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Proces tworzenia dobrego
jako•ciowo uzupe¬nienia
protetycznego, które pasuje
i dobrze spe¬nia swoje zadanie,
rozpoczyna si® od pobrania
wycisku. Je•li szczegó¬y pola
protetycznego nie b®d◊
dok¬adnie odwzorowane,
laboratorium nie b®dzie
w stanie wykonaÊ prawid¬owej
protezy, a dentysta
prawdopodobnie b®dzie mia¬
problemy z dopasowaniem
pracy lub uzna to za
niemoΩliwe. Rezultatem jest
wi®cej pracy dla lekarza,
cz®sto bez zap¬aty, konflikt
z laboratorium, oczywisty
k¬opot dla pacjenta oraz
niezadowolenie ze z¬ej jako•ci
pracy. Niedok¬adne wyciski
s◊ wprost szkodliwe dla
praktyki.

Masa wyciskowa

Na jakie wi®c waΩne cechy
naleΩy zwracaÊ uwag® w czasie
wybierania materia¬u?  

● Czas wi◊zania:

"Tak szybko jak to tylko
moΩliwe" jest zwykle lepsz◊
dewiz◊ zarówno dla Twoich
pacjentów jak i Twojej praktyki.

● Dobra hydrofilno•Ê:

Pomaga uzyskaÊ najdok¬adnie-
jsze odwzorowanie nawet
w wilgotnym •rodowisku.
UmoΩliwia teΩ zap¬yni®cie gipsu
w kaΩdy szczegó¬ wycisku.

● Wysoka odporno•Ê

na rozerwanie:

Zmniejsza ryzyko zniszczenia
wycisku w czasie usuwania
go z ust.

● Wysoka elastyczno•Ê:

Poprawia komfort pacjenta
i technika.

● Odporno•Ê na deformacje:

Daje pewno•Ê, Ωe odwzoro-
wanie pola protetycznego po
wyj®ciu wycisku z ust jest
bardzo dok¬adne.

Jak uzyskaÊ pewno•Ê, Ωe
pobiera si® dobre wyciski?
NaleΩy wybraÊ w¬a•ciw◊ mas®
do odpowiedniej techniki,
wspomóc dzia¬anie tej masy
odpowiedni◊ ¬yΩk◊ wyciskow◊
i zastosowaÊ dobr◊ technik®
pobierania wycisku.
Przewodnik GC pod tytu¬em
"·yΩki wyciskowe" pokaza¬
wag® stosowania odpowiednich
¬yΩek. Znajdziesz w nim
równieΩ wskazówki jak wybraÊ
odpowiednie spo•ród tysi®cy
dost®pnych na rynku.  Wybór
odpowiedniej masy moΩe byÊ
równie trudny. To opracowanie
ma pomóc w dokonaniu
w¬a•ciwej selekcji.

● Stabilno•Ê wymiarów:

Daje pewno•Ê, Ωe pozostan◊
one bez zmian w czasie
przechowywania i transportu
do laboratorium.

● Zapach i smak:

MoΩe to byÊ bardzo waΩne,
gdyΩ niektóre materia¬y swoim
smakiem lub zapachem
wzmagaj◊ wydzielanie •liny,
co przeszkadza pacjentowi
i lekarzowi.

Inne wskazania

● Do ma¬ych uzupe¬nie¶
protetycznych ¬atwiej jest
uΩywaÊ mas szybkowi◊Ω◊cych.
Natomiast do duΩych prac
zalecamy stosowanie
materia¬ów o standardowym
czasie wi◊zania.

● Nie moΩna uΩywaÊ
r®kawiczek lateksowych ani
nici retrakcyjnych mog◊cych
zaburzyÊ czas wi◊zania.

● Po usuni®ciu wycisku z
jamy ustnej, naleΩy dok¬adnie
sprawdziÊ, czy nie ma
niedok¬adno•ci, p®cherzyków
powietrza lub zag¬®bie¶.

