� Vytvá®íte-li malé práce,

je jednoduππí pouæít rychle

tuhnoucí otiskovací hmoty.

NicménΩ u vΩtπích prací jsou

doporuËeny hmoty s normální

dobou tuhnutí.

� Vyvarujte se pouæívání

latexov÷ch rukavic nebo

retrakËních vláken, která

mohou ovlivnit tuhnutí

otiskovacího materiálu.

� Po vyjmutí si otisk d˘kladnΩ

prohlédnΩte, abyste odhalili

jakoukoli nep®esnost, prázdná

místa a vzduchové bubliny.

� P®ed odesláním do laborato®e

otisk dezinfikujte. Váπ zubní

technik to jistΩ ocení.

©patn÷ otisk
kazí nejen náladu
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Technika
"dvojího otiskování"

Taktéæ známá jako metoda

korekËního otisku. Tato technika

pouæívá dva odliπné materiály,

aplikované dvoukrokov÷m

postupem. Nejd®íve stomatolog

sejme primární otisk pomocí

læíce s tuæπím materiálem.

Po ztuhnutí hmoty léka®

odstraní p®ebytky a poté vy®eæe

odtokové r÷hy pro odvod

p®ebyteËné korekËní otiskovací

hmoty. Tato hmota

o jemnΩjπí konzistenci se

aplikuje aæ ve druhém kroku.

NΩkte®í léka®i pro vytvo®ení

prostoru pouæívají plastovou

fólii a tím se zbaví nutnosti

o®ezání.

Potíæe

Technika dvojího otiskování

m˘æe b÷t ËasovΩ nároËná a

m˘æe p˘sobit potíæe. Nap®íklad

jestliæe léka® opomene odstranit

dostateËné mnoæství materiálu z

primárního otisku, nemusí otisk

správnΩ dosednout p®i opΩtovném

vloæení do pacientov÷ch úst

a navíc nastává deformace

koneËného otisku.

Jestliæe je plastová fólie

vytvá®ející prostor p®íliπ hladká,

m˘æe b÷t nep®íznivΩ ovlivnΩna

adheze jemnΩjπí hmoty k

primárnímu otisku. NicménΩ

GC nabízí zubním léka®˘m

®eπení tohoto problému. 

“eπení od GC  

Pro tuto techniku doporuËuje

GC pouæití polyethylenové

otiskovací separaËní membrány

(ISW membrána). Je to tenká,

zdrsnΩná membrána, která se

aplikuje do otiskovací hmoty

v pr˘bΩhu snímání primárního

otisku. Po ztuhnutí hmoty

se membrána odstraní.

Takto získáme velmi pevnou

"individuální læiËku", která

tvo®í dokonal÷ podklad pro

otisk. Nejlepπí je, je-li toto

provedeno p®ed preparací.

ZávΩreËná aplikace jemného

otiskovacího materiálu potom

dovoluje vytvo®ení vynikajícího

detailního otisku. Jelikoæ hmoty

jemné konzistence (korekËní

hmoty) vynikají extrémní

elasticitou a navíc membrána

ponechává dostatek prostoru,

je vyjmutí otisku snadné.

Taktéæ drsn÷ povrch membrány

zajiπ†uje, æe se korekËní hmoty

dostateËnΩ váæí na tuh÷ primární

otisk. Takto vytvo®íme otisk

s maximální reprodukcí detail˘.

ZávΩreËná doporuËení

Zvolíte-li pro první otisk

hmotu GC Exaflex Putty nebo

GC Exafast Putty, spoleËnost

GC doporuËuje pouæití

perforovan÷ch otiskovacích

læic. Naopak, p®i pouæití

hmoty GC Exajet, doporuËuje

GC pouæití neperforovan÷ch

otiskovacích læic s adhezivem.

Pro sejmutí koneËného otisku

doporuËuje GC pouæití

otiskovací hmoty s tak jemnou

konzistencí jako má hmota GC

Examix NDS, GC Exafast NDS

nebo GC Exaflex Injection,

jen tak docílíte otisku nejvyππí

p®esnosti.

RovnomΩrná

vrstv
a korekËního

materiálu Bezchybná

reprodukce

situace v ústech 

©patné opΩtovné

nasazení primárního

otisku 
Zv÷πení skusu

Otiskovací separaËní membrána
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Technika
"dvojího míchání"

Tato technika je rychlejπí neæ

technika "dvojího otiskování",

ale je obtíænΩjπí dosáhnout

perfektního otisku. Pro dosaæení

nejlepπích v÷sledk˘ je rozhodu-

jící, aby viskozita obou materiál˘

byla co moæná nejpodobnΩjπí. 

