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Nowy wymiar estetyki  
             z materiałem G-≥nial z GC

Szukasz najbardziej skutecznego sposobu, aby 
uzyskaÊ efekt „niewidocznego” wypełnienia? 
GC przedstawia G-≥nial Anterior i Posterior, dwa 
πwiatłoutwardzalne materiały do wypełnieË stwo-
rzone dziëki bogatemu doπwiadczeniu i znajomoπci 
przez GC materiałów dentystycznych wraz z suges-
tiami od wiernych uæytkowników Gradia Direct. 

Moæecie polegaÊ na wieloletnim doπwiadczeniu 
i technologicznym know-how zawartym w G-≥nial, 
który ułatwi Wam zwiëkszenie estetyki i pozwoli 
nadaÊ naturalny wyglåd kaædemu wypełnieniu.  
G-≥nial jest materiałem z wyboru, jeæeli chodzi 
o kluczowe właπciwoπci, takie jak:

G-≥nial łåczy w sobie te wszystkie waæne właπciwoπci w jednym przyjaznym dla uæytkow-
nika materiale do wypełnieË o wskazaniach do:

WypełnieË ubytków wszystkich klas

Koniec poszukiwaË. Jest juæ uniwersalny materiał do wypełnieË zapewniajåcy 
doskonałå, niewidocznå estetykë - G-≥nial z GC. 

Wysoko estetycznych odbudów technikå jedno lub wieloodcieniowå
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Wykonanie w stosunkowo krótkim czasie niewidocznej, perfekcyjnej odbudowy, która spełni oczekiwania 
pacjenta, jest dla kaædego dentysty wyzwaniem. Odtworzenie naturalnego koloru i refleksów πwietlnych 
zëba na pewno nie jest zadaniem łatwym. GC zaangaæowała całå swojå wiedzë i doπwiadczenie, aby stworzyÊ 
unikalnå kompozycjë, której G-≥nial zawdziëcza swoje optyczne właπciwoπci charakterystyczne dla 
naturalnego zëba.

Nasze postrzeganie wyglådu zëbów jest okreπlone 
przez odbicie πwiatła pod róænymi kåtami. Proces 
odbijania sië πwiatła od wnëtrza naturalnego zëba 
jest zdeterminowany róænicami miëdzy jego stru-
kturami, takimi jak pryzmaty szkliwne, kanaliki 
zëbinowe, zëbina okołokanalikowa czy teæ 
połåczenie szkliwo/zëbina. G-≥nial takæe składa 
sië z wielu struktur o zróænicowanej budowie - ta 
róænorodnoπÊ czåsteczek nadaje materiałowi jego 
wyjåtkowå właπciwoπÊ rozpraszania πwiatła i zdol- 
noπÊ imitowania odbijania πwiatła charaktery-
stycznå dla naturalnego zëba.

IloπÊ poszczególnych czåsteczek, ich rozmiar i roz-
kład w G-≥nial została dokładnie skalkulowana tak, 
aby w połåczeniu tworzyły obszary wzajemnego 
oddziaływania o róænych właπciwoπciach odbijania 
πwiatła. Rezultatem tego jest wewnëtrzne odbijanie 
πwiatła, które dokładnie odtwarza odbijanie 
πwiatła charakterystyczne dla naturalnego zëba.

G-≥nial

Naturalne odbijanie πwiatła  
             zapewnia niewidocznoπÊ

Dziëki właπciwoπciom wysokiego rozpraszania πwiatła 
G-≥nial doskonale dopasowuje sië do otaczajåcej go 
tkanki zëba. Efekt kameleona, jaki moæna uzyskaÊ 
stosujåc tylko jeden odcieË G-≥nial, jest na tak 
wysokim poziomie, æe wypełnienie nie tylko dopa-
sowuje sië do såsiedniego naturalnego zëba, ale 
wrëcz zlewa sië z nim i staje sië estetycznie nie-
widoczne.  