● Zdezynfekuj wycisk zanim
wy•lesz go do laboratorium.
Twój technik to doceni.

Z¬e wyciski
powoduj◊ problemy
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Technika "Dwa materia¬y, dwa etapy" 
(dwuwarstwowa, dwuczasowa)

Znana równieΩ jako "putty
wash" lub technika wycisku
korekcyjnego. W metodzie
tej uΩywa si® dwóch róΩnych
rodzajów masy wyciskowej
w dwóch etapach. Dentysta
najpierw pobiera wycisk
wst®pny przez wprowadzenie
do ust pacjenta ¬yΩki z mas◊ o
duΩej g®sto•ci Heavy Body lub
Putty. Po zwi◊zaniu materia¬u
usuwa si® wszystkie podcienie
a nast®pnie wycina si® kanaliki,
które odprowadz◊ nadmiar
masy korekcyjnej. 

W drugim etapie jest uΩywana
masa o ma¬ej g®sto•ci.
Niektórzy denty•ci uΩywaj◊
folii plastikowej aby zrobiÊ
wi®cej przestrzeni w wst®pnym
wycisku, co eliminuje wycinane
miejsca w pierwszej warstwie
masy.

Problemy

Technika "dwuwarstwowa,
dwuczasowa" jest czasoch¬onna
i moΩe stworzyÊ problemy.
Na przyk¬ad, je•li dentysta nie
zbierze nadmiaru z pierwszej
warstwy masy, po powtórnym
wprowadzeniu do jamy ustnej
pacjenta wycisk nie b®dzie
dobrze pasowa¬, prowadz◊c
do odkszta¬ce¶ lub podniesienia
zwarcia. W dodatku, je•li folia
b®dzie zbyt g¬adka nie da si®
uzyskaÊ adhezji materia¬u o

ma¬ej g®sto•ci do materia¬u
o duΩej g®sto•ci. W tym
przypadku GC proponuje
proste rozwi◊zanie problemu.

Rozwi◊zanie
problemu
proponowane
przez GC

W przypadku tej techniki
firma GC poleca stosowanie
polietylenowych wyciskowych
p¬atków separacyjnych. S◊ one
nak¬adane na warstw® putty
w czasie pobierania wycisku
wst®pnego. Po zwi◊zaniu masy
p¬atek jest usuwany daj◊c szero-
k◊ "¬yΩk® indywidualn◊",
b®d◊c◊ idealn◊ podstaw◊
dla wycisku korekcyjnego.

Najlepiej gdy jest to zrobione
przed preparacj◊. Ostatecznie,
aplikacja masy o ma¬ej g®sto•ci
pozwala na precyzyjne odwzo-
rowanie szczegó¬ów pola prote-
tycznego. Dzi®ki duΩej elastycz-
no•ci masy oraz przestrzeni
zostawionej przez p¬atek separa-
cyjny, usuni®cie wycisku z ust
jest bardzo ¬atwe. Co wi®cej,
porowata powierzchnia zosta-
wiona przez p¬atek separacyjny
poprawia adhezj® dwóch warstw
mas wyciskowych. W ten spo-
sób moΩna uzyskaÊ najwyΩsz◊
moΩliw◊ precyzj®.

Dodatkowe zalecenia

Je•li wybra¬e• GC Exaflex
Putty lub GC Exafast Putty do
wycisku wst®pnego, GC zaleca
uΩycie ¬yΩki perforowanej.
Je•li zdecydowa¬e• si® na
GC Exajet, GC zaleca uΩycie
¬yΩki pe¬nej posmarowanej
klejem do silikonów.
GC zaleca równieΩ uΩycie
mas o ma¬ej g®sto•ci takich
jak GC Examix NDS lub
GC Exaflex Injection do
wycisku korekcyjnego.
Takie po¬◊czenie pozwoli

na uzyskanie najwyΩszej
dok¬adno•ci.