Potíæe 

Pouæijete-li p®íliπ jemn÷

materiál v kombinaci s

nadmΩrnΩ viskózním, jak÷m

je materiál pro primární

otiskování, dojde k odtlaËení.

V÷sledkem je pak ztráta

reprodukËních detail˘ v

krËkové oblasti otisku a

moænost deformace vnit®ního

povrchu.

Ideálním ®eπením je pouæití

otiskovacích hmot, jejichæ

viskozity jsou dokonale

vyváæeny a jeæ mají dobrou

reprodukËní schopnost.

“eπení od GC  

GC nabízí ideální ®eπení,

které se jmenuje GC Examix

NDS Monophase nebo

GC Exajet, dva materiály

s  viskozitou p®izp˘sobenou

úrovni materiál˘ Exa Injection

nebo Regular. 

Jakákoliv kombinace tΩchto

materiál˘ je schopna nabídnout

poæadovanou úroveµ otiskova-

cího tlaku, aniæ by byla

ohroæena reprodukce detail˘.   

ZávΩreËná doporuËení

P®i pouæití hmot

GC Examix NDS Monophase

nebo GC Exajet, je t®eba zvolit

neperforovanou otiskovací læíci

s vhodn÷m adhezivem. Jsou-li

pacientova ústa celkovΩ suchá,

doporuËuje se pouæít korekËní

hmotu (konzistence Injection),

v opaËném p®ípadΩ pouæijte

viskozitu Exa Regular.   

Konzistence Injection by mΩla

b÷t také pouæita tehdy, je-li

zhotovován otisk pro rozsáhl÷

m˘stek (v÷hodou je delπí doba

zpracování).

KorekËní hmota

odtlaËena 

Správn÷ okraj?

Dokonale p®izp
˘sobené

viskozity Dokonal÷ model,

v÷sledek dokonalého

otisku
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Technika
"jednoho otisku"

OznaËovaná také jako

jednofázová technika. Tato

metoda vyæaduje, aby pro

zhotovení otisku byla pouæita

hmota, která bΩhem otiskování

umoæµuje vyvinout dostateËn÷

otiskovací tlak. Léka® zároveµ

aplikuje injekcí stejn÷ materiál

do oπet®ované oblasti v paciento-

v÷ch ústech. Materiál v otisko-

vací læíci se poté v ústech nechá

ztuhnout.

BΩhem tuhnutí musí b÷t læíce

pevnΩ fixována, aby byla

zajiπtΩna p®esnost otisku.

Tato metoda vyæaduje hmotu,

která je schopna jak vysoké

reprodukËní schopnosti,

tak vyvinutí dostateËného

otiskovacího tlaku. 

Potíæe

NejËastΩji pouæívan÷mi

hmotami pro tuto metodu

jsou polyethery. Navzdory

vynikajícím v÷sledk˘m

znev÷hodµuje polyethery

pronikav÷ zápach a ho®ká chu†,

která je pro pacienty nep®íjemná.

Také díky znaËné neelastiËnosti

mohou nastat problémy p®i

vyjímání sádrového modelu

po vylití. Zvyπuje se tak riziko

poπkození pracovního modelu.

Praxe ukáæe, jestli takzvané

"mΩkké verze" vy®eπí tento

problém. 

“eπení od GC  

GC doporuËuje pouæití

silikonov÷ch hmot GC Examix

NDS nebo GC Exafast NDS

Monophase. P®i volbΩ tohoto

materiálu je nadmíru d˘leæité

aplikovat jej v neperforované

otiskovací læíci, protoæe jedinΩ

tak je p®i snímání otisku

zabezpeËen dostateËn÷ tlak.

Ideální je pouæití individuální

læiËky a vædy je t®eba nanést

vhodné adhezivum.

Chybí detailní

reprodukce 

Správn÷ okraj?

Pro tuto techniku

pouæijte
 neperforované

læíce Neperforovaná læíce GC Universal Adhesive
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GC Otiskovací hmoty

GC Examix NDS pat®í do

rodiny thixotropních hydrofil-

ních otiskovacích hmot,

dodávan÷ch v kartuπích.

Mohou b÷t pouæity pro vπechny

bΩæné otiskovací techniky. Díky

thixotropnosti je GC Examix

NDS pod tlakem vysoce

zatékav÷ a jakmile je dosazen

do své pozice, z˘stává stabilní.

Vynikající hydrofilní vlastnosti

poskytují detailní reprodukci.

Snap set tuhnutí a prodlouæen÷

pracovní Ëas Ëiní z GC Examix

NDS snadno pouæiteln÷ A-sili-

konov÷ otiskovací materiál.

Nové sloæení s obsahem proto-

nov÷ch scavenger˘, eliminuje

moænost porozit z unikajících

bublinek a proto umoæµuje

okamæité vylití sádrou.

