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La GC, ne concentrãm pe individualitate. Înñelegem cã fiecare pacient este diferit - ºi la fel sunt ºi necesitãñile sale 

de restaurare. Înñelegem deasemenea cã fiecare medic stomatolog are preferinñe diferite atunci când vine vorba de 

tehnicile de aplicare sau de compozitul ideal pentru restaurare. Pentru a veni în întâmpinarea tuturor acestor cerinñe 

GC prezintã o gamã de compozite cu opñiuni de manipulare ce variazã de la consistenña fermã ºi condensabilã ºi pânã 

la o consistenñã fluidã ºi injectabilã. Fiecare compozit GC prezintã calitãñi estetice ce ajutã medicii stomatologi sã 

obñinã restaurãri invizibile într-un mod simplu ºi eficient. Fiecare dintre aceste compozite oferã proprietãñi fizice 

superioare ºi retenñie a luciului pentru a asigura rezistenña ºi durabilitatea esteticii. ªi fiecare produs încorporeazã 

inovañia ºi calitatea ce reprezintã baza filozofiei produselor GC. 

Soluñiile estetice GC pentru fiecare caz  
    oferind exact manipularea pe care o preferañi.

O consistenñã medie ce nu se lipeºte ºi nu îºi 
modificã forma, ceea ce îl face ideal pentru 
modelarea manualã simplã în cazul restau-
rãrilor estetice. G-≥nial Anterior oferã vitali-
tate naturalã ºi o adaptare excepñionalã a 
culorilor pentru rezultate estetice superioare. 

Având o consistenñã mai fermã, acest compozit 
oferã un nivel mai ridicat de condensabilitate 
fiind fluid exact atât cât este necesar pentru 
a asigura o adaptare completã la podeaua ºi 
pereñii cavitãñii. G-≥nial Posterior este uºor de 
modelat ºi prezintã o gamã de nuanñe optimã 
pentru restaurãri posterioare perfecte. 

Cu fluiditatea sa controlatã, G-≥nial Universal 
Flo se injecteazã la fel ca un compozit fluid, 
însã îºi va pãstra forma la fel ca un compozit 
tradiñional. Un compozit de talie mondialã ce 
prezintã rezistenñã, luciu ºi versatilitate excepñi-
onale ºi care poate fi utilizat în cazul tuturor 
indicañiilor de restaurare.

Fiind un compozit cu o fluiditate ridicatã, 
G-≥nial Flo permite aplicarea simplã, într-o 
singurã etapã. Materialul beneficiazã de hi-
drofilitate ridicatã ce are ca rezultat o adaptare 
fãrã efort la pereñii cavitãñii, devenind astfel 
un compozit de restaurare ce nu încorporeazã 
bule de aer.

G-≥nial FloG-≥nial Anterior G-≥nial Posterior G-≥nial Universal Flo
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G-≥nial Anterior de la GC 
G-≥nial 
Anterior

G-≥nial Anterior este un material 
minunat, cu nuanñe ideal echilibrate 

ºi uºor de manipulat. Mã ajutã sã 
realizez restaurãri anterioare perfecte.

Îmi place foarte mult manipularea; 
materialul nu îºi modificã poziñia 

ºi îºi pãstreazã forma ºi dupã 
modelare. Timpul de lucru extins 

îl face ºi mai comod de utilizat. 

Dr. J. Van Rensburg, UK Dr. U. Krueger Janson, Germania Dr. J. Tapia Guadix, Spania

De când am început sã lucrez cu 
G-≥nial Anterior, estetica restaurã-

rilor mele anterioare s-a îmbunãtãñit 
considerabil. Este un material cu 

care se lucreazã foarte uºor ºi are o 
capacitate fantasticã de armonizare.

ARTA 

  DE A CREA            

ESTETICA 

   INVIZIBILA.



G-≥nial Anterior reprezintã alegerea idealã atunci când aveñi nevoie 

de un material de restaurare care sã îndeplineascã cerinñele estetice 

ale tuturor pacienñilor dumneavoastrã. Fiind un compozit ce oferã 

restaurãri estetice, cu aspect natural ºi în acelaºi timp fiind foarte 

uºor de utilizat, devine un material adecvat pentru utilizarea zilnicã.

G-≥nial Anterior vã oferã deasemenea timp de lucru extins astfel 

încât puteñi modela ºi sculpta pentru a obñine uºor forma anatomicã 

idealã ºi estetica doritã.

