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FujiCEM™ Evolve 
od GC

Inovatívny živicou modifikovaný 
skloionomérny cement 

pre spo£ahlivý výkon 
a príjemné pohodlie
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Gumovitý stav sa dosiahne len po 
3 sekundách svietenia (tzv. „tack-
curing“)

L’ahké odstránenie prebytoËného 
materiálu naraz

KoneËný výsledok

Východisková situácia Dávkovanie s automixom Nasadenie náhrady

Krok vpred

Podrobný postup pre 
všetky druhy cementovania 
nájdete v príruËke 
GC Luting Guide
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FujiCEM je ochranná známka spoloËnosti GC.
Ketac CEM Plus Automix, Meron Plus QM a Riva Cem nie sú ochrannými známkami spoloËnosti GC.

FujiCEM Evolve GC syringe (9.2 g / 5.0 ml)
012951 GC FujiCEM Evolve Starter Kit: Syringe (1), Tips Regular (15) EEP

012952 GC FujiCEM Evolve Triple pack Handmix: Syringe (3), Mixing Pad (1) EEP

012953 GC FujiCEM Evolve Triple pack Automix: Syringe (3), Tips Regular (45) EEP

012954 GC Push and Click Tip Regular (15)

012955 GC Push and Click Tip Endo (15)



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

RuËné miešanie alebo automixové 
miešanie

• otvory sú ¢aleko od seba: 
pasty sa navzájom 
nekontaminujú, je možné 
aj ruËné miešanie

• jednoduché nasadenie 
zmiešavacej koncovky 
“Push & Click”

• môže sa dávkova† priamo 
do náhrady alebo do 
koreñového kanálika 
(s endo špiËkou)

Skloionoméry sú s overenou kvalitou odkazom spoloËnosti GC, ako to preukazujú nezávislé 

štúdie po celom svete. Urobte krok vpred a vyberte si jednoduchú aplikáciu, nižšiu citlivos† 

na techniku a vysokú odolnos† voËi vlhkosti s technológiou FujiCEM Evolve.

FujiCEM Evolve od GC
Krok vpred

Živicou modifikovaný skloionomér, 
ktorému môžete dôverova†

Spo£ahlivá väzba za každých 
okolností

Optimalizovaná adhézia k zirkóniu

• kontrolované vytláËanie pre jednoduchý postup
• tenká hrúbka filmu a presná adaptácia
• možnos† vytvrdzovania „tack-cure“ pre 

jednoduchšie odstránenie prebytkov

• menej citlivý na techniku ako živicové cementy
• nie je potrebné pred-ošetrenie: jednorazová 

aplikácia
• dlhý pracovný Ëas, krátky Ëas tuhnutia
• odolnos† voËi vlhkosti: kofferdam nie je potrebný
• nižšie riziká pooperaËnej citlivosti
• vynikajúce utesnenie a okrajová adaptácia

Zdroj: GC R&D Data, Japonsko, 2018. Údaje v súbore. Zdroj: GC R&D Data, Japonsko, 2018. Údaje v súbore.

Všestranná vo£ba pre každodennú praxOptimálna viskozita

Technológia monomérov s dlhým 
re†azcom

• Monoméry s ve£mi dlhým re†azcom pre pevnos† 
a stabilitu cementu

S láskavým dovolením J. Tapia Guadix, Španielsko

• rádioopákne sklenené plnivo pre vynikajúcu 
vidite£nos† na RTG (> 250% Al)

FujiCEM Evolve je všestranná vo£ba pre Vašu každodennú prax, pretože 
môže by† použitý pre mnohé indikácie a nevyžaduje si absolútnu izoláciu 
vlhkosti. Okrem toho, v¢aka lepšej pevnosti väzby k zirkóniu sa stáva 
obzvláš† zaujímavým, ak chcete cementova† celokeramické náhrady s 
vysokou pevnos†ou.

Indikované pre:

S láskavým dovolením J. Tapia Guadix, Španielsko

n bovinná sklovina n bovinný dentín

Pevnos† väzby k zubu v †ahu 
(MPa)

Pevnos† väzby k ZrO2 v †ahu

n Pred termocyklovaním n Po 5 000 cykloch (5-55°C)

hlavný re†azec monomérov

krátky prepájací monomér

prepájací monomér s dlhým re†azcom

prepájací monomér s ve£mi 
dlhým re†azcom
rádioopákne sklenené plnivo