V÷hody

� Nov÷ kartuπov÷ systém

pro homogenní míchání bez

bublinek a odstranΩní potíæí

s kroskontaminací.  

� Hydrofilita a thixotropnost

zaruËuje detailní reprodukËní

vlastnosti.

� Vysoká elasticita, mechani-

cká odolnost a rozmΩrová stabi-

lita ruËí za bezchybnost otisku.

� Okamæité odlití sádrou.

� V÷borná adheze ke vπem

GC A-silikonov÷m otiskovacím

hmotám.

GC Exafast NDS pat®í do

skupiny A-silikonov÷ch otisko-

vacích hmot, vyvinut÷ch pro

vysoce kvalitní, trvale p®esné

otisky. GC Exafast NDS vám

umoæní bΩhem 2 minut zhotovit

velice hladk÷ a zcela p®esn÷

otisk, Ëímæ dramaticky naroste

produktivita vaπí práce a zv÷πí

se i pohodlí pacienta. GC

Exafast NDS Putty je

neobyËejnΩ rychle tuhnoucí

otiskovací hmota, ideální

pro pouæití p®i membránové

(ISW membrána) technice.

V kombinaci s ostatními

GC Exafast NDS hmotami je

pracovní Ëást 45 vte®in a doba

tuhnutí 2 minuty 15 vte®in, coæ

p®edstavuje vynikající souhru

rychlosti a dokonalosti.

V÷hody

� Rychlé tuhnutí v ústech

sniæuje riziko deformace

zp˘sobené pohyby a kratπí Ëas

je p®ijatelnΩjπí i pro pacienta. 

� Nov÷ kartuπov÷ systém

pro homogenní míchání bez

bublinek a odstranΩní potíæí

s kroskontaminací.

� Hydrofilita a thixotropnost

zajiπ†uje detailní reprodukËní

vlastnosti.

� Vysoká elasticita,

mechanická odolnost

a rozmΩrová stabilita ruËí

za bezchybnost otisku.

� Okamæité odlití sádrou.

GC Examix NDS
A-silikonová otiskovací hmota v kartuπích 

GC Exafast NDS a GC Exafast Putty
Rychle tuhnoucí A-silikonové otiskovací hmoty

Technika

Dva materiály,
Dva kroky

Dva materiály,
Jeden krok

Jeden materiál,
Jeden krok

Injection

Jako krém s
GC Exajet Fast,
GC Exafast Putty
nebo
GC Exaflex Putty

Jako krém s
GC Examix NDS
Monophase

Regular

Jako krém s
GC Exajet Normal
nebo
GC Exaflex Putty

Monophase

V kombinaci s
GC Examix NDS
Injection

GC Examix NDS
Monophase

GC Examix v kombinaci s ostatními v÷robky GC

Technika

Dva materiály,
Dva kroky

Dva materiály, 
Jeden krok

Jeden materiál,
Jeden krok

Injection

Jako krém s
GC Exajet
Fast,
GC Exafast
Putty nebo GC
Exaflex Putty

Jako krém s
GC Exafast
NDS
Monophase

Regular

Jako krém s
GC Exajet Fast

Monophase

V kombinaci
s GC Exafast
NDS Injection

GC Exafast NDS
Monophase

Putty

V kombinaci
s GC Examix
NDS, GC
Exafast NDS
nebo GC
Exaflex Injection

GC Exafast v kombinaci s ostatními v÷robky GC
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GC Otiskovací hmoty

GC Exaflex pat®í do skupiny

ruËnΩ míchateln÷ch A-silikono-

v÷ch otiskovacích hmot,

s v÷jimeËn÷mi hydrofilními

vlastnostmi. Je vhodn÷ pro

pouæití p®i vπech bΩæn÷ch

otiskovacích technikách.

V÷hody

� GC Exaflex se jednoduπe

namíchá a je mimo®ádnΩ stabilní.

Má rovnΩæ velmi dobrou afinitu

k modelovací sád®e, jakoæto

nejvhodnΩjπímu pomocnému

prost®edku pro otiskování.

� Vysoká elasticita a optimální

thixotropní vlastnosti hmoty

GC Exaflex zaruËují provedení

otisku v nejvyππí kvalitΩ. 

� Prodlouæen÷ Ëas zpracování

umoæµuje dokonËit otisk v klidu

a beze spΩchu. 

� Okamæité odlití sádrou.

GC Exajet je první hmota

na svΩtΩ, speciálnΩ urËená pro

práci s kompletním systémem

GC: Otiskovacími læícemi

a hmotami GC Exaflex,

GC Examix NDS, GC Exafast

NDS. GC Exajet je k dispozici

ve verzi s normálním a rychl÷m

tuhnutím. Praktická samoaktivaË-

ní fólie se hodí do vπech

moderních míchacích p®ístroj˘.

