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         Nauka 

                 stojåca za tworzeniem 

             przy uæyciu G-≥nial z GC



W GC stawiamy na indywidualnoπÊ. Rozumiemy, æe nie ma dwóch takich samych pacjentów - a kaæda odbudowa jest 

wyzwaniem. Rozumiemy równieæ, æe nie ma dwóch dentystów majåcych dokładnie takie same preferencje, jeπli chodzi 

o technikë odbudowy lub idealny kompozyt do wypełnieË. Aby sprostaÊ tej potrzebie GC oferuje gamë kompozytów 

o róænych właπciwoπciach, od twardych i poddajåcych sië upychaniu aæ po płynne i umoæliwiajåce iniekcjë ze strzykawki. 

Kaædy kompozyt GC wprowadza walory estetyki, co pomaga klinicyπcie w tworzeniu niewidocznych wypełnieË 

w prosty i efektywny sposób. Kaædy z tych kompozytów oferuje doskonałe właπciwoπci fizyczne i utrzymanie połysku 

zapewniajåce wytrzymałoπÊ i trwałå estetykë. I kaædy produkt reprezentuje innowacyjnoπÊ i jakoπÊ, które stanowiå 

rdzeË filozofii produktów GC. 

Rozwiåzania estetyczne GC do kaædego przypadku 
         z dokładnie takå procedurå, jakå preferujesz.

Konsystencja medium, w której materiał nie klei 
sië i nie spływa, czyni go idealnym do mode-
lowania estetycznych uzupełnieË z wolnej 
rëki. G-≥nial Anterior wprowadza naturalnå 
witalnoπÊ i wyjåtkowe dopasowanie odcienia 
do uzyskania estetyki na najwyæszym poziomie. 

Dziëki twardszej konsystencji ten kompozyt 
zapewnia lepszå kondensowalnoπÊ i tylko taki 
stopieË płynnoπci, który gwarantuje pełnå 
adaptacjë do dna i πcian ubytku. G-≥nial Po-
sterior jest łatwy w modelowaniu i ma odcienie 
optymalnie dopasowane do perfekcyjnych 
uzupełnieË w odcinku bocznym.

Dziëki kontrolowanej płynnoπci, G-≥nial 
Universal Flo przy wprowadzaniu zachowuje 
sië jak kompozyt płynny, ale układa jak tra-
dycyjny. ©wiatowej klasy kompozyt o wyjåt-
kowej wytrzymałoπci, niezwykłym połysku 
i wszechstronnoπci, który moæe byÊ stosowany 
do odbudowy ubytków wszystkich klas.

Jako kompozyt o wysokiej płynnoπci, G-≥nial 
Flo umoæliwia łatwå i bezproblemowå aplikacjë. 
Korzyπciå wynikajåcå z wysokiej zwilæalnoπci 
materiału jest łatwa adaptacja do πcian ubytku, 
oraz pozbawione pëcherzyków wypełnienie 
kompozytowe. 

G-≥nial FloG-≥nial anterior G-≥nial posterior G-≥nial Universal Flo
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G-≥nial anterior z GC 
G-≥nial 
anterior

G-≥nial Anterior jest wspaniałym 
materiałem, z idealnie dopasowanym 

kolorem i łatwym stosowaniem. 
To pozwala mi zrobiÊ perfekcyjnie 

wypełnienia w przednim odcinku zëbów.

Bardzo podoba mi sië praca tym 
materiałem - idealnie utrzymuje kształt, 

dokładnie taki jak został wymodelo-
wany. Długi czas pracy sprawia, æe praca 

nim jest jeszcze bardziej komfortowa.

Dr J. Van Rensburg, Wielka Brytania Dr U. Krueger Janson, Niemcy Dr J. Tapia Guadix, Hiszpania

Sztuka  

  tworzenia            

niewidocznej  

   eStetyki.
Odkåd zaczåłem pracowaÊ G-≥nial 

Anterior, estetyka moich uzupełnieË 
w przednim odcinku radykalnie sië 

poprawiła. Uwaæam, æe jest bardzo 
łatwy w pracy i ma fantastyczny efekt 

dopasowania do tkanek zëba.