Unikalna kompozycja zapewniajåca naturalne odbicie πwiatła

Sytuacja 
poczåtkowa: 
ubytek  w bloczku 
kompozytowym; 
odcieË A3

Ubytek wypełniony 
materiałem konku- 
rencyjnym - kompo- 
zytem o niskim 
rozpraszaniu πwiatła; 
odcieË A2

Ubytek wypeł-
niony G-≥nial 
- kompozytem 
o wysokim roz-
praszaniu πwiatła; 
odcieË A2

Wysokie rozpraszanie πwiatła gwarantujåce niewidocznoπÊ

Rozpraszanie πwiatła wystëpuje wtedy, gdy πwiatło jest zmuszone do zboczenia ze swego prostego toru.

Niskie rozpraszanie πwiatła

–ródło πwiatła
Próbka kompozytu

Wysokie rozpraszanie πwiatła

–ródło πwiatła
Próbka kompozytu

przewodzenie 
πwiatła

refleksy 
πwietlne
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Udoskonalony, prepoli-
meryzowany wypełniacz

Prepolimeryzowany 
wypełniacz
FAL-szkło na bazie 
dwutlenku krzemu 
Nanoczåsteczki 
dwutlenku krzemu

Skñad G-≥nial



Doskonała nie odróæniajåca  
                 sië od naturalnej estetyka

Asortyment materiałów do wypełnieË, które så aktualnie dostëpne na rynku nie zawsze w pełni odpowiada 
metodzie jakå dentyπci obecnie pracujå. Czësto musi dojπÊ do kompromisu miëdzy estetykå, a prostotå 
pracy. Teraz nie muszå juæ PaËstwo z czegoπ rezygnowaÊ i mogå zaoferowaÊ swoim pacjentom najlepsze 
estetycznie wypełnienia pojedynczym odcieniem stosujåc G-≥nial z GC.   

Do około 95% procedur odbudowy bezpoπredniej wykorzystywany jest tylko jeden odcieË materiału 
wypełniajåcego. Dzieje sië tak, poniewaæ przyspiesza to procedurë i minimalizuje czas pracy przy fotelu. 
Stosujåc G-≥nial mogå byÊ PaËstwo pewni, æe nawet odbudowy jednym odcieniem dadzå znakomity efekt 
estetyczny, z którego równieæ Wasi pacjenci bëdå bardzo zadowoleni. 

Estetyczne rezultaty przy uæyciu 2 lub 3 odcieni w przypadkach o wiëkszych wymaganiach teæ så teraz 
moæliwe za pomocå rozwiniëtego systemu kolorów opracowanego dla G-≥nial. Oznacza to, æe nawet 
technika warstwowa została uproszczona.

W przypadkach o skomplikowanej estetyce G-≥nial moæna w pełni dopasowaÊ do otaczajåcych struktur zëba 
nakładajåc dodatkowe odcienie bez rezygnacji z łatwoπci pracy i poπwiëcania na to dodatkowego czasu.   

G-≥nial oferuje dentyπcie dowolnoπÊ. G-≥nial moæna stosowaÊ we wszystkich technikach: od estetycznie 
niewidocznej odbudowy pojedynczym odcieniem po estetyczne arcydzieła kilkoma odcieniami.  

Odbudowa z G-≥nial pojedynczym odcieniem jest estetycznie „niewidocznå”.  

Bardziej niezwykłe efekty estetyczne moæna uzyskaÊ przy wykorzystaniu dodatkowych 
odcieni.
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Odcienie standardowe

Koncepcja odcieni zorientowana 
                na efekt koËcowy

G-≥nial

Dostëpnych jest 22 róænych odcieni na bazie klasycznego kolornika VITA*. W przypadkach nie wyma- 
gajåcych techniki warstwowej wystarczajåce jest zastosowanie odcienia standardowego do uzyskania gwa-
rantowanego rezultatu: to co widzisz jest tym co uzyskasz. W obydwu wersjach Anterior i Posterior moæliwe 
jest delikatne wywaæenie pomiëdzy odcieniem barwy, nasyceniem, jasnoπciå i przeziernoπciå.  

