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FujiCEM Evolve 
de la GC

Soluția de cimentare pentru 
zirconia de la leader-ul în 

tehnologia ionomerilor de sticlă

Pr
in

 a
m

ab
ili

ta
te

a 
Pr

of
. R

. S
or

re
nt

in
o,

 It
al

ia

Consistenţa elastică se atinge
după doar 3 s de pre-polimerizare

Exces uşor de îndepărtat imediat Rezultat final

Situaţie iniţială Dozare cu automixare Poziţionarea restaurării

Un pas înainte

Descoperiţi etapele pas-cu-pas
pentru toate procedurile de
cimentare pe GC Luting Guide
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FujiCEM este marcă înregistrată a GC.
Ketac CEM Plus Automix, Meron Plus QM şi Riva Cem nu sunt mărci înregistrate a GC.

FujiCEM Evolve GC seringă (9.2 g / 5.0 ml)
012951 GC FujiCEM Evolve Starter Kit: Seringă (1), Vârfuri (15) EEP

012952 GC FujiCEM Evolve Triple pack Handmix: Seringă (3), Hârtie de amestec (1) EEP

012953 GC FujiCEM Evolve Triple pack Automix: Seringă (3), Vârfuri (45) EEP

012954 GC Push and Click Vârfuri (15)

012955 GC Push and Click Vârfuri Endo (15)

Cimentarea unei coroane din zirconia tetragonale 
monolitice cu FujiCEM Evolve
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Mixare manuală sau automixare

• Orificiile cartuşului sunt 
distanţate: pastele nu se 
contaminează reciproc, 
mixarea manuală este 
posibilă

• Vârf de mixare “Push & 
Click” uşor de ataşat

• Poate fi dozat direct în 
restaurare sau în canalul 
radicular (cu vârful endo)

Ionomerii de sticlă reprezintă moştenirea companiei GC, cu o calitate dovedită prin studii

independente realizate în întreaga lume. Taking a step ahead, GC FujiCEM Evolve has been 

designed to be your preferred partner when luting zirconia restorations.
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Ionomerul de sticlă îmbunătăţit cu
răşină în care puteţi avea încredere

Hidrofilitate ridicată la zirconia Adeziune optimizată la zirconia

• Dozare controlată pentru o procedură simplă
• Grosime redusă a filmului & adaptare precisă
• Opţiune de pre-polimerizare pentru 

îndepărtarea simplă a excesului

• Sensibilitate redusă la tehnica utilizată comparativ 
cu cimenturile răşinice

• Nu necesită pre-tratament: aplicare într-o singură etapă
• Timp de lucru prelungit, short setting time
• Tolerant la umiditate: nu necesită utilizarea digii
• Risc scăzut de sensibilitate post-operatorie
• Sigilare şi adaptare marginală excelente

Acidul poliacrilic îmbunătățește umectabilitatea 
pentru a penetra microporozitățile suprafeței dintelui
și a restaurării și crează o legătură puternică.

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

Vâscozitate optimă

Tehnologia lanţurilor monomerice
lungi

• Lanţuri monomerice super-lungi pentru 
rezistenţa şi stabilitatea cimentului.

Prin amabilitatea Dr. J. Tapia Guadix, Spania

• Umplutură radioopacă de sticlă pentru 
vizibilitate excelentă pe radiografii (> 250% Al)

Prin amabilitatea Dr. J. Tapia Guadix, Spania

Rezistența la rupere a adeziunii la ZrO2 (MPa)

Lanţ monomeric principal

Monomer reticulat scurt

Lanţ lung de monomeri reticulaţi

Lanţ super lung de monomeri
reticulaţi
Umplutură radioopacă de
sticlă

Indicat pentru:
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zirconia
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"Este prima mea opțiune pentru cimentare. Iubesc cât de ușor se curăță și se manipulează
și siguranța faptului că este tolerant la umiditate. Adeziunea rezistentă la bacterii oferă
o siguranță foarte mare. Chiar îndeplinește toate cerințele." – Dr. Jacques Smith, Africa de Sud

"În cabinetul meu, materialul preferat pentru cimentarea restaurărilor din oxid de zirconiu, 
metalice sau PFM este GC FujiCEM Evolve. Prezintă o sensibilitate post-operatorie foarte 
scăzută și îmi place manipularea simplă." – Dr. Sven Baumgartner, Germania

"Cu GC FujiCEM Evolve mă bucur de confort. Cimentarea de rutină a lucrărilor metalice și
a celor pe bază de zirconia cu acest produs este mult mai puțin stresantă. Timpul de lucru 
adițional, opțiunea de pre-polimerizare și lipsa sensibilității post-operatorii conferă valoare
în plus muncii mele." – Dr. Mislav Perić, Croația
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