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Creañi ≥-moñie 
 cu G-≥nial de la GC

Cãutañi cea mai simplã metodã de a creea 
invizibilitate pentru restaurãrile dumneavoastrã? 
GC vã prezintã G-≥nial Anterior ºi Posterior, douã 
materiale de restaurare foto-polimerizabile care 
au fost create cu ajutorul expertizei extensive a 
GC-ului ºi a cunoºtinñelor din domeniul materialelor 
stomatologice împreunã cu sugestiile utilizatorilor 
fideli ai Gradia Direct. 

Anii de experienñã ºi know-how-ul în domeniul 
stomatologiei utilizate la crearea compozitului 
G-≥nial vã vor îmbunãtãñi abilitãñile de realizare 
a esteticii astfel încât fiecare restaurare va putea 
rivaliza cu originalul.
G-≥nial este materialul dumneavoastrã de elecñie 
atunci când este vorba despre caracteristici cheie 
cum ar fi:

G-≥nial încorporeazã toate aceste caracteristici importante într-un material de restaurare 
prietenos cu utilizatorul indicat pentru:

Toate clasele de restaurãri

Cãutarea a luat sfârºit. Pentru un material de restaurare complet cu o esteticã 
invizibilã excepñionalã, alegeñi G-≥nial de la GC.  

Restaurãri cu o esteticã ridicatã cu o singurã nuanñã sau prin tehnica multi-stratificatã
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New chemistry avoids diffusion of the fully integrated hydrophilic 
component

VâscozitateSistemul de nuanñe Radioopacitate Proprietãñi fizice
Esteticã   Stabilitatea culoriiManipulare Lustruire



Provocarea cu care se confruntã fiecare medic stomatolog este aceea de a creea restaurãri perfect 
invizibile, care sã satisfacã pacienñii, într-un timp limitat. Totuºi, imitarea culorii ºi a reflexiei naturale 
a dintelui este dificilã. A fost necesarã întreaga experienñã GC pentru a realiza compoziñia unicã a lui 
G-≥nial, ale cãrei proprietãñi optice imitã pe cele ale dintelui natural. 

Percepñia noastrã asupra aspectului dinñilor este 
datã de reflexia luminii din diferite unghiuri. Acest 
proces de reflexie a luminii din interiorul unui dinte 
natural este determinat de diferenñele prezente 
în structurã, cum ar fi cristalele de smalñ, tubulii 
dentinari, dentina peritubularã ºi joncñiunea 
dentinã/ smalñ. Structura internã a lui G-≥nial este 
alcãtuitã deasemenea din structuri multifañetate 
diverse - o varietate de particule ce conferã mate-
rialului proprietatea unicã de difuzare a luminii ºi 
imitare a capacitãñilor de reflexie a dintelui natural.

Volumul fiecãrei particule, mãrimea ei ºi distribuñia 
în compoziñia G-≥nial au fost calculate cu atenñie 
astfel încât atunci când sunt combinate, creazã mai 
multe interfeñe diferite cu proprietãñi de reflexie 
variate. Acest lucru determinã o reflexie internã 
care reproduce cu precizie reflexia dintelui natural.

G-≥nial

Reflexia naturalã 
        creazã invizibilitate

Datoritã proprietãñilor sale de dispersie ridicatã a 
luminii, G-≥nial se va adapta perfect la structura 
dentarã adiacentã. Efectul cameleonic care poate 
fi obñinut doar cu o singurã nuanñã de G-≥nial 
are un standard atât de ridicat încât restaurarea 
se adapteazã la dinñii naturali adiacenñi ºi devine 
invizibilã din punct de vedere estetic.

O compoziñie unicã pentru o reflexie naturalã 

Situañie iniñialã: 
cavitate situatã în 
bloc de compozit; 
nuanñã A3

Cavitate restauratã 
cu un compozit 
concurent - compo-
zit cu o dispersie 
a luminii scãzutã; 
nuanña A2

Cavitate  restau-
ratã cu G-≥nial - 
compozit cu o 
dispersie ridicatã 
a luminii; nuanña 
A2

Dispersie ridicatã a luminii pentru invizibilitate garantatã

Dispersia luminii apare atunci când lumina este forñatã sã devieze de la traiectoria sa.

Dispersie scãzutã a luminii

Sursa luminii
Mostrã de compozit

Dispersie ridicatã a luminii

Sursa luminii
Mostrã de compozit
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Umpluturã prepolime-
rizatã îmbunãtãñitã

Umpluturã 
prepolimerizatã
FAI - sticlã de siliciu

Nano siliciu

Compoziñia lui G-≥nial



Esteticã 
 invizibilã excepñionalã

Gama materialelor de restaurare disponibilã pe piañã în acest moment nu este întotdeauna compatibilã cu 
modul de lucru al medicilor stomatologi. Adesea, trebuie realizat un compromis între esteticã ºi simplitate. 
Acum, nu mai trebuie sã vã mulñumiñi cu puñin ºi puteñi oferi pacienñilor dumneavoastrã cele mai bune 
restaurãri estetice doar cu o singurã nuanñã, utilizând G-≥nial de la GC. 

Aproximativ 95% din restaurãrile directe implicã utilizarea unei singure nuanñe. Acest lucru este necesar 
pentru a grãbi procesul de realizare ºi a minimaliza timpul petrecut în scaun. Atunci când utilizañi G-≥nial, 
veñi fi siguri cã fiecare restaurare realizatã cu o singurã nuanñã va oferi o esteticã bunã, lucru care va face 
pacientul fericit.

Acum este deasemenea posibilã obñinerea unor rezultate estetice ºi în cazurile mai solicitante, utilizând 2 
sau 3 nuanñe, cu ajutorul sistemului avansat de nuanñe realizat împreunã cu G-≥nial. Prin urmare chiar ºi 
stratificarea este simplificatã.

În cazurile cu o esteticã complexã, puteñi adapta perfect G-≥nial la structura dentarã adiacentã prin 
adãugarea mai multor nuanñe fãrã a sacrifica simplitatea ºi fãrã a avea nevoie de timp adiñional.

G-≥nial oferã medicilor stomatologi flexibilitate. Atunci când lucrañi cu G-≥nial toate tehnicile de lucru 
sunt posibile: începând cu o singurã nuanñã invizibilã din punct de vedere estetic ºi pânã la opere de artã 
realizate prin tehnica multi-stratificatã. 