V÷hody

� Jednoduché míchání bez bublin,

vytvá®ející stálou strukturu.

P®i pouæití normální verze je

doba tuhnutí a konzistence ideální

pro metodu "dvojího míchání".

Naproti tomu, p®i pouæití rychle-

tuhnoucí verze je doba tuhnutí

vyhovující pro aplikaci technikou

"dvojího otiskování", zejména

p®i pouæití ISW membrány.

� Vysoká elasticita umoæµuje

jednoduché vyjmutí otisku z

úst i sádrového modelu z otisku.

Tím se sniæuje riziko poπkození.   

� P®ímá aktivace bez od®ezávání

zabraµuje zk®íæené kontaminaci.

� Kartuπe GC Exajet je vhodná

do vπech standardních míchacích

p®ístroj˘.

GC Exaflex 
A-silikonová otiskovací hmota 

GC Exajet
A-silikonová otiskovací hmota ve fólii 

Technika

Dva materiály,
Dva kroky

Dva materiály, 
Jeden krok

Normal Set

V kombinaci s GC
Examix NDS nebo
GC Exaflex Regular

Fast Set

V kombinaci s GC
Examix NDS, GC
Exafast NDS nebo
GC Exaflex Injection

GC Exajet v kombinaci s ostatními v÷robky GC

Technika

Dva materiály,
Dva kroky

Dva materiály, 
Jeden krok

Injection

Jako krém s
GC Exajet Fast
GC Exafast Putty
nebo
GC Exaflex Putty

Regular

Jako krém s
GC Exajet Normal
nebo
GC Exaflex Putty

Putty

V kombinaci s
GC Examix NDS,
GC Exafast NDS
Injection

V kombinaci s
GC Examix NDS
Regular

GC Exaflex v kombinaci s ostatními v÷robky GC
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Otiskovací hmoty od GC

F I R S T  I S  Q U A L I T Y z 
O

 L
F 

C
H

 3
 0

0 
– 

12
/0

1

GC Examix NDS  

GC Exafast NDS

GC Exajet

GC Exaflex

Konzistence 

Injection

Regular

Monophase

Putty

Normal

Fast

Injection

Regular

Putty

Doba zpracování 

2'30"

1'00"

2'00"

1'15"

2'00"

1'15"

45"

2'00"

1'30"

2'15"

1'45"

1'00"

Doba tuhnutí

5'00"

1'45"

4'00"

2'15"

4'00"

2'30”

2'15"

4'00"

3'15"

4'00"

4'00"

4'00"

Minimální doba  

v ústech

4'00"

1'30"

4'00"

1'30"

4'00"

1'30"

2'15"

3'00"

2'30"

4'00"

4'00"

4'00"

Balení

GC Examix NDS a
GC Exafast NDS

Doplµková balení:
2 kartuπe, kaædá 48 ml
6 míchacích násadc˘ II,
velikost S, L nebo LL 
v závislosti na konzistenci

GC Exaflex a
GC Exafast Putty
Balení 1-1:
Báze 500 g 
Katalyzátor 500 g

Balení 5-5
(Pouze GC Exaflex Putty):
5 x báze 500 g
5 x katalyzátor 500 g

GC Exaflex
Balení 1-1:
Báze 74 ml
Katalyzátor 74 ml

Velké balení 20-20 :
20 x báze 74 ml
20 x katalyzátor 74 ml

GC Exajet Normal & Fast :
Intro balení.:
Báze v zásobníku 300 ml
Katalyzátor 62 ml
Exajet kartuπe
10 míchacích násadc˘

Doplµková balení:
2 zásobníky báze po 300 ml
Katalyzátor 62 ml

Klinická balení:
10 zásobník˘ báze po 300 ml 
Katalyzátor 62 ml

P®ísluπenství:
kartuπe
50 míchacích násadc˘ 

Doba zpracování a tuhnutí byla mΩ®ena p®i 23 °C.

Vπechny ostatní fyzikální vlastnosti vyhovovaly normΩ

ISO 4823:1993

GC EUROPE N.V. 
Head Office

Interleuvenlaan, 13
B-3001 Leuven

Tel. +32.16.39.80.50
Fax +32.16.40.02.14

E-mail: info@gceurope.com
www.gceurope.com

Distribuce v »R:

GC EUROPE N.V.
East European Office
»azmanska 8
HR-10000 Zagreb, Croatia
Tel. +385.1.46.77.251, 46.78.474
Fax +385.1.46.78.473
E-mail: info@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com


