
FujiCEM Evolve 
van GC

De oplossing 
voor het cementeren 

van zirkonium 

Een stap vooruit 



Handmix of automix

• Openingen liggen ver uit 
elkaar: pasta’s verontreinigen 
elkaar niet, handmix is mogelijk

• Gemakkelijk te plaatsen 
‘duw-en-klik’-mengtip

• Kan rechtstreeks in de 
restauratie of het wortel-
kanaal worden aangebracht 
(met de Endo-tip)

Glasionomeren zijn het erfgoed van GC met bewezen kwaliteit, zoals blijkt uit onafhankelijke studies 

over de hele wereld. GC FujiCEM Evolve gaat een stap verder en is ontworpen om uw favoriete 

oplossing te zijn bij het cementeren van zirconium restauraties.

GC FujiCEM™ Evolve van GC
Een stap vooruit 

Het met kunsthars versterkte 
glasionomeer dat u kunt vertrouwen

• Gecontroleerde extrusie voor een eenvoudige 
procedure 

• Lage filmdikte en precieze adaptatie 
• Lichtuithardingsoptie voor gemakkelijke 

verwijdering van overmaat

• Minder techniekgevoelig dan kunstharscementen
• Voorbehandeling niet nodig: eenstapsapplicatie 
• Lange verwerkingstijd, snelle uithardingstijd
• Vochttolerant: geen cofferdam nodig 
• Minder risico op postoperatieve gevoeligheid 
• Uitstekende afdichting en randaansluiting

Optimale viscositeit

Met dank aan Dr. J. Tapia Guadix, Spanje
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Handmix of automix • Monomeertechnologie  
met lange ketens

• Superlange monomeerketens voor sterkte en 
stabiliteit van het hechtcement.

• Radiopake glasvulstof voor uitstekende 
zichtbaarheid op röntgenfoto’s (> 250% AI)

Hoofdmonomeerketen

Korte, cross-linking monomeer
Langeketen cross-linking  
monomeer 
Cross-linking monomeer met 
superlange ketens 

Radiopake glasvulstof

“Dit is nu echt mijn eerste keus voor cementeren. Ik hou van de gemakkelijke reiniging en  
verwerking en het vertrouwen van een vochttolerante. Bacteriebestendige hechting geeft 
enorm veel vertrouwen. Het voldoet echt aan alle eisen.” – Dr. Jacques Smith, Zuid-Africa

“In mijn praktijk is GC FujiCEM Evolve het materiaal bij uitstek voor het cementeren van 
zirkonium oxide, metaal en PFM. Zeer beperkte postoperatieve gevoeligheid en de gemakkelijke 
manipulatie.” - – Dr. Sven Baumgartner, Duitsland

“Met GC FujiCEM Evolve zit ik in een comfortzone voor het cementeren. Het dagelijkse  
cementeren van op metaal en zirconium gebaseerde restauraties is met dit product veel minder 
belastend. De extra uithardingstijd, de tack cure optie en geen post-operatieve gevoeligheid 
geven mij een toegevoegde waarde aan mijn werk.” – Dr. Mislav Perić, Kroatië

Zirconium

Element

Zirconium

Element

Geoptimaliseerde hechting  
aan zirkonium

Bron: G. Joshi et al. J Dent Res, 2020;99(Spec Iss A):1316.

Hechtsterkte aan ZrO2 (MPa)

Hoog bevochtigingsvermogen  
bij zirkonium

Composiet hechtcement 
dringt niet door in de 
micropositeit van zirconium.

Polyacrylzuur verbetert de bevochtigsvermogen om door te 
dringen in de microposositeit van het oppervlak van het element 
en de restauratie, hiernaast creëert het een sterke interlocking.
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 Rubberachtige toestand wordt bereikt 
na slechts 3 s lichtuitharding

Overmaat direct eenvoudig te 
verwijderen

Resultaat

GC FujiCEM™ Evolve van GC
Een stap vooruit 

initiële situatie  Doseren met automix  Plaatsing van de restauratie

Vind de stappen voor alle 
cementeringsprocedures in  
de GC-handleiding voor cementatie
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GC FujiCEM Evolve is een handelsmerk van GC.
Ketac CEM Plus Automix, Meron Plus QM en Riva Cem zijn geen handelsmerken van GC.

GC FujiCEM Evolve spuit (9.2 g / 5.0 ml)

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

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

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

012954 GC Push and Click Tip Regular (15)

012955 GC Push and Click Tip Endo (15)

GC EUROPE N.V.
Head Office
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Haasrode-Leuven 1240 
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven 
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Cementeren van monolithische tetragonale zirconium  
kroon met GC FujiCEM Evolve