G-≥nial Anterior: Esteticã uºor de realizat

Dr. J. Tapia Guadix, Spania 

•  Esteticã & radioopacitate: Esteticã ºi detectabilitate combinate

•  Utilizare versatilã: De la simplitatea unei singure nuanñe pânã la 

complexitatea nuanñelor multiple

•  Sistem de nuanñe adaptate vârstei: Selecñia nuanñelor de smalñ 

pe baza vârstei pacientului

•  Manipulare fãrã efort: Vâscozitate omogenã, nelipicioasã ce poate fi 

manipulatã chiar ºi cu o pensulã



G-≥nial Anterior prezintã o compoziñie unicã, capabilã sã ofere 

restaurãri ce se adapteazã perfect la structura dentarã - în majoritatea 

cazurilor utilizând o singurã nuanñã. Cercetãrile avansate au avut ca 

rezultat posibilitatea de a oferi o gamã largã de umpluturi de diferite 

dimensiuni ºi tipuri ce oferã capacitãñi îmbunãtãñite de dispersie 

a luminii care imitã reflexia naturalã a luminii. Rezultatul îl reprezintã 

o adaptare naturalã a nuanñei excepñionalã pentru o esteticã 

anterioarã superioarã. 

G-≥nial 
Anterior

Situañie iniñialã: cavitate într-un bloc de 

compozit; nuanña A3

Cavitate umplutã cu un material concurent 

- compozit cu dispersie scãzutã a luminii; 

nuanña A2

Cavitate umplutã cu G-≥nial - compozit cu 

dispersie ridicatã a luminii; nuanña A2 

Secretul din spatele obñinerii invizibilitãñii.

De la estetica unei singure nuanñe la o multitudine de combinañii estetice.

Nuanñe multiple
Prof. M. Peumans, Belgia 

O singurã nuanñã
Dr. G. Aboudharam, Franña





G-≥nial Posterior de la GC 
G-≥nial 
Posterior

Combinañia de opacitate ºi conden- 
sabilitate îmi permite sã creez res- 

taurãri posterioare cu aspect natural. 
Nu am întâlnit nici un fel de sensibili-

tate post-operatorie, nici mãcar în cazul 
restaurãrilor posterioare de dimensiuni mari.

Îmi place sã lucrez cu G-≥nial 
Posterior datoritã capacitãñii sale 

de adaptare a culorilor ºi a pro-
prietãñilor tixotropice excelente. 

Consider unitipurile foarte uºor
de manipulat.

Îmi place consistenña lui G-≥nial 
Posterior deoarece materialul nu îºi 

modificã poziñia, în special în timpul 
modelãrii cuspizilor sau crestelor mar-

ginale. În plus, acest compozit rãºinic
nu este lipicios ºi este uºor de modelat.

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



Dr. J. Tapia Guadix, Spania 

G-≥nial Posterior prezintã o umpluturã mai condensatã ce oferã 

o consistenñã mai fermã ºi control superior al modelãrii formelor 

anatomice în cazul restaurãrilor posterioare. Atunci când este 

manipulat, materialul condensabil va fi în continuare hidrofilic ºi fluid 

pentru a asigura o adaptare compactã chiar ºi în cavitãñile adânci.

G-≥nial Posterior introduce nuanñe mai calde, adecvate în special 

pentru necesitãñile esteticii posterioare.

G-≥nial Posterior: Estetica fermã

•  Sistem de nuanñe adaptat: 4 nuanñe standard ºi 2 nuanñe 

exterioare pentru a imita modificãrile smalñului datorate vârstei

•  Radioopacitate adecvatã de 252% Al: Faciliteazã controlul ulterior

•  Vâscozitate condensabilã nelipicioasã: Un control mai bun 

al modelãrii ºi refacerii formei anatomice 

•  Concentrañie ridicatã a umpluturii: Rezistenñã ºi longevitate 

superioare



Compoziñia unicã a lui G-≥nial Posterior este conceputã atât pentru 

rezistenñã cât ºi pentru un stres scãzut al contracñiei la prizã. În cazul 

în care o restaurare posterioarã cu compozit se deterioreazã acest 

lucru se datoreazã de obicei fisurãrii sau pierderii sigilãrii marginale. 

G-≥nial Posterior are o rezistenñã ridicatã la fisurare ºi un stres  redus 

al contracñiei la prizã pentru a ajuta la diminuarea riscului deteriorãrii 

pe termen lung.