Równe warstw
y

materia¬u rza
dkiego Idealna

reprodukcja pola

protetycznego

Z¬a repozycja

wycisku wst®pnego

Podniesienie

zwarcia

Wyciskowe p¬atki separacyjne
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Technika "Dwa materia¬y, jeden etap"
(dwuwarstwowa, jednoczasowa)

Znana równieΩ jako wycisk
podwójny, jest szybsza od
techniki "dwuwarstwowej,
dwuczasowej", ale osi◊gni®cie
precyzyjnego odwzorowania
jest trudniejsze. 
Aby uzyskaÊ najlepszy rezultat
konieczne jest aby g®sto•Ê
dwóch uΩytych mas by¬a jak
najbardziej zbliΩona do siebie. 

Problemy

Je•li ¬◊czy si® zbyt rzadki
materia¬ z mas◊ o duΩej
g®sto•ci np. putty, ten pierwszy
zostanie wypchni®ty i w
rezultacie otrzymamy za ma¬◊
ilo•Ê szczegó¬ów w obszarze
preparowanego stopnia lub
okolicy przyszyjkowej oraz
zniekszta¬cenie ca¬ej
powierzchni.

Idealnym rozwi◊zaniem jest
uΩycie materia¬ów z doskonale
zrównowaΩon◊ g®sto•ci◊ i
pozwalaj◊cych na dok¬adne
odwzorowanie szczegó¬ów.

Rozwi◊zanie
proponowane
przez GC

GC poleca uΩywanie
GC Examix NDS Monophase
lub GC Exajet, dwa materia¬y
o g®sto•ci zbliΩonej do
GC Examix Injection lub
GC Examix Regular.

KaΩde po¬◊czenie tych
materia¬ów pozwala na
osi◊gni®cie odpowiedniej
kompresji bez naraΩania na
niebezpiecze¶stwo zatarcia
szczegó¬ów.   

Dodatkowe zalecenia

W przypadku wybrania
GC Examix NDS Monophase
lub GC Exajet powinno si®
stosowaÊ ¬yΩki pe¬ne,
posmarowane klejem do
silikonów. Je•li jama ustna
pacjenta jest ca¬kowicie
sucha, zalecane jest uΩycie
materia¬u o bardzo ma¬ej
g®sto•ci (Injection),
a je•li to niemoΩliwe -
uΩycie GC Examix Regular.

Wypchni®ty materia¬

o ma¬ej g®sto•ci

W¬a•ciwy stopie¶?

Idealne przystosowanie

g®sto•ci
Idealny model, re

zultat

idealnego wycisku
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Technika "Jeden materia¬, jeden etap"
(jednowarstwowa, jednoczasowa)

Okre•lana równieΩ jako
technika monofazowa.
Metoda ta polega na uΩyciu na
¬yΩce materia¬u zapewniaj◊cego
odpowiedni◊ kompresj® i
jednoczesnej aplikacji tego
samego materia¬u na pole
protetyczne za pomoc◊
strzykawki. 

Warstwa masy na ¬yΩce wi◊Ωe
w czasie gdy wytwarzana jest
kompresja maj◊ca zapewniÊ
dok¬adne odwzorowanie.
Technika ta wymaga materia¬u,
który jednocze•nie zapewnia
wysok◊ dok¬adno•Ê
odwzorowania i moΩliwo•Ê
uzyskania duΩej kompresji.

Problemy

Materia¬ami najcz®•ciej
uΩywanymi w tej technice
s◊ polietery. Mimo, Ωe
daj◊ doskonale rezultaty,
to charakteryzuj◊ si®
nieprzyjemnym zapachem
dla pacjenta. S◊ teΩ ma¬o 
elastyczne, co moΩe stwarzaÊ
problem w czasie uwalniania
modelu gipsowego i prowadziÊ
do zniszczenia wycisku.

