
FujiCEM™ Evolve 
από τη GC

Καινοτόμος ρητινοτροποιημένη  
υαλοϊονομερής κονία 

για αξιόπιστη απόδοση 
και εκπληκτική ευκολία 

Ένα βήμα μπροστά



Ανάμιξη με το χέρι ή αυτόματα

• Μεγάλη απόσταση μεταξύ 
των οπών : οι πάστες δεν 
επιμολύνονται, δυνατότητα 
ανάμιξης με το χέρι

• Εύκολα τοποθετούμενο  
άκρο ανάμιξης «Push & Click» 

• Μπορεί να διανεμηθεί 
απευθείας στην 
αποκατάσταση ή στον ριζικό 
σωλήνα (με το ενδοδοντικό 
άκρο)

Οι υαλοϊνομερείς κονίες είναι η κληρονομιά της GC, με αποδεδειγμένη ποιότητα όπως καταδεικνύεται 
από ανεξάρτητες μελέτες σε όλο τον κόσμο. Ξεχωρίστε με την επιλογή σας για εύκολη εφαρμογή, 
μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση σε σχέση με τις ρητινώδεις κονίες και υψηλή αντοχή στην υγρασία με 
το FujiCEM Evolve.

FujiCEM Evolve από τη GC
Ένα βήμα μπροστά

Η ρητινοτροποιημένη 
υαλοϊονομερής κονία που μπορείτε 

να εμπιστευτείτε.

• Ελεγχόμενη εξώθηση για εύκολη διαδικασία 
• Μικρό πάχος μεμβράνης και ακριβής 

εφαρμογή 
• Επιλογή πολυμερισμού για ευκολότερη 

αφαίρεση της περίσσειας υλικού

• Μεγαλύτερη ευκολία  στη χρήση σε σχέση με τις 
ρητινώδεις κονίες

• Δεν απαιτείται προεπεξεργασία: εφαρμογή σε ένα βήμα 
• Εκτεταμένος χρόνος εργασίας, σύντομος χρόνος πήξης 
• Ανθεκτικό στην υγρασία: δεν απαιτείται ελαστικός 

απομονωτήρας 
• Μικρότερος κίνδυνος μετεπεμβατικής ευαισθησίας 
• Άψογη έμφραξη και οριακή εφαρμογή

Άριστο ιξώδες

Ευγενική παραχώρηση του Δρα J. Tapia Guadix, Ισπανία Ευγενική παραχώρηση του Δρα J. Tapia Guadix, Ισπανία
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Ανάμιξη με το χέρι ή αυτόματα

Αξιόπιστη συγκόλληση σε κάθε 
περίπτωση

Βελτιστοποιημένη συγκόλληση στο 
ζιρκόνιο

Source: GC R&D Data, Japan, 2018. Data on file. Source: GC R&D Data, Japan, 2018. Data on file.

Η ευέλικτη επιλογή για καθημερινή χρήση 

Τεχνολογία με μακριές αλυσίδες 
μονομερών

• Εξαιρετικά μακριές αλυσίδες μονομερών 
δημιουργούν μία ισχυρή και σταθερή κονία.

• Ακτινοσκιερή ενισχυτική ουσία από ύαλο για 
άριστη ορατότητα στις ακτινογραφίες  
(> 250% Al)

Το FujiCEM Evolve μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές και δεν 
απαιτείται απόλυτη απομόνωση από την υγρασία. Επιπλέον, η βελτιωμένη 
αντοχή του συγκολλητικού δεσμού στο ζιρκόνιο, το καθιστά εξαιρετική 
επιλογή για τη συγκόλληση των ολοκεραμικών αποκαταστάσεων υψηλής 
αντοχής.  

Ενδείκνυται για:

n Βόεια αδαμαντίνη n Βόεια οδοντίνη

Αντοχή του συγκολλητικού δεσμού 
στο δόντι (MPa) Αντοχή του συγκολλητικού δεσμού στο  ZrO2

n Πριν από τον θερμό κύκλο  n Μετά από 5.000 κύκλους (5-55 °C)

Κύρια αλυσίδα μονομερών

Μικρό μονομερές δικτύωσης

Μονομερές μακριάς αλυσίδας 
δικτύωσης
Εξαιρετικά μακριά αλυσίδα 
μονομερούς δικτύωσης 
Ακτινοσκιερή ενισχυτική ουσία 
από ύαλο
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Αποκτά ελαστική σύσταση σε μόλις  
3 δευτερόλεπτα φωτοπολυμερισμού

Εύκολη αφαίρεση της περίσσειας 
υλικού

Τελικό αποτέλεσμα

FujiCEM Evolve από τη GC
Ένα βήμα μπροστά

Αρχική κατάσταση Τοποθέτηση με αυτόματη ανάμιξη  Εφαρμογή της αποκατάστασης

Για τις αναλυτικές οδηγίες 
όλων των διαδικασιών 
συγκόλλησης ανατρέξτε 
στον GC Luting Guide, 
διαθέσιμο για iphones 
και androids.
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Το FujiCem Evolve αποτελεί εμπορικό προϊόν της GC.
Τα Ketac CEM Plus Automix, Meron Plus QM και Riva Cem δεν είναι εμπορικά σήματα της GC.

FujiCEM Evolve GC syringe (9.2 g / 5.0 ml)

012948 GC FujiCEM Evolve Starter Kit: Syringe (1), Tips Regular (15)

012949 GC FujiCEM Evolve Triple pack Handmix: Syringe (3), Mixing Pad (1)

012950 GC FujiCEM Evolve Triple pack Automix: Syringe (3), Tips Regular (45)

012954 GC Push and Click Tip Regular (15)

012955 GC Push and Click Tip Endo (15)
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