Secretul din spatele obñinerii unei estetici de lungã duratã.

De la rezistenña unei singure nuanñe   
     la o multitudine de combinañii estetice de lungã duratã.

Stresul contracñiei la prizã a diferitelor materiale compozite 
GC C&D date interne, Japonia, 04/2011.
Date disponibile la cerere.
Test realizat conform ISO 4049:2000

O singurã nuanñã
Dr. J. Tapia Guadix, Spania 

Nuanñe multiple
Dr. J. Smithson, UK

Stresul contracñiei la prizã (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
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G-≥nial Universal Flo de la GC
G-≥nial 
Universal Flo

G-≥nial Universal Flo este 
materialul perfect pentru a crea 

cele mai bune efecte de culoare.
În peste 90% din cazurile cervicale cu 

care mã confrunt prefer nuanña AO3. 

Deºi este un material fluid, G-≥nial 
Universal Flo, când este utilizat 

în cazul restaurãrilor de clasa II, 
demonstreazã o capacitate de sigilare 

comparabilã cu cea a compozitelor 
rãºinice cu contracñie scãzutã la prizã. 

Un material cu adevãrat fluid
pentru fiecare indicañie - proprietãñi 

mecanice foarte bune, uºor de 
utilizat, nuanñe ºi tehnicã de

stratificare  foarte frumoase. 

Dr. Z. Mach, Republica Cehã Dr. U. Krueger Janson, Germania Prof. C. Goracci, Italia



Ca medic stomatolog, este posibil sã întâmpinañi dificultãñi în gãsirea 

unui material care sã se adapteze perfect în cavitãñile adânci sau 

înguste ºi care sã aibã o rezistenñã adecvatã pentru suprafeñele 

ocluzale.

Datoritã vâscozitãñii sale injectabile, G-≥nial Universal Flo oferã 

rãspunsul la multe cazuri dificile în care nu doriñi sã faceñi  compro-

misuri între aplicarea perfectã, esteticã sau rezistenñã.

Prof. I. MiletiÊ, Croañia

G-≥nial Universal Flo: Fluiditate controlatã, rezistenñã maximã

•  Material de restaurare universal cu rezistenñã ridicatã: 

Compozit injectabil pentru toate clasele de cavitãñi

•  Fluiditate controlatã: Adaptare perfectã combinatã cu stabilitate 

pentru o refacere simplã a formelor anatomice  

•  Auto lustruire: Finisare rapidã cu retenñie idealã a luciului  

•  Esteticã superbã: 15 nuanñe cu 3 nivele de opacitate aliniate 

la toate celelalte compozite de restaurare GC 



G-≥nial Universal Flo beneficiazã de tehnici noi de fabricañie ºi de 

un tratament revoluñionar de silanizare ce întãresc adeziunea dintre 

particulele de sticlã ºi matricea rãºinicã. Astfel se obñine o con-

centrañie mai ridicatã a umpluturii pentru a îmbunãtãñi rezistenña, 

rezistenña la abraziune  ºi a intensifica luciul final ºi estetica.

Rezultatul îl reprezintã un material de restaurare injectabil, la fel de 

rezistent ca orice alt compozit posterior, dar care prezintã un avantaj 

semnificativ: este ideal pentru indicañii în care este necesarã o 

vâscozitate injectabilã, cum ar fi cavitãñile de clasa I, II ºi restaurãrile 

cervicale.

Secretul din spatele obñinerii unor restaurãri injectabile.

De la cele mai mici cavitãñi de clasa V pânã la cele mai extinse restaurãri de clasa II.

Testul triplu de abraziune a diferitelor materiale compozite 
GC C&D date interne, Japonia, 04/2011.
Date disponibile la cerere

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

G-≥nial 
Universal Flo

Test triplu de abraziune (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, Spania Dr. H. F. Ousni, Liban Dr. M. Menke, Austria

G-≥nial Flo de la GC
G-≥nial 
Flo

G-≥nial Flo este o completare bunã 
a seriei. Datoritã consistenñei sale 

ºi a proprietãñilor fluide îl pot utiliza 
ca bazã pentru pereñii cavitãñii înainte 

de a începe stratificarea convenñionalã.

G-≥nial Flo permite o modelare 
exactã a crestelor marginale, în 

special în zonele dificil de abordat ºi 
în timpul utilizãrii matricilor metalice.