XBW B1BW B2A2 C3A3 CVDA1 B3A3.5 CVA4

Odcienie specjalne wewnëtrzne - do dodania 
nieprzeziernoπci
Så to odcienie nieprzezierne, które så nakładane 
pod odcienie standardowe do nadania ciepła osta- 
tecznemu kolorowi oraz wygubienia charaktery-
stycznej „ciemnej poπwiaty” w jamie ustnej. 
Trzy odcienie specjalne wewnëtrzne dostëpne så 
tylko w wersji G-≥nial Anterior.

Mimo, æe w wiëkszoπci przypadków doskonałå estetykë moæna uzyskaÊ przy uæyciu tylko jednego odcienia, 
zdarzajå sië sytuacje, w których preferowana jest technika wieloodcieniowa, na przykład, gdy konieczna 
jest rozległa odbudowa. Asortyment G-≥nial oferuje do wyboru dwa dodatkowe rodzaje odcieni zwane 
odcieniami specjalnymi, które så nakładane jako warstwy spodnie (odcienie wewnëtrzne) lub jako 
warstwy wierzchnie (odcienie zewnëtrzne) wzglëdem odcieni standardowych.    

Odcienie specjalne

AO2 AO3 AO4

Odcienie specjalne zewnëtrzne - do odtwo-
rzenia szkliwa
Ogólnå technikå w stomatologii odtwórczej jest 
odtworzenie koloru i przeziernoπci naturalnego 
szkliwa odpowiadajåcego wiekowi pacjenta. 
Zgodnie z tå zasadå dokonywany jest dobór 
odcieni szkliwa.

Senior Enamel
dla pacjentów 
w podeszłym wieku 

Junior Enamel 
dla młodych 
pacjentów

JE

Adult Enamel 
dla pacjentów 
dorosłych

AE SE

Odcienie specjalne zewnëtrzne - do two-
rzenia specjalnych efektów wizualnych 

Incisal Enamel 
(szkliwo sieczne) 
moæe byÊ nakładane 
w jednej trzeciej 
korony od powierzchni 
okluzyjnej oraz na 
powierzchniach 
stycznych, szczególnie 
u młodych pacjentów 

Translucent 
Enamel
(szkliwo 
przezierne) 
oddaje efekt głëbi 
w odbudowie

TE IE

Cervical Enamel 
(szkliwo szyjkowe)  
daje odpowiedniå 
przeziernoπÊ 
umoæliwiajåcå 
przeπwitywanie 
ciemniejszej zëbiny 
przyszyjkowej

CVE



G-≥nial Anterior

Konsystencja G-≥nial Anterior jest taka sama, 
jak materiału Gradia Direct Anterior. Materiał był 
przez ponad 6 lat testowany i, według zgodnej 
opinii jego uæytkowników, konsystencja jest tym, 
co czyni go godnym szczególnej uwagi. 

G-≥nial Posterior
 

LepkoπÊ tego materiału została odpowiednio 
dostosowana, poniewaæ nakładanie w odcinku 
bocznym czësto wymaga materiału, który 
poddaje sië upychaniu. Majåc takå konsystencjë 
G-≥nial Posterior daje sië łatwo kształtowaÊ, 
ma właπciwoπci tiksotropowe i dobrå adaptacjë 
do πcian ubytku. 

G-≥nial Anterior i Posterior oferujå wszystkie te właπciwoπci, jakich wymagajå 
wysokiej jakoπci, długotrwałe wypełnienia.

Dla zwiëkszenia estetyki, G-≥nial Anterior i Posterior daje sië szybko i łatwo wypolerowaÊ na gładkå, 
błyszczåcå powierzchnië.

Dobra polerowalnoπÊ

Ciesz sië 

    łatwoπciå pracy

G-≥nial jest jednym z nielicznych materiałów kompozytowych, które moæna nazwaÊ przyjaznymi dla 
uæytkownika, nie tylko ze wzglëdu na zaawansowany system odcieni kolorystycznych, lecz równieæ 
dlatego, æe jest kompozytem oferujåcym wyjåtkowå łatwoπÊ stosowania.
Jesteπmy przekonani, æe spodoba sië PaËstwu sposób pracy z G-≥nial bioråc pod uwagë jak jego 
konsystencja i czasy pracy dostosowane så do klas ubytków:

Czas pracy w oπwietleniu gabinetowym wynosi 
około 4 minut, co pozwala na bezstresowå pracë 
w przypadkach  wypełnieË wymagajåcych techniki 
wielowarstwowej.