Do•wiadczenie podpowie
czy tzw. "wersja soft"
rozwi◊Ωe ten problem.

Rozwi◊zanie
proponowane
przez GC

Do tej techniki polecamy
poliwinylosiloksany takie jak
GC Examix NDS Monophase
lub GC Exafast NDS
Monophase. Masy te musz◊
byÊ uΩywane z pe¬n◊ ¬yΩk◊
aby moΩna by¬o wytworzyÊ
odpowiedni◊ kompresj®.

Idealnym sposobem jest
stosowanie ¬yΩki indywidualnej
i, jak zawsze, kleju do
silikonów.

Brak dok¬adnego

odwzorowania

W¬a•ciwy stopie¶?

UΩyj pe¬nej ¬yΩki

do tej techniki

·yΩka nieperforowana S121 GC klej do silikonów
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Materia¬y wyciskowe GC

Tiksotropowa hydrofilna
masa wyciskowa w
pojemnikach stosowana
we wszystkich technikach
wyciskowych. 
Lepsza konsystencja,
wyd¬uΩony czas pracy i szybki
czas wi◊zania powoduj◊,
Ωe masa ta jest niezwykle
¬atwa w uΩyciu. 
Kompozycja masy eliminuje
uwalnianie si® wodoru
w trakcie wi◊zania, eliminuj◊c
tym samym ryzyko
porowato•ci powierzchni
wycisku. Daje to moΩliwo•Ê
natychmiastowego odlania
modelu gipsowego.

Zalety

● Nowy system dozowania po-
zwala na uzyskanie lepszej ho-
mogenno•ci i eliminuje powsta-
wanie p®cherzyków powietrza
i zapobiega przypadkowemu
wymieszaniu masy w kartuszu.  

● W¬a•ciwo•ci hydrofilne i tik-
sotropowe daj◊ pewno•Ê dok¬a-
dnego odwzorowania szczegó¬ów.

● Wysoki stopie¶ elastyczno•ci
daje duΩ◊ odporno•Ê na rozer-
wanie, a stabilno•Ê wymiarów
pomaga w uzyskaniu idealnego
wycisku.

● Stabilno•Ê obj®to•ci w czasie
wi◊zania, zawsze jednakowa
p¬ynno•Ê.

● Precyzyjne odwzorowanie
detali.

● MoΩliwo•Ê natychmiastowego
odlania modelu gipsowego.

● Bardzo dobre ¬◊czenie
z GC A - silikonami.

● Nowy system dozowania.

● Zabezpieczenie przed
przypadkowym wymieszaniem
w pojemniku.

GC Exafast NDS reprezentuje
rodzin® A-silikonowych mas
wyciskowych, stworzonych
dla precyzyjnych prac
eliminuj◊cych b¬®dy i
zwi®kszaj◊cych komfort
pacjenta. GC Exafast NDS
i GC Exafast Putty daj◊
moΩliwo•Ê osi◊gni®cia w
ci◊gu 2 minut bardzo g¬adkiej
powierzchni odwzorowania
o wysokiej precyzji.
Kompozycja masy eliminuje
uwalnianie si® wodoru w
trakcie wi◊zania, eliminuj◊c
tym samym ryzyko porowato•ci
powierzchni wycisku. Daje to
moΩliwo•Ê natychmiastowego
odlania modelu gipsowego.

Zalety

● Szybki czas wi◊zania elimi-
nuje ryzyko zniekszta¬cenia
wycisku powstaj◊cego przy
przesuni®ciu ¬yΩki w ustach i
jest wygodniejszy dla pacjenta. 

● Nowy system dozowania
pozwala na uzyskanie bardziej
homogennej masy, wolnej od
p®cherzyków powietrza. Zapo-
biega równieΩ przedwczesnemu
po¬◊czeniu si® sk¬adników masy.

● W¬a•ciwo•ci hydrofilne
i tiksotropowe daj◊ pewno•Ê
dok¬adnego odwzorowania
szczegó¬ów.

