
F I R S T  I S  Q U A L I T Y

Svëtlem tuhnoucí skloionomerní podloækovÿ

materiál ve formë pasta-pasta

Balení

GC Fuji LINING LC 
Refill Pack
1 x 7,0g (4,7ml)
GC Fuji LINING LC
Paste Pak zásobník
Míchací papírky 

Písluπenství
Paste Pak dávkovaË

Fyzikální vlastnosti  GC Fuji LINING LC Brand V
Paste Pak Práπek / Tekutina

Typ Pryskyicí modifikovanÿ      Pryskyicí modifikovanÿ
skloionomerní pasta skloionomer

Barva Dentin B3 A3,5

Pracovní Ëas    
(@23°C)

2min 15s 3min

Tvrzení svëtlem 20s 30s

Pevnost v tlaku     
(@24h)

194 MPa 73 MPa

Prümërná pevnost v tahu        
(@24h)

26 MPa 12 MPa

Pevnost v ohybu     
(@24h)

34 MPa 32 MPa

Pevnost vazby v tahu    
(@24h) na

Dentin 6,2 MPa 1,8 MPa

Dentin po 2000     
termocyklü

5,9 MPa 0,5 MPa

Kompozitní pryskyice      
(s bondem)

13 MPa 9 MPa

Rozpustnost (%)

Destilovaná voda 0,07 0,81

Kyselina mléËná 0,45 1,09

Radiopacita Ano Ano

Zdroj  Vnitní údaje, GC Corporation.
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GC Fuji LINING LC Paste Pak
Svëtlem tuhnoucí skloionomerní podloækovÿ
materiál ve formë pasta-pasta

AMALGÁM

KOMPOZITA /
KERAMIKU

IDEÁLNÍ PODLOÆKA
POD:

Zkracuje pracovní
postup

Rychlé a pesné dávkování
Zatímco podloækové materiály
typu práπek/tekutina mohou
bÿt "neπikovné" na pouæití
a jejich píprava zabere mno-
ho Ëasu, Paste Pak dávkovaË
je rychlÿ a pesnÿ. K vytlaËení
potebného mnoæství pasty
nastavte posuvník na páËce
bu… dozadu pro vëtπí mnoæství
Ëi dopedu pro menπí mnoæství
pasty. ZmáËknëte páËku
a pasty se vytlaËí ve správném
pomëru a poæadovaném
mnoæství. Tento systém zajistí,
æe koneËná smës bude mít
optimální vlastnosti pro
zpracování i optimální
fyzikální vlastnosti.

Dokonalé míchání 
Míchá se do ideální konzis-
tence pouhÿch 10 sekund.
Narozdíl od míchání práπku
a tekutiny je vÿsledná smës
bez vzduchovÿch bublinek.

Snadné zacházení
Konzistence vÿsledného
cementu zajiπ†uje snadné
nabírání a nanáπení bez
"proboení". Pohodlnÿ
pracovní Ëas 2min 15s.

Kontrola nad Ëasem tuhnutí
Vytvrzení svëtlem pouhÿch 20s.

Tlouπ†ka tenkého filmu
DostateËnë tenkÿ k hladkému
rozetení po dnë Ëi stënách
kavity a vytvoení pimëené
ochranné vrstvy i v mëlkÿch
kavitách - bez vytékání z kavity.

Silnëjπí chemická vazba
Chemicky se váæe ve vlhku
a nepotebuje kondicionér,
má vëtπí pevnost vazby v tahu
neæ nëkteré tradiËní
skloionomery práπek/tekutina.

Menπí kontrakce
Kontrakce pi tuhnutí je o po-
lovinu menπí neæ u nëkterÿch
skloionomerü práπek/tekutina. 

Menπí nebezpeËí fraktur
Vëtπí pevnost vazby v tahu
i v tlaku a vyππí prümërná
pevnost v tahu znamená menπí
nebezpeËí marginálních fraktur.

Pevnëjπí marginální uzávër
Vysoké pevnostní vlastnosti,
tenkÿ film a malá kontrakce pi
tuhnutí tvoí pevnëjπí marginál-
ní uzávër s definitivní vÿplní.

Lepπí vlastnosti
lineru

Minimální mikronetësnost
Díky nízké rozpustnosti je
udræována integrita utësnëní
a minimalizována mikronetës-
nost. Koeficient roztaænosti
podobnÿ dentinu a nízkÿ modul
elasticity také umoæñují lineru,
aby se ohÿbal a absorboval
zátëæ zpüsobenou kontrakcí
a termální expanzí.

GC Fuji LINING LC

Paste Pak zásobník

a dávkovaË. Obë

pasty jsou vytlaËeny

automaticky ve

správném pomëru.

RYCHLÉ A SNADNÉ
P O U Æ I T Í

TENK¥ FILM

VYSOKÁ CHEMICKÁ
ADHEZE A SÍLA

VAZBY

ABSORBOVÁNÍ
ZÁTÈÆE

VYSOKÉ UVOLÑOVÁNÍ
FLUORU

Biokompatibilita
Nedráædí tvrdou Ëi mëkkou
zubní tkáñ, ani pulpu
a je dokonalÿm tepelnÿm
izolátorem.

Radiopacita
Radiopacita je podobná
dentinu, coæ napomáhá
pi diagnóze.

Vysoké uvolñování fluoru
Uvolñuje vysokou hladinu
fluoru po dlouhou dobu.

Snazπí a rychlejπí pouæití, lepπí
fyzikální vlastnosti neæ u jinÿch
skloionomerních podloækovÿch
materiálü na souËasném trhu -
to je NOV¥ GC Fuji LINING LC
Paste Pak. Vyvinul se z oblíbe-
ného podloækového materiálu
GC Fuji LINING LC, svëtlem
tuhnoucího skloionomerního
lineru ve formë práπek/tekutina.
GC Fuji LINING LC Paste Pak
je první pryskyicí modifikovanÿ
skloionomerní materiál na svëtë,
speciálnë vyvinutÿ jako
podloækovÿ materiál ve formë
pasta-pasta.

GC Fuji LINING LC Paste Pak
pichází také s jedineËnÿm
GC Paste Pak dávkovaËem ke
zjednoduπení a urychlení proce-
dury a pomáhá kdykoli zajistit
dokonalÿ vÿsledek. Pasta je vyt-
laËována z dvoupístové kartuπe.
A† bëænë pouæíváte jakÿkoliv
podkládací materiál, jsme
pesvëdËeni, æe jakmile jednou
vyzkouπíte GC Fuji LINING LC
Paste Pak, nebudete mít düvod
se k püvodnímu jiæ vrátit.