Îmi place sã-l folosesc în special ca 
bazã pentru restaurãrile posterio-

are. Nuanñele opace Interioare îl fac 
ideal pentru utilizarea ca bazã în cazul 

mascãrii zonelor întunecate, de exemplu 
dupã îndepãrtarea amalgamului.



G-≥nial Flo este un compozit pentru bazã uºor de utilizat, radioopac, 

ce oferã baza optimã pentru orice tip de restaurare realizatã cu 

G-≥nial. În plus, G-≥nial Flo este materialul preferat în cazul pre-

parañiilor tunel, cavitãñilor ce necesitã minimã intervenñie ºi sigilarea 

fisurilor.

G-≥nial Flo: Partenerul fluid

•  Fluiditate & hidrofilitate: Aplicare ºi adaptare superbã

•  Radioopacitate: Permite un control radiologic facil 

•  Nuanña potrivitã pentru locul potrivit: 8 nuanñe ce includ 

2 nuanñe de opac pentru mascarea decolorãrilor   

•  Design inteligent al seringii: Aplicare precisã ºi simplã 

printr-un design ergonomic 

Dr. R. Venelinov, Bulgaria



Secretul din spatele obñinerii unor cavitãñi cu o bazã perfectã.

Restaurare fãrã bazã:
risc de încorporare
a bulelor de aer

Restaurare cu bazã: 
adaptare perfectã

La aplicarea primului strat de compozit, fiecare medic stomatolog 

îºi pune problema hidrofilitãñii materialului ºi a adaptãrii acestuia 

la pereñii cavitãñii. Compoziñia echilibratã a lui G-≥nial Flo permite 

o aplicare uºoarã ºi fluidã. Materialul beneficiazã de o hidrofilitate 

excelentã, oferind o adaptare perfectã la pereñii cavitãñii ºi evitând 

încorporarea bulelor de aer sub restaurãrile cu compozit.

De la crearea bazelor perfecte pânã la restaurarea preparañiilor tunel înguste.

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

G-≥nial 
Flo
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Dr. J. Tapia Guadix, Spania Prof. I. MiletiÊ, Croañia Dr. H. Nasr, Liban

G-≥nial Bond de la GC

 Arta 
de a crea 

 Conexiuni

permanente

G-≥nial 
Bond

Acest agent de adeziune mã ajutã 
sã economisesc timp. Nu trebuie 

sã demineralizez dentina, iar smalñul 
îl demineralizez doar câteva secunde. 

Îmi place vâscozitatea sa pentru cã 
umecteazã foarte bine structura dintelui.

Îmi place faptul cã G-≥nial Bond 
poate fi utilizat în ambele tehnici 

de demineralizare, auto-deminerali-
zare ºi demineralizare selectivã, fãrã 

sensibilitate post-operatorie.

Un produs bun. Perfect pentru 
tehnica demineralizãrii selective.

Lipsa sensibilitãñii post-operatorii
este cheia succesului în cazul

pacienñilor.



G-≥nial Bond vã oferã o adeziune sigurã atât la smalñ cât ºi la 

dentinã, indiferent de tehnica pentru care optañi.

Cu G-≥nial Bond câºtigañi simplitatea ºi sensibilitatea post-operatorie 

redusã a unui adeziv auto-demineralizant combinate cu rezistenña 

ridicatã a adeziunii atunci când alegeñi sã utilizañi demineralizarea 

selectivã a smalñului timp de 10 secunde.

G-≥nial Bond: 1 material - 2 opñiuni pentru o adeziune perfectã

•  Posibilitatea de a alege între auto-demineralizare sau 

demineralizare selectivã a smalñului: Alegeñi cea mai bunã 

opñiune în funcñie de caz

•  Rezistenñã superioarã, de lungã duratã, a adeziunii la smalñ ºi 

dentinã: Combinarea adeziunii chimice ºi mecanice, precum ºi o 

formulã fãrã HEMA 

•  Integritate marginalã excelentã ºi siguranñã clinicã: Dovedite 

prin teste independente  

•  Fãrã sensibilitate post-operatorie: Indiferent de tehnica sau 

compozitul utilizat

Dr. J. Tapia Guadix, Spania

Dupã aplicarea lui G-≥nial Bond 

se obñine o suprafañã îngheñatã 

ce permite o aplicare mai simplã 

a compozitului



Atunci când dentina este demineralizatã, tubulii dentinari deschiºi 

pot determina apariñia sensibilitãñii post-operatorii, iar fibrele de 

colagen neprotejate sunt predispuse în timp la degradare. Deoarece 

G-≥nial Bond nu necesitã demineralizare, iar abordarea sa auto-

demineralizantã oferã o adeziune ridicatã la dentinã, marginile 

dentinare ale restaurãrii dumneavoastrã se vor menñine o perioadã 

mai mare de timp chiar ºi în comparañie cu utilizarea unui sistem de 

adeziune cu demineralizare totalã. 