● Wysoki stopie¶ elastyczno•ci
daje duΩ◊ odporno•Ê na rozer-
wanie, a stabilno•Ê wymiarów
pomaga w uzyskaniu idealnego
wycisku.

● MoΩliwo•Ê natychmiastowe-
go odlania modelu gipsowego.

GC Examix NDS

A - silikonowa masa wyciskowa w pojemnikach

GC Exafast NDS • GC Exafast Putty

Szybko wi◊Ω◊ca A - silikonowa masa wyciskowa

Technika

Dwa materia¬y,
Dwe etapy

Dwa materia¬y,
Jeden etap

Jeden materia¬
Jeden etap

Injection

Jako druga
warstwa z 
GC Exajet Fast,
GC Exafast Putty
lub
GC Exaflex Putty

Jako druga
warstwa z
GC Examix NDS
Monofaza

Regular

Jako druga warstwa
z GC Exajet
Normal lub
GC Exaflex Putty

Monophase

W kombinacji z
GC Examix NDS
Injection

GC Examix NDS 
Monophase

GC Examix NDS w kombinacji z innymi produktami GC 

Technika

Dwa materia¬y,
Dwe etapy

Dwa materia¬y,
Jeden etap

Jeden materia¬
Jeden etap

Injection

Jako druga
warstwa z GC
Exajet Fast, GC
Exafast Putty
lub GC Exaflex
Putty

Jako druga
warstwa z
GC Exafast
NDS Monofaza

Regular

Jako druga
warstwa z
GC Exajet
Fast

Monophase

W kombinacji
z GC Exafast
NDS Injection

GC Exafast NDS
Monophase

Putty (baza)

W kombinacji 
z GC Examix
NDS, GC
Exafast NDS,
lub GC Exaflex
Injection

GC Exafast w kombinacji z innymi produktami GC
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Materia¬y wyciskowe GC

A - silikonowa masa
wyciskowa w tubach do uΩycia
we wszystkich technikach
wyciskowych. Hydrofilne
w¬a•ciwo•ci gwarantuj◊
osi◊gni®cie najlepszych
rezultatów nawet w bardzo
trudnych warunkach
klinicznych.

Zalety

● GC Exaflex jest ¬atwy
do mieszania. Charakteryzuje
si® bardzo duΩ◊ stabilno•ci◊
obj®to•ci i idealnym
przyleganiem masy gipsowej.

● Wysoki stopie¶ elastyczno•ci
daje duΩ◊ odporno•Ê na
rozerwanie, a stabilno•Ê
wymiarów pomaga w
uzyskaniu idealnego wycisku. 

● Wyd¬uΩony czas pracy i
skrócony czas wi◊zania pozwala
na pobranie wycisku bez stresu. 

● MoΩliwo•Ê natychmiastowego
odlania modelu gipsowego.

GC Exajet jest pierwszym
na •wiecie materia¬em
tworz◊cym kompletny system
w po¬◊czeniu z ¬yΩkami
wyciskowymi GC, masami
GC Exaflex, GC Examix NDS
i GC Exafast NDS. Dost®pny
jest w wersji "heavy body"
(g®sty) o normalnym lub
szybkim czasie wi◊zania.
Pakowana do foliowych
pojemników pasuje do
kaΩdego systemu
automatycznego mieszania.

Zalety

● ·atwe mieszanie, homogenna
konsystencja wolna od
p®cherzyków powietrza.
Wersja o standardowym czasie
wi◊zania jest idealna do techniki
wycisku dwuwarstwowego,
jednoczasowego. Natomiast
wersja o skróconym czasie
wi◊zania do techniki wycisku
dwuwarstwowego, dwuczasowe-
go, zw¬aszcza z zastosowaniem
p¬atka separuj◊cego. 