G-≥nial Anterior jest materiałem z wyboru, kiedy szukasz materiału 

do wypełnieË, który spełni estetyczne oczekiwania Twoich wszystkich 

pacjentów. Bëdåc “wyrozumiałym” kompozytem, który oferuje 

piëkny, naturalnie wyglådajåcy wysoki połysk wypełnieË jest 

jednoczeπnie niezwykle łatwy w uæyciu, co sprawia, æe jest kompo-

zytem nadajåcym sië do codziennego uæytku.

G-≥nial Anterior daje równieæ wiëcej czasu na pracë, a wiëc wiëcej 

swobody przy kształtowaniu i modelowaniu, aby z łatwoπciå 

uzyskaÊ idealnå anatomicznå formë i estetykë.

G-≥nial anterior: Estetyka w łatwy sposób

Dr J. Tapia Guadix, Hiszpania 

•  Estetyka i kontrast rtg: Połåczenie piëkna i rozpoznawalnoπci 

•  wszechstronnoπÊ w stosowaniu: Od prostoty jednego odcienia 

do złoæonoπci wielu odcieni

•  system odcieni dostosowany do wieku: Dobór koloru szkliwa 

w oparciu o wiek pacjenta

•  bezproblemowa praca: Gładka, niekleista konsystencja, która 

umoæliwia pracë nawet pëdzelkiem



G-≥nial Anterior posiada unikalny skład umoæliwiajåcy uzyskanie 

uzupełnieË, które niewidocznie komponujå sië z zëbem - w wiëkszoπci 

przypadków, przy uæyciu tylko jednego odcienia. Zaawansowane 

badania doprowadziły do dostëpnoπci róænych wielkoπci i rodzajów 

wypełniaczy, które zapewniajåc lepsze zdolnoπci rozpraszania πwiatła 

naπladujå jego naturalne odbicie. Efektem jest wyjåtkowo naturalny 

odcieË dostosowany do wymogów estetyki w przednim odcinku 

zëbów.

G-≥nial 
anterior

Sytuacja wyjπciowa: ubytek w bloku kompo-

zytowym; odcieË A3

Ubytek wypełniony materiałem konkurencji 

- kompozyt o niskim rozpraszaniu πwiatła; 

odcieË A2

Ubytek wypełniony G-≥nial - kompozyt 

o wysokim rozpraszaniu πwiatła; odcieË A2

Sekret tworzenia niewidocznoπci.

Od piëkna uzyskanego pojedynczym
                                     odcieniem po wiele estetycznych kombinacji.

Wiele odcieni
Prof. M. Peumans, Belgia 

Pojedynczy odcieË
Dr G. Aboudharam, Francja





G-≥nial posterior z GC 
G-≥nial 
posterior

Połåczenie właπciwoπci kryjåcych 
(nieprzeziernoπci) i kondensowania 

pozwala mi tworzyÊ naturalnie wyglå- 
dajåce wypełnienia zëbów bocznych. 

Nie doπwiadczyłem jakiejkolwiek niedo- 
skonałoπci, nawet w przypadku rozległych 

uzupełnieË w odcinku bocznym. 

Lubië stosowaÊ G-≥nial Posterior 
ze wzglëdu na jego dobre 

dopasowanie koloru i doskonałe 
właπciwoπci tiksotropowe. Uwaæam, 

æe unitipsy så bardzo łatwe w uæyciu.

Lubië konsystencjë G-≥nial Posterior 
poniewaæ materiał zawsze pozostaje 

w miejscu, szczególnie podczas 
modelowania guzków lub krawëdzi 

brzeænych. Ponadto, ten kompozyt nie 
klei sië i jest łatwy do konturowania.

Prof. I. MiletiÊ, Chorwacja Dr M. Menke, Austria Dr H. F. Ousni, Liban



Dr J. Tapia Guadix, Hiszpania

G-≥nial Posterior ma bardziej skondensowany wypełniacz, co daje 

bardziej sprëæystå konsystencjë i wiëkszå kontrolë podczas kształto- 

wania anatomicznej formy odbudowy w odcinku bocznym. Kon-

densowany materiał podczas nakładania nadal pozostaje wilgotny 

i płynny, aby zapewniÊ szczelne formowanie wypełnienia, nawet 

w najgłëbszych ubytkach.

G-≥nial Posterior wprowadza bardziej ciepłe odcienie, które så 

szczególnie dostosowane do potrzeb estetyki w bocznym odcinku 

zëbów. 

