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

Fényrekeményedô üvegionomer liner

paszta formában

Kiszerelés

GC Fuji LINING LC 
utántöltô
1 x 7.0 g (4.7 ml)
GC Fuji LINING LC
Paste Pak patron
Keverôblokk

Tartozékok
Paste Pak adagoló 

Fizikai tulajdonságok GC Fuji LINING LC Konkurens termék
Paste Pak Por / Folyadék

Típus Megerôsített    Megerôsített
üvegionomer paszta üvegionomer

Szín Dentin B3 A3.5

Munkaidô  
(23°C-on)

2 perc 15 mp. 3 perc

Fénykezelés 20 mp. 30 mp.

Nyomásszilárdság   
(24 óra múlva)

194 MPa 73 MPa

Átlós szakítószilárdság      
(24 óra múlva)

26 MPa 12 MPa

Hajlítási szilárdság    
(24 óra múlva)

34 MPa 32 MPa

Szakítószilárdság   
(24 óra múlva)

Dentin  6.2 MPa 1.8 MPa

Dentin 2000    
termociklus után

5.9 MPa 0.5 MPa

Kompozit rezin    
( b o n d a n y a g g a l )

13 MPa 9 MPa

Oldékonyság (%)

Desztillált vízben 0.07 0.81

Tejsavban 0.45 1.09

Röntgenárnyék Igen Igen

Forrás Internal data, GC Corporation.
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GC Fuji LINING LC Paste Pak
Fényrekeményedô üvegionomer liner paszta formában

AMALGÁM ALATT

KOMPOZIT /
KERÁMIA ALATT

AZ IDEÁLIS
LINER:

Idôtakarékos

Gyors és pontos adagolás
A por/folyadék linerek idôrab-
ló, nehézkes használatától
eltérôen a Paste Pak adagoló
gyors és pontos. A kívánt
mennyiség az adagolókaron
lévô mennyiségszabályozóval
pontosan beállítható, elôre
csúsztatva kevesebb anyagot,
hátrahúzva több anyagot
adagol. Az adagolókart meg-
nyomva a megfelelô mennyi-
ségû és pontos arányú pasztát
kapja, így a keverék kezelési
és fizikai tulajdonságai mindig
megfelelôek.

A tökéletes keverék 
Mindössze 10 másodpercet
vesz igénybe, hogy a két
pasztát összekeverve ideális
liner konzisztenciát kapjunk.
A por és folyadék anyagok
keverésétôl eltérôen ez a
keverék légbuborékoktól
mentes lesz.

Könnyû kezelhetôség
A cement állagának köszön-
hetôen egyszerûen felvehetô
és behelyezhetô megfolyás
nélkül. A kényelmesen
felhasználható munkaidô
2 perc 15 másodperc.

Kontrollált kötés
A fénypolimerizáció
mindössze 20 másodperc.

Csekély filmvastagság
Elegendôen vékony ahhoz,
hogy egyenletesen elterüljön
a kavitás alján vagy falain
és egy homogén védôréteget
alkosson a kavitás mélyén -
elfolyás nélkül.

Erôsebb kémiai kötés
Kémiailag köt nedves környe-
zetben, kondicionálás nélkül,
nagyobb szakítószilárdsággal,
mint a hagyományos por /
folyadék üvegionomer.   

Alacsonyabb zsugorodás
A kötési zsugorodás kevesebb,
mint a fele néhány por és
folyadék üvegionomerének.

Alacsony törési kockázat
A magasabb szakítószilárdság,
nagyobb nyomási szilárdság
és a jelentôsebb átlós szakító-
szilárdság a kisebb törési
kockázatról gondoskodnak.

Szorosabb széli zárás
Az anyag kimagaslóan jó fizi-
kai tulajdonságainak, csekély
filmvastagságának és alacsony
kötési zsugorodásának ered-
ményeként a végsô helyreállí-
tás széli zárása tökéletes lesz.

Javított liner
tulajdonságok

Minimális mikrorepedés
A szoros széli zárást és a
mikrorepedések alacsony
kialakulási esélyét az anyag
alacsony oldékonysága is
biztosítja. A dentin-közeli
hôtágulási együttható és az
alacsony rugalmassági tényezô
a zsugorodás és a hôtágulás
okozta nyomást képes elnyelni.

A GC Fuji LINING LC

Paste Pak patron és az

adagoló. A két paszta

kiadagolása mindig a

megfelelô arányban

történik.

GYORSAN ÉS
KÖNNYEN KEZELHETÔ

CSEKÉLY
FILMVASTAGSÁG

ERÔS KÉMIAI
KÖTÉS

NYOMÁSELNYELÔ

MAGAS FLUORID
KIBOCSÁTÁS

Biokompatibilitás
A fogszövetet, a nyálkahár-
tyát és a pulpát nem ingerli,
kiváló hôszigetelô.

Röntgenárnyék
Az anyag röntgenárnyéka
a dentinéhez hasonló, segíti
a diagnózist.

Magas fluorid leadás
Hosszú idôn keresztül, nagy-
mértékû fluorid kibocsátás.

A piacon lévô bármelyik
üvegionomer linerénél jobb
fizikai tulajdonságok és a
könnyebb, gyorsabb használat
jellemzik az új GC Fuji LINING
LC Paste Pak üvegionomert.
A népszerû GC Fuji LINING LC
por/folyadék, fényrekötô
üvegionomer liner alapján
kifejlesztett GC Fuji LINING LC
Paste Pak a világon az elsô
mûgyantával megerôsített
üvegionomer PASZTA / PASZTA
formában.

A GC Fuji LINING LC
"duplacsövû" Paste Pak patronja
szintén a GC egyedülálló
adagolójával használható,
mely jelentôsen leegyszerûsíti
és meggyorsítja az eljárást,
valamint folyamatosan biztosítja
a tökéletes eredményt. Bármely
liner anyagot is használja,
biztosak vagyunk benne, hogy
a GC Fuji LINING LC Paste Pak
kipróbálása után nem fog a régi
lineréhez visszatérni.