● DuΩa elastyczno•Ê umoΩliwia
¬atwe usuwanie wycisku z ust
a potem z modelu gipsowego.
Zmniejsza si® ryzyko
uszkodzenia pracy.   

● Foliowe pojemniki z mas◊
ulegaj◊ samoistnej aktywacji.

● Pojemniki z obudow◊ pasuj◊
do wszystkich systemów
automatycznego mieszania.

GC Exaflex 

A - silikonowa masa wyciskowa

GC Exajet

A - silikonowa masa wyciskowa w foliowych pojemnikach

(dozowana z automatu) 

Technika

Dwa materia¬y,
Dwe etapy

Dwa materia¬y,
Jeden etap

Normal Set

W kombinacji z GC
Examix NDS lub
GC Exaflex Regular

Fast Set

W kombinacji z 
GC Examix NDS,
GC Exafast NDS lub
GC Exaflex Injection

GC Exajet w kombinacji z innymi produktami GC

Technika

Dwa materia¬y,
Dwe etapy

Dwa materia¬y,
Jeden etap

Injection

Jako druga
warstwa z
GC Exajet Fast,
GC Exafast Putty
lub
GC Exaflex Putty

Regular

Jako druga
warstwa z GC
Exajet Normal lub
GC Exaflex Putty

Putty (baza)

W kombinacji z
GC Examix NDS,
GC Exafast NDS
Injection

W kombinacji s
GC Examix NDS
Regular

GC Exaflex w kombinacji z innymi produktami GC
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GC Examix NDS  

GC Exafast NDS

GC Exajet

GC Exaflex

G®sto•Ê

Injection

Regular

Monophase

Putty

Normal
Fast

Injection
Regular

Putty

Czas pracy

2'30"
1'00"

2'00"
1'15"

2'00"
1'15"

45"
2'00"
1'30"
2'15"
1'45"
1'00"

Czas wi◊zania

5'00"
1'45"

4'00"
2'15"

4'00"
2'30”

2'15"
4'00"
3'15"
4'00"
4'00"
4'00"

Minimalny czas  

w jamie ustnej

4'00"
1'30"

4'00"
1'30"

4'00"
1'30"

2'15"
3'00"
2'30"
4'00"
4'00"
4'00"

Opakowania

GC Examix NDS i 

GC Exafast NDS

Uzupe¬nienie:
2 pojemniki, 48 ml kaΩdy
6 ko¶cówek mieszaj◊cych
typu II, rozmiar S, L lub LL,
zaleΩnie od p¬ynno•ci

GC Exaflex i

GC Exafast Putty

Opakowanie 1-1:
500 g bazy
500 g katalizatora
Opakowanie 5-5 :
(Tylko GC Exaflex Putty)
5 x 500 g bazy
5 x 500 g katalizatora

GC Exaflex

Opakowanie 1-1:
74 ml bazy
74 ml katalizatora

DuΩe opakowanie 20-20:
20 x 74 ml bazy
20 x 74 ml katalizatora

GC Exajet Normal & Fast

Opakowanie wprowadzaj◊ce:
Foliowy pojemnik
z baz◊ 300 ml
Foliowy pojemnik
z katalizatorem 62 ml
Exajet pojemnik
10 ko¶cówek mieszaj◊cych 

Uzupe¬nienia:
2 foliowe pojemniki z baz◊,
300 ml kaΩdy
2 foliowe pojemniki z
katalizatorem, 62 ml kaΩdy

Opakowania kliniczne:
6 foliowych pojemników
z baz◊, 300 ml kaΩdy
6 foliowych pojemników
z katalizatorem, 62 ml kaΩdy

Dodatki:
Pojemnik
50 ko¶cówek mieszaj◊cych

Podany czas pracy i czas wi◊zania mas mierzony
by¬ w temperaturze 23˚C
W¬a•ciwo•ci fizyczne s◊ zgodne z 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

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
Ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax +48.12.625.28.60
E-mail: poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com