G-≥nial posterior: Twardsze piëkno

•  Dostosowany system odcieni: 4 odcienie standardowe i 2 odcienie 

zewnëtrzne do odtwarzania zmian w szkliwie zwiåzanych z wiekiem

•  właπciwa nieprzepuszczalnoπÊ promieni rtg 252 % al: Umoæliwia 

kontrolë

•  Nie klejåca sië, umoæliwiajåca kondensacjë konsystencja: Wiëksza 

kontrola przy kształtowaniu i odbudowie anatomicznej formy 

•  zwiëkszona zawartoπÊ wypełniacza: Wiëksza wytrzymałoπÊ 

i trwałoπÊ



Unikalna formuła G-≥nial Posterior została opracowana zarówno 

w zakresie wytrzymałoπci jak i niskiego naprëæenia skurczowego. 

Jeπli wypełnienie kompozytowe w odcinku bocznym koËczy sië 

niepowodzeniem to zazwyczaj z powodu złamania lub utraty 

szczelnoπci brzeænej. G-≥nial Posterior cechuje wysoka wytrzymałoπÊ 

na złamanie i zredukowany skurcz polimeryzacyjny, co pomaga 

zmniejszyÊ ryzyko utraty trwałoπci.

Sekret tworzenia długotrwałego piëkna.

Od moæliwoπci pojedynczego odcienia do 
     rozmaitych długotrwałych estetycznych kombinacji.

Naprëæenie skurczowe róænych materiałów kompozytowych
Dane wewnëtrzne działu BadaË i Rozwoju GC, Japonia, 04/2011
Dane dostëpne na æyczenie
Badanie przeprowadzone zgodnie z normå ISO 4049:2000

Pojedynczy odcieË
Dr J. Tapia Guadix, Hiszpania 

Wiele odcieni
Dr J. Smithson, Wielka Brytania

Naprëæenie skurczowe (N)

G-≥nial Posterior (GC)

Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent)

Filtek Z250 (3M ESPE)

Venus Diamond (Heraeus)

Herculite Ultra (Kerr)

EsthetX HD (Denstply)
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G-≥nial 
posterior





G-≥nial Universal Flo z GC
G-≥nial 
Universal Flo

G-≥nial Universal Flo jest juæ mate- 
riałem do tworzenia najlepszych

efektów kolorystycznych. W ponad 
90% moich przypadków, do ubytków 

przyszyjkowych preferujë odcieË AO3. 

Mimo, æe jest materiałem płynnym, 
G-≥nial Universal Flo zastosowany 

do wypełnieË klasy II, wykazuje zdol-
noπÊ uszczelniania porównywalnå do 

æywic kompozytowych o niskim skurczu. 

Lubië pracowaÊ G-≥nial Universal 
Flo. Duæa gëstoπÊ materiału przy 

zachowanej jednoczeπnie płynnoπci 
czyniå ten kompozyt niezbëdnym 

w wielu sytuacjach klinicznych.

Dr V. Biskupska, Polska Dr U. Krueger Janson, Niemcy Prof. C. Goracci, Włochy



Jako klinicyπcie moæe Ci sië wydawaÊ, æe trudno znaleÊ materiał, 

który potrafi doskonale adaptowaÊ sië w głëbokich lub wåskich 

ubytkach bëdåc równoczeπnie wystarczajåco mocnym na powierz- 

chniach æujåcych. Dziëki lepkoπci umoæliwiajåcej iniekcjë, G-≥nial 

Universal Flo jest odpowiedziå na te trudne przypadki, w których 

nie chcesz iπÊ na kompromis pomiëdzy doskonałå aplikacjå; estetykå 

lub wytrzymałoπciå.

