
FujiCEM Evolve од GC
Чекор напред

FujiCEM™ Evolve 
од GC

Иновативен стаклено-јономерен 
цемент модифициран со смола 

за доверливи изработки и 
пријатна удобност во работењето
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Гумозна конзистенција се 
постигнува после само 3 секунди 
контактна полимеризација

Вишокот на материјал се 
отстранува лесно и одеднаш

Финален резултат

Почетна ситуација Нанесување со автомикс Врзување на реставрацијата

Чекор напред

За сите процедури на 
цементирање побарајте го 
делот “чекор по чекор” во 
GC Водич за цементирање
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FujiCEM е заштитена трговска марка на GC.
Ketac CEM Plus Automix, Meron Plus QM и Riva Cem не се заштитени трговски марки на GC.

FujiCEM Evolve GC шприц (9.2 g / 5.0 ml)
012951 GC FujiCEM Evolve Почетен Сет: Шприц (1), Продолжетоци (15) EEP

012952 GC FujiCEM Evolve Три-пак за рачно мешање: Шприц (3), Сад за мешање (1) EEP

012953 GC FujiCEM Evolve Три-пак за автомикс: Шприц (3), Продолжетоци  (45) EEP

012954 GC Push and Click Продолжетоци (15)

012955 GC Push and Click Продолжетоци за Ендо (15)
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FujiCEM™  Evolve

FujiCEM Evolve

Ketac CEM Plus 
Automix

Meron Plus QM

Riva Cem
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FujiCEM Evolve

Ketac CEM Plus 
Automix

Meron Plus QM

Riva Cem

Рачно мешање или
автомикс

• Отворите се доволно 
раздвоени: Пастите не се 
контаминираат меѓусебе, 
можно е и рачно мешање

• “Push end Click” 
продолжеток за 
истиснување кој лесно 
се поставува

• Може да се истисне 
директно во реставрацијата 
или во коренскиот канал 
(со ендо-продолжеток)

Глас-јономерите претставуваат наследство на GC, со докажан квалитет потврден со 

независни истражувања низ целиот свет. Направете чекор нанапред со избор на лесно 

нанесување,мала осетливост и висока толеранција на влага со FujiCEM Evolve.

FujiCEM Evolve од GC
Чекор напред

Стаклен-јономер 
модифициран со смола на кој 

може да му верувате

Доверлива адхезија во секакви 
околности

Оптимизирана адхезија 
со цирконија

• Контролирано истиснување
• Мала дебелина на слојот и прецизна адаптација
• Можност за кратка светлосна полимеризација за 

полесно отстранување на вишокот на материјал

• Помала осетливост во споредба со композитните 
цементи

• Нема потреба за пред-третман: апликација во 
еден чекор

• Долго време за работа, кратко време на врзување
• Толеранција на влага: нема потреба од кофердам
• Помал ризик од пост-оперативна сензитивност
• Одлично запечатување и адаптација на рабовите

Извор: GC R&D Data, Japan, 2018. Податоците се 
достапни во досие.

Најразлични можности за секојдневната 
работа

Оптимална густина

Технологија на мономери 
со долги ланци

• Супер-долги мономерни ланци за цврстина 
и стабилност на цементот.

Благодарност до Dr. J. Tapia Guadix, Шпанија

• Рентгеноконтрастен стаклен полнеж за одлична  
видливост на РТГ (> 250% Al)

FujiCEM Evolve нуди најразлични можности за вашата секојдневна 
работа, бидејќи може да се користи за многу индикации и не бара 
апсолутно отсуство на влага. Уште повеќе, неговата докажана сила 
на врзување за цирконија, го прави особено интересен за 
цементирање на целосно-керамички реставрации.

Индикации:

Благодарност до Dr. J Tapia Guadix, Шпанија

n Говедски емајл n Говедски дентин

Растеглива сила на адхезија 
со забот (MPa)

Растеглива сила на адхезија 
со ZrO2

n Пред печење n После 5 000 циклуси на печење (5-55°C)

Главен мономерен ланец

Краток вкрстено-поврзан мономер

Долг ланец на вкрстено-поврзан мономер

Супер-долг ланец на 
вкрстено-поврзан мономер
Рентгеноконтрастен 
стаклен полнеж

Извор: GC R&D Data, Japan, 2018. Податоците се 
достапни во досие.