În cazul smalñului, puteñi alege abordarea auto-demineralizantã 

pentru o rezistenñã optimã a adeziunii la restaurãrile posterioare ºi 

cervicale. Prin aplicarea timp de 10 secunde a demineralizantului 

puteñi mãri ºi mai mult adeziunea în cazul suprafeñelor mai mari de 

smalñ, întâlnite în special la cazurile de anterior.

Secretul din spatele alegerii tehnicii de adeziune optime

De la adeziune cu auto-demineralizare rapidã la adeziune cu demineralizare selectivã
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Demineralizare selectivã 
opñionalã: Demineralizañi doar 
smalñul 10 sec, clãtiñi ºi uscañi

Imagine pre-operatorie Aplicañi G-≥nial Bond. 
Aºteptañi 10 s 

Uscañi  5 s cu aer la presiune 
MAXIMÃ

Foto-polimerizañi 10 s Continuañi refacerea 
restaurãrii cu compozit 

Rezistenña tangenñialã a adeziunii la smalñ ºi dentinã cu sau fãrã demineralizare.
Extras adaptat din Prof. B. Van Meerbeek, Universitatea din Leuven, Belgia, Decembrie 2009

G-≥nial 
Bond

Auto-
demineralizare

n = 30 (5 dinñi), p < 0.05 n = 45 (5 dinñi)
Nici o diferenñã semnificativã statistic între rezultate.

Auto-
demineralizare

Demineralizare 
selectivã/deminerali-

zare & spãlare

Demineralizare & spãlare/ 
adeziune uscatã fãrã 

desicare

Demineralizare
& spãlare/

adeziune-umedã
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G-≥nial Bond: Rezistenña tangenñialã a adeziunii

Smalñ Dentinã



G-≥nial oferã flexibilitate, astfel puteñi realiza restaurãri estetice 

invizibile cu o singurã nuanñã sau restaurãri estetice complexe cu 

mai multe nuanñe. Pentru a putea obñine aceste rezultate au fost 

concepute 3 grupe de nuanñe G-≥nial clar diferenñiate:

•  Nuanñe Standard: pentru restaurãri cu o singurã nuanñã

•  Nuanñe Exterioare: înlocuiesc smalñul, se aplicã peste nuanñele 

Standard în cazurile ce necesitã o esteticã ridicatã 

•  Nuanñe Interioare: oferã opacitate, se aplicã sub nuanñele Standard 

în cazurile ce necesitã o esteticã ridicatã

Secretul din spatele artei selectãrii nuanñelor

Un concept avansat de nuanñe 
             ce include nuanñe standard ºi speciale.
Nuanñe Standard 

XBW B1BW B2A2 C3A3 CVDA1 B3A3.5 CVA4

Nuanñe Exterioare 

JE AE SE TEIE CVE

Nuanñe Interioare 

AO2 AO3 AO4



Pentru a afla mai multe informañii referitoare la posibilitãñile de 

stratificare cu G-≥nial, descãrcañi gratuit aplicañia Restorative Guide 

de pe www.gceurope.com  

Restaurare cu o singurã 

nuanñã utilizând nuanñã 

Standard 

Restaurare cu douã nuanñe utilizând 

nuanñe Standard ºi Exterioare 

Restaurare cu nuanñe multiple utilizând 

nuanñe Standard, Interioare ºi Exterioare 

Nuanñe Standard Nuanñe Interioare Nuanñe Exterioare 

G-≥nial 
Conceptul de 
nuanñe 



Descoperiñi ºi delectañi-vã utilizând
membrii familiei G-≥nial

G-≥nial Anterior

Estetica simplã
Disponibil în seringi de 2.7 ml (4.7 g) 
sau în unitipuri de 0.16 ml
Standard: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, 
A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD 
Interioare: AO2, AO3, AO4 
Exterioare: JE, AE, SE, IE, TE, CVE