Prof. I. MiletiÊ, Chorwacja

G-≥nial Universal Flo: Kontrolowana płynnoπÊ, maksymalna wytrzymałoπÊ

•  Uniwersalny materiał do wypełnieË o pełnej wytrzymałoπci: 

Kompozyt wprowadzany strzykawkå do wszystkich klas ubytków

•  kontrolowana płynnoπÊ: Doskonała adaptacja połåczona ze 

stabilnoπciå ułatwiajåcå odbudowë anatomicznego kształtu  

•  Efekt samopolerowania: Szybkie wykoËczenie z utrzymaniem 

idealnego połysku  

•  znakomita estetyka: 15 odcieni z 3 poziomami przeziernoπci 

dostosowanych do wszystkich materiałów kompozytowych GC 

do wypełnieË 



G-≥nial Universal Flo korzysta z nowych technik produkcyjnych 

i rewolucyjnej metody silanizacji, która wzmacnia adhezjë pomiëdzy 

czåsteczkami szkła i matrycå æywicy. Dziëki temu uzyskano wyæszå 

koncentracjë wypełniacza zapewniajåcå poprawë wytrzymałoπci, 

odpornoπci na πcieranie oraz zwiëkszenie koËcowego połysku 

i estetyki. Wynikiem tego jest płynny materiał do wypełnieË, równie 

wytrzymały jak inne kompozyty do zëbów bocznych, ale z jednå 

istotnå zaletå: idealny do wskazaË, gdzie wymagana jest lepkoπÊ 

umoæliwiajåca iniekcjë, takich jak wypełnienia ubytków klasy I, II 

i przyszyjkowe.

Sekret tworzenia wypełnieË technikå iniekcji.

Od najmniejszych uzupełnieË klasy V do najbardziej rozległych klasy II.

Test πcieralnoπci 3 Body wear róænych materiałów kompozytowych 
Dane wewnëtrzne działu BadaË i Rozwoju GC, Japonia, 04/2011
Dane dostëpne na æyczenie

Dr U. Krueger Janson, Niemcy Dr J. Sabbagh, Belgia 

G-≥nial Universal Flo: Kontrolowana płynnoπÊ, maksymalna wytrzymałoπÊ

G-≥nial 
Universal Flo

test πcieralnoπci 3 body wear (µm)

G-≥nial Universal Flo (GC)

Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent)

Filtek Z250 (3M ESPE)

Venus Diamond (Heraeus)
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Dr J. Tapia Guadix, Hiszpania Dr H. F. Ousni, Liban Dr M. Æarow, Polska

G-≥nial Flo z GC 
G-≥nial 
Flo

G-≥nial Flo jest dobrym uzupełnie-
niem całoπci. Dziëki dobrej konsy-

stencji i właπciwoπci zapływania, moæna
go uæyÊ do wyrównania πcian ubytku

przed przyståpieniem do konwencjonal-
nego nakładania warstw.

Dla mnie materiał ten jest 
szczególnie przydatny w przypadku 

techniki podniesienia brzegu dodziå-
słowego kompozytem (gdy ubytek 

znajduje sië na wysokoπci girlandy 
dziåsłowej lub nieco poniæej jej granicy).

Lubië go szczególnie do 
podπcielania wypełnieË w zëbach 

bocznych. Wewnëtrzne nieprzezierne 
kolory så znakomitym podkładem 

przykrywajåcym ciemne podłoæe,
np. po usuniëciu amalgamatu.



G-≥nial Flo jest łatwym w uæyciu, nieprzepuszczalnym dla promieni 

rentgenowskich kompozytem do podπcieleË, który zapewnia 

optymalnå bazë dla kaædego rodzaju uzupełnienia G-≥nial.

Dodatkowo G-≥nial Flo jest materiałem z wyboru do preparacji 

tunelowych, ubytków wymagajåcych minimalnej interwencji i do 

uszczelniania bruzd.

G-≥nial Flo: Płynny partner

•  płynnoπÊ i zwilæalnoπÊ: Znakomita adaptacja i aplikacja

•  NieprzepuszczalnoπÊ dla promieni rentgenowskich: Umoæliwia łatwå 

kontrolë rentgenowskå 

•  odpowiedni odcieË na właπciwym miejscu: 8 odcieni w tym 

2 odcienie kryjåce do pokrywania przebarwieË  

•  przemyπlana konstrukcja strzykawki: Płynna i precyzyjna aplikacja 

dziëki ergonomicznej konstrukcji

Dr R. Venelinov, Bułgaria



Sekret tworzenia doskonałego wyπcielenia ubytków.

Odbudowa bez podkładu:
ryzyko uwiëzienia powietrza

Odbudowa z podkładem: 
doskonała adaptacja

Problemem dla kaædego dentysty, gdy nakłada pierwszå warstwë 

kompozytu jest zwilæalnoπÊ materiału i jego adaptacja do πcian 

ubytku. Dobrze zbilansowany skład G-≥nial Flo umoæliwia łatwe 

i płynne nakładanie. Zaletå materiału jest doskonała zwilæalnoπÊ 

umoæliwiajåca perfekcyjnå adaptacjë do πcian ubytku i zapobiegajåca 

uwiëzieniu pod wypełnieniami kompozytowymi powietrza.

Od tworzenia idealnego podπcielenia
                                    do odbudowy wåskich preparacji tunelowych.

Dr R. Venelinov, Bułgaria Dr J. Sabbagh, Belgia

G-≥nial 
Flo





Dr J. Tapia Guadix, Hiszpania Prof. I. MiletiÊ, Chorwacja Dr  H. Nasr, Liban

G-≥nial bond z GC
G-≥nial 
bond

Ten system łåczåcy oszczëdza mój 
czas. Nie muszë wytrawiaÊ zëbiny, 

a szkliwo wytrawiam tylko przez 
kilka sekund. Lubië jego lepkoπÊ,

i to, æe dobrze zwilæa tkankë zëba.

Podoba mi sië to, æe G-≥nial Bond 
moæe byÊ stosowany zarówno do 

techniki selektywnego trawienia 
oraz jako system samotrawiåcy bez 

nadwraæliwoπci pozabiegowej.

Dobry pod kaædym wzglëdem 
produkt. Idealny do techniki selek-

tywnego trawienia. Brak nadwraæ-
liwoπci pozabiegowej jest kluczem

do sukcesu w pracy z pacjentami.



G-≥nial Bond oferuje najwyæszå i najbezpieczniejszå adhezjë 

zarówno do szkliwa jak i zëbiny, niezaleænie od techniki, którå 

wybierzesz.

Z G-≥nial Bond zyskujesz łatwoπÊ uæycia i obniæonå nadwraæliwoπÊ 

pozabiegowå samotrawiajåcego systemu adhezyjnego w połåcze-

niu ze zwiëkszonå siłå wiåzania, gdy zdecydujesz sië zastosowaÊ 

10-sekundowe wytrawianie selektywne szkliwa.

G-≥nial bond: 1 materiał - 2 opcje dla idealnego połåczenia

•  wybór pomiëdzy samotrawieniem i wytrawianiem selektywnym 

szkliwa: Wybierz najlepszå opcjë, w zaleænoπci od przypadku

•  Doskonała trwała siła wiåzania zarówno do szkliwa jak i zëbiny: 

Połåczenie chemicznej i mechanicznej adhezji oraz formuła nie 

zawierajåca HEMA

•  Doskonała szczelnoπÊ brzeæna i niezawodnoπÊ kliniczna: 

Sprawdzone w niezaleænych badaniach  

•  brak nadwraæliwoπci pozabiegowej: Niezaleænie od stosowanej 

techniki lub kompozytu

Dr J. Tapia Guadix, Hiszpania

Zmroæona powierzchnia po zasto-

sowaniu G-≥nial Bond, ułatwiajåca 

nakładanie kompozytu



Podczas trawienia zëbiny, otwarte kanaliki zëbinowe mogå spowo-

dowaÊ nadwraæliwoπÊ pozabiegowå a niechronione włókna kolage- 

nowe z czasem naraæone så na rozkład. Poniewaæ G-≥nial Bond nie 

wymaga trawienia i jego właπciwoπci samotrawiåce zapewniajå  wyso-

kå adhezjë do zëbiny, szczelnoπÊ odbudowy w obrëbie zëbiny bëdzie 

jeszcze bardziej trwała niæ w przypadku systemu całkowitego trawienia.

Do szkliwa moæna wybraÊ metodë samotrawienia zapewniajåcå 

optymalnå siłë łåczenia wypełnieË ubytków w zëbach bocznych 

i przyszyjkowych. Juæ zastosowanie 10 sekundowego trawienia 

zwiëksza adhezjë w przypadku wiëkszych powierzchni szkliwa, 

typowych dla przedniego odcinka zëbów.