ŁatwoπÊ pracy 

D
r 

J.
 T

ap
ia

 G
u

ad
ix

, H
is

zp
an

ia
D

r 
J.

 T
ap

ia
 G

u
ad

ix
, H

is
zp

an
ia



G-≥nial

Idealne właπciwoπci 
zapewniajåce długotrwałå estetykë

0,0 04,0 408,0 80 120

Moduł elastycznoπci (GPa) WytrzymałoπÊ na zginanie (MPa)

G-≥nial A G-≥nial A

G-≥nial P G-≥nial P

CeramX mono CeramX mono

Empress Direct Empress Direct

Tetric Evoceram Tetric Evoceram

Estelite Σ Quick Estelite Σ Quick

Premise Premise
14010,0 1006,0 602,0 20

–ródło: Wewnëtrzne dane działu badaË GC
Badanie wykonane zgodnie z ISO 4049:2000

–ródło: Wewnëtrzne dane działu badaË GC
Badanie wykonane zgodnie z ISO 4049:2000

Mimo, æe estetycznie niewidoczne 
zarówno G-≥nial Anterior jak i Posterior 
så bardzo dobrze widoczne na zdjëciach 
rtg. Dziëki unikalnej, opatentowanej przez 
GC technologii HDR (High - Density 
Radiopaque - nieprzepuszczalnego 
dla promieni rtg wypełniacza o duæej 
gëstoπci) nieprzepuszczalnoπÊ dla pro- 
mieni rtg G-≥nial jest znacznie zwiëk-
szona, ale nie kosztem estetyki.

Uproszczona kontrola
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G-≥nial Anterior i Posterior odznaczajå sië wysokå odpornoπciå na złamanie oraz duæå wytrzymałoπciå 
na zginanie w połåczeniu z niskim modułem elastycznoπci, co chroni je przed działaniem sił zginajåcych 
i zgryzowych, jak równieæ zapobiega powstawaniu pëkniëÊ. Optymalne połåczenie wszystkich tych 
właπciwoπci gwarantuje bardzo trwałe wypełnienia.

Wytrzymały i elastyczny
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STRZYKAWKI
Zestaw Quick Start 7 strzykawek:
A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE i kolornik
Zestaw Advanced 7 strzykawek:
A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE
Uzupełnienie
1 strzykawka ze wszystkich dostëpnych kolorów

AMPUŁKI UNITIP
Zestaw Quick Start po 5 ampułek:
A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE i kolornik
Zestaw Advanced po 5 ampułek:
A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE
Uzupełnienie
20 ampułek w jednym z odcieni: A1, A2, A3, A3.5, 
AO3, CV, AE, IE, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE
10 ampułek w jednym z odcieni: XBW, BW, A4, B1, B2, 
B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE

ODCIENIE ANTERIOR
Standardowe: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5,
A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD
Specjalne wewnëtrzne: AO2, AO3, AO4
Specjalne zewnëtrzne: JE, AE, SE, IE, TE, CVE

ODCIENIE POSTERIOR
Standardowe: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
Specjalne zewnëtrzne: P-JE, P-IE

AKCESORIA

Kolornik, podajnik Unitip Applier

ZawartoπÊ ampułki: 0.16 ml (0.28 g)
dla wersji Anterior i 0.16 ml (0.33 g) dla wersji Posterior

ZawartoπÊ strzykawki: 2.7 ml (4.7 g)
dla wersji Anterior i 2.7 ml (5.5 g) dla wersji Posterior

GC 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        
www.gceurope.com
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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
www.eeo.gceurope.com

VITA® jest zarejestrowanym znakiem handlowym VITA Zahnfabrik, 
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