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

Ionomer de sticlã fotopolimerizabil folosit ca liner

în versiunea PASTÃ 

Ambalare

GC Fuji LINING LC 
Refill Pack
1 x 7.0 g (4.7 ml)
Cartuº GC Fuji LINING LC
Hârtie de amestec

Accesorii
Dispozitiv de aplicare
Paste Pak 

Proprietãñi fizice   GC Fuji LINING LC Brand V
Paste Pak Pulbere / Lichid

Tip Pastã ionomer de sticlã   Ionomer de sticlã 
îmbunãtãñit cu rãºinã îmbunãtãñit cu rãºinã

Culoare Dentin B3 A3.5

Timp de lucru  
(@23°C)

2 min. 15 sec. 3 min.

Fotopolimerizare 20 sec. 30 sec.

Rezistenña la compresie  
(@24 ore)

194 MPa 73 MPa

Rezistenña la tensiunea     
diametralã (@24 ore)

26 MPa 12 MPa

Rezistenña la flexie   
(@24 ore)

34 MPa 32 MPa

Rezistenña la forña adeziunii   
(@24 ore)

Dentinã Bovinã  6.2 MPa 1.8 MPa

Dentinã dupã  
2000 cicluri termice

5.9 MPa 0.5 MPa

Compozit rãºinic   
(cu agent de adeziune)

13 MPa 9 MPa

Solubilitate (%)

Apã distilatã 0.07 0.81

Acid Lactic 0.45 1.09

Radiopacitate Da Da

Sursã Date interne, GC Corporation.

Ionomer de sticlã fotopolimerizabil folosit ca liner în versiunea PASTÃ 

GC EUROPE N.V.
Head Office

Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven

Tel.+32.16.39.80.50
Fax + 32.16.40.02.14

E-mail: info@gceurope.com
www .gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO - Romania

Bd.N.Balcescu nr.9.B, Ap.18,et.3,sect.1
RO - Bucuresti

Tel/Fax:+402.1.650.41.75
Mobile:+407.22.511.221

E-mail: romania @eeo.gceurope.com
www .eeo.gceurope.com



GC Fuji LINING LC Paste Pak
Ionomer de sticlã fotopolimerizabil folosit ca liner
în versiunea PASTÃ 

AMALGAM

COMPOZIT /
CERAMICÃ

UN LINER IDEAL
SUB:

Reduce timpul
de lucru

Eliberare de material rapidã
ºi precisã
Spre deosebire de linerele în
varianta pulbere ºi lichid care
pot fi dificil de folosit ºi pot
necesita prea mult timp, dispo-
zitivul de aplicare Paste Pak
este rapid ºi exact. Pentru
a livra cantitatea de pastã
necesarã, se miºcã clapeta de
dozare pe mâner ori înapoi
pentru mai multã pastã, ori
înainte pentru mai puñinã.
Se apasã mânerul ºi pastele
sunt eliberate în proporñia
ºi cantitatea exacte pentru
a asigura cã amestecul final
are manevrare ºi proprietãñi
fizice optime.

Amestecare perfectã  
Se amestecã obñinându-se
consistenña linerului idealã
în doar 10 secunde. Spre
deosebire de amestecul
pulbere ºi lichid, amestecul
nu va conñine bule de aer.

Uºor de manevrat
Consistenña cimentului final îl
face uºor de spatulat ºi plasat.
Timp de lucru comfortabil de
2 min 15 sec.

Prizã dirijatã
Fotopolimerizarea dureazã
doar 20 sec.

Grosime redusã a filmului
Suficient de redusã pentru ca
materialul sã se întindã chiar
numai pe pereñii ºi baza
cavitãñii ºi sã formeze un strat
protector adecvat în cele mai
ascunse cavitãñi - dar fãrã
împrãºtiere.

Adeziune chimicã puternicã
Aderã chimic în mediul umed,
ºi fãrã sã necesite condiñionare,
cu o rezistenñã la tensiune a
adeziunii mai mare decât unii
ionomeri de sticlã pulbere /
lichid tradiñionali.   

Contracñie mai micã
Contracñia de prizã este mai
micã decât jumãtatea celei pe
care o au unii ionomeri de
sticlã pulbere / lichid.

Risc de fracturare mai mic
O rezistenñã la tensiune a ade-
ziunii mai mare, o rezistenñã
la compresie mai mare ºi mai
multã rezistenñã la tensiunea
diametralã înseamnã risc mai
mic de fracturare marginalã. 

Sigilare marginalã bunã
Proprietãñile de rezistenñã bune,
grosimea redusã a filmului ºi
contracñia de prizã scãzutã
creeazã o închidere marginalã
perfectã cu restaurarea finalã. 

Proprietãñi de liner
îmbunãtãñite

Infiltrare bacterianã minimã
Integritatea sigilãrii este menñi-
nutã ºi infiltrarea bacterianã re-
dusã datoritã solubilitãñii reduse.
Un coeficient de expansiune
similar dentinei ºi un modul
al elasticitãñii mic asigurã de
asemenea ca linerul sã fie
elastic ºi sã absoarbã tensiunile
cauzate de contracñie ºi de
expansiunea termicã.

Cartuº ºi dispozitiv

de aplicare GC Fuji

LINING LC Paste Pak. 

Cele douã paste sunt

automat eliberate în

proporñia corectã.

RAPID ªI UªOR
DE FOLOSIT

GROSIME A
FILMULUI REDUSÃ

ADEZIUNE CHIMICÃ
ªI FORÑÃ DE

ADEZIUNE MARI

ABSOARBE
TENSIUNILE

ELIBERARE MARE
DE FLUOR

Biocompatibil
Nu iritã structura dentarã,
ñesuturile moi sau pulpa,
ºi este un izolator termic
excelent.

Radiopacitate
Radiopacitatea este similarã
dentinei, ajutând
diagnosticarea.

Eliberare ridicatã de fluor
Elibereazã cantitãñi mari de
fluor pe termen lung.

Mai uºor de folosit, mai rapid ºi
cu proprietãñi fizice mai bune
decât orice alt ionomer de sticlã
folosit ca liner comercializat
în prezent, acesta este Noul
GC Fuji LINING LC Paste Pak.
Conceput pe baza GC Fuji
LINING LC, ionomerul nostru
de sticlã fotopolimerizabil popu-
lar folosit ca liner în versiune
pulbere/lichid, GC Fuji LINING
LC Paste Pak este primul iono-
mer de sticlã din lume îmbunã-
tãñit cu rãºinã, destinat specific
pentru folosirea ca liner, în
versiunea PASTÃ / PASTÃ. 

Prezentat într-un cartuº 'dublu
marcat' Paste Pak, GC Fuji
LINING LC Paste Pak vine de
asemenea cu dispozitivul de
aplicare unic GC Paste Pak
pentru a simplifica ºi grãbi
procedura ºi a ajuta la asigura-
rea unui rezultat perfect de
fiecare datã. Oricare linere
folosiñi în prezent, noi suntem
convinºi cã odatã ce añi folosit
noul GC Fuji LINING LC Paste
Pak, nu vã veñi mai întoarce la
vechile linere niciodatã.