Sekret wyboru optymalnej techniki łåczenia

Od szybkiego samotrawiåcego łåczenia do zwiëkszonego łåczenia z selektywnym wytrawianiem
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Opcjonalne wytrawianie
selektywne: WytrawiÊ 10 sek.
tylko szkliwo, spłukaÊ i osuszyÊ

Widok przed zabiegiem NałoæyÊ G-≥nial Bond, 
odczekaÊ 10 s

SuszyÊ przez 5 s 
MAKSYMALNIE sprëæonym 
powietrzem

UtwardziÊ πwiatłem przez 10 s KontynuowaÊ odbudowë 
kompozytowå

Micro wytrzymałoπÊ na rozciåganie wiåzania do szkliwa i zëbiny z lub bez wytrawiania.
Z publikacji Prof. B. Van Meerbeek, Uniwersytet Leuven, Belgia, grudzieË 2009

G-≥nial 
bond

ZëbinaSzkliwo

Samo- 
wytrawianie

n = 30 (5 zëbów), p < 0.05 n = 45 (5 zëbów)
Brak istotnych statystycznie róænic pomiëdzy wynikami.
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wytrawianie

Wytrawianie selektywne /
Wytrawianie i spłukiwanie
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Suchy bonding
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G-≥nial bond: wytrzymałoπÊ połåczenia na rozciåganie (mikro)



G-≥nial oferuje elastycznoπÊ, umoæliwiajåcå wykonanie estetycznie 

niewidocznej jedno-odcieniowej odbudowy lub estetycznych 

arcydzieł z uæyciem wielo-odcieniowej obudowy warstwowej. Aby 

to osiågnåÊ, dla G-≥nial zostały zdefiniowane 3 wyranie zróænico-

wane grupy odcieni:

•  standardowe: do uzupełnieË jedno-odcieniowych 

•  zewnëtrzne: zastëpujåce szkliwo, nakładane na odcienie standardowe 

w bardziej wymagajåcych pod wzglëdem estetyki przypadkach 

•  wewnëtrzne: wnoszåce nieprzeziernoπÊ, nakładane pod odcienie 

standardowe w bardziej wymagajåcych pod wzglëdem estetyki 

przypadkach

Sekret sztuki doboru odcienia

Koncepcja koloru zorientowana na efekt koËcowy 
       z odcieniami standartowymi i specjalnymi.

Odcienie standardowe

Xbw b1bw b2a2 C3a3 CVDa1 b3a3.5 CVa4

Odcienie zewnëtrzne

JE aE sE tEIE CVE

Odcienie wewnëtrzne

ao2 ao3 ao4



Aby dowiedzieÊ sië wiëcej na temat moæliwoπci odbudowy 

warstwowej z uæyciem G-≥nial, pobierz bezpłatnå aplikacjë  

Restorative Guide na www.gceurope.com  

Jedno-odcieniowa 

odbudowa przy uæyciu 

odcienia standardowego                  

Dwu-odcieniowa odbudowa przy uæyciu 

odcieni standardowych i zewnëtrznych

Wielo-odcieniowa odbudowa przy uæyciu odcieni 

standardowych, wewnëtrznych i zewnëtrznych

Odcienie 
standardowe

Odcienie 
wewnëtrzne

Odcienie 
zewnëtrzne

G-≥nial 
koncepcja odcieni 



Odkryj i korzystaj w pracy z członków 
rodziny G-≥nial

G-≥nial anterior

Gładkie piëkno
Dostëpny w strzykawce 2.7 ml (4.7 g) 
lub w kapsułce Unitip 0.16 ml
Odcienie standardowe: XBW, BW, A1, 
A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD 
Odcienie wewnëtrzne: AO2, AO3, AO4 
Odcienie zewnëtrzne: JE, AE, SE, IE, 
TE, CVE

G-≥nial posterior

Trwała estetyka
Dostëpny w strzykawce 2.7 ml (5.5 g) 
lub w kapsułce Unitip 0.16 ml
Odcienie standardowe: P-A1, P-A2, 
P-A3, P-A3.5 
Odcienie zewnëtrzne: P-JE, P-IE

G-≥nial Universal Flo

Uniwersalny do wstrzykiwania
Dostëpny w strzykawce 2 ml (3.4 g)
Odcienie standardowe: A1, A2, A3, 
A3.5, A4, BW, B1, B2, B3, C3, CV 
Odcienie wewnëtrzne: AO2, AO3 
Odcienie zewnëtrzne: AE, JE

G-≥nial Flo

Płynny partner
Dostëpny w strzykawce 2 ml (3.8 g)
Odcienie standardowe: A1, A2, A3, 
A3.5, A4, CV 
Odcienie wewnëtrzne: AO2, AO3 