G-≥nial Posterior

Estetica fermã
Disponibil în seringi de 2.7 ml (4.7 g) 
sau în unitipuri de 0.16 ml
Standard: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5 
Exterioare: P-JE, P-IE

G-≥nial Universal Flo

Materialul universal injectabil
Disponibil în seringi de 2 ml (3.4 g) 
Standard: A1, A2, A3, A3.5, A4,
BW, B1, B2, B3, C3, CV 
Interioare: AO2, AO3 
Exterioare: AE, JE

G-≥nial Flo

Partenerul fluid
Disponibil în seringi de 2 ml (3.8 g) 
Standard: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV 
Interioare: AO2, AO3 

G-≥nial Bond

Elementul de legãturã
Disponibil în flacoane
de 5ml lichid



   

ªtiinña din spatele zâmbetelor frumoase de GC

G-≥nial Anterior G-≥nial Posterior G-≥nial Universal Flo G-≥nial Flo

Cuvinte cheie
Esteticã simplã

Manipulare perfectã

Manipulare perfectã 
Margini rezistente în timp

Radioopacitate

Universal
Fluiditate redusã, rezistenñã ridicatã

Nivel ridicat de luciu

Fluid
Adaptare perfectã

Radioopacitate

Compoziñie Micro HDR Hibrid Fluid ultra fin hibrid 

Indicañii principale Anterior Posterior Universal Liner

Esteticã

Nuanñe
22 nuanñe:

13 Standard, 3 Interioare
 6 Exterioare

6 nuanñe: 4 Standard, 2 Exterioare
15 nuanñe: 11 Standard,
2 Interioare, 2 Exterioare

8 nuanñe: 5 A shades,
2 Interioare, 1 Cervical

Manipulare

Vâscozitate Ridicatã / modelabil Fermã / sculptabil Medie / nu îºi modificã poziñia Scãzutã / fluid

Vâscozitate
Timp de lucru (sec) 240 s 120 s 70 s 70 s

Proprietãñi fizice

Radioopacitate Al% 142 % 252 % 181 % 230 %

Contracñie la prizã (%) 2,42 % 2,28 % 3,95 % 4,38 %

Coeficient de elasticitate (GPa) 6,4 GPa 8,2 GPa 7,9 GPa 7,4 GPa

Rezistenñã la flexie (MPa) 107 MPa 118 MPa 167 MPa 135 MPa

Rezistenñã la fracturare (MPa) 1,6 MPa 1,5 MPa 1,6 MPa 1,4 MPa

Rezistenñã la abraziune (3-Body) 37 µm 44 µm 3 µm 16 µm

Adâncimea polimerizãrii (mm) 1,5-3,5 mm 2-3 mm 1,5-2 mm 1,5-2 mm

Conñinutul umpluturii (wt%) 76 % 81 % 69 % 69 %

Ambalare

Seringã  vol/greutate 2,7 ml / 4,7 g 2,7 ml / 5,5 g 2 ml / 3,4 g 2 ml / 3,8 g

Unitip  vol/greutate 0,16 ml / 0,28 g 0,16 ml / 0,33 g NA NA

Termen de valabilitate 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani



Produse conexe

GC 
Produse conexe

Finisare

Dia Polisher Paste
Pastã de finisare diamantatã pentru 
a îmbunãtãñi rezultatele estetice ale 
tuturor restaurãrilor dumneavoastrã.

Epitex & New Metal Strips
Benzi din plastic ºi metalice pentru conturarea 
aproximalã, finisarea ºi lustruirea tuturor 
restaurãrilor dumneavoastrã.

Fibre de sticlã

everStick®PERIO
Fibre de sticlã pentru o fixare a dinñilor
mobili confortabilã pentru pacient. 

everStick®C&B
Fibre de sticlã pentru punñi din compozit 
minim invazive, îmbunãtãñite cu fibre de 
sticlã.

Adezivi

Composite Primer, Ceramic Primer 
ºi Metal Primer II
Agenñi de adeziune pentru adeziunea 
compozitului la compozit, ceramicã 
ºi metal.

Compozit pentru 
reconstrucñia ñesutului 
gingival

GC Gradia Gum Shades
Compozit foto-polimerizabil pentru 
reconstrucñia ñesutului gingival conceput 
pentru a oferi nuanñe similare cu cele ale 
ñesutului gingival natural.
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