G-≥nial bond

Element łåczåcy
Dostëpny w 5 ml butelce



Nauka ukryta w piëknym uπmiechu z GC

G-≥nial anterior G-≥nial posterior G-≥nial Universal Flo G-≥nial Flo

Słowa kluczowe
Łatwa do osiågniåcia piëkna

estetyka
Doskonałe właπciwoπci uæytkowe

Doskonałe właπciwoπci uæytkowe
Trwałe krawëdzie

Kontrast

Uniwersalny
Niska płynnoπÊ, wysoka wytrzymałoπÊ

Wysoki połysk

Wysoka płynnoπÊ
Doskonała adaptacja

Kontrast

Skład Mikro hybryda HDR Ultra drobnoziarnista hybryda, płynny

Główne wskazanie Anterior Posterior Uniwersalny Liner

Estetyka

Odcienie
22 odcienie:

13 standardowych,                              
3 wewnëtrzne, 6 zewnëtrznych

6 odcieni: 4 standardowe,
2 zewnëtrzne

15 odcieni:
11 standardowych,                              

2 wewnëtrzne, 2 zewnëtrzne

8 odcieni: 5 odcieni A,
2 wewnëtrzne, 1 przyszyjkowy

właπciwoπci uæytkowe

LepkoπÊ
Wysoka / materiał poddajåcy

sië modelowaniu
Sprëæysta / materiał dajåcy

sië kształtowaÊ
©rednia / materiał po nałoæeniu 

pozostaje w miejscu
Niska / materiał

zapływajåcy

Czas pracy (sek) 240 s 120 s 70 s 70 s

właπciwoπci fizyczne

NieprzepuszczalnoπÊ dla promieni 
RTG Al%

142 % 252 % 181 % 230 %

Skurcz (%) 2,42 % 2,28 % 3,95 % 4,38 %

Moduł elastycznoπci (GPa) 6,4 GPa 8,2 GPa 7,9 GPa 7,4 GPa

WytrzymałoπÊ na zginanie (MPa) 107 MPa 118 MPa 167 MPa 135 MPa

OdpornoπÊ na pëkanie (MPa) 1,6 MPa 1,5 MPa 1,6 MPa 1,4 MPa

OdpornoπÊ na πcieranie (3-Body) 37 µm 44 µm 3 µm 16 µm

GłëbokoπÊ polimeryzacji (mm) 1,5-3,5 mm 2-3 mm 1,5-2 mm 1,5-2 mm

ZawartoπÊ wypełniacza (% wag.) 76 % 81 % 69 % 69 %

opakowania

Strzykawka  obj./wag. 2,7 ml / 4,7 g 2,7 ml / 5,5 g 2 ml / 3,4 g 2 ml / 3,8 g

Unitip  objëtoπÊ/waga 0,16 ml / 0,28 g 0,16 ml / 0,33 g NA NA

Okres przydatnoπci do uæycia 3  lata 3  lata 3  lata 3  lata



Produkty powiåzane

GC 
produkty powiåzane

opracowanie koËcowe

Dia polisher paste
Diamentowa pasta polerska, aby jeszcze 
bardziej zwiëkszyÊ efekt estetyczny
wszystkich uzupełnieË.

Epitex & New Metal strips
Plastikowe i metalowe paski do konturowania 
powierzchni stycznych, wykaËczania
i polerowania wszystkich uzupełnieË.

wzmocnienia włóknami

everstick®pErIo
Wzmocnienie z włókien szklanych do 
szynowania przyjaznego dla pacjenta. 

everstick®C&b
Wzmocnienie z włókien szklanych 
do minimalnie inwazyjnych mostów 
kompozytowych wzmocnionych włóknami.

primery

Composite primer, Ceramic primer 
i Metal primer II
Materiały adhezyjne do łåczenia 
kompozytu z kompozytem, ceramikå 
i metalem.

kompozyt dziåsłowy

GC Gradia Gum shades
©wiatłoutwardzalny kompozyt dziåsłowy 
przeznaczony do zapewnienia odcieni 
typowych dla naturalnego dziåsła.





G-≥llery Kompozytów GC
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13GC EUropE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240      
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. + 32.16.74.10.00
Fax. + 32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUropE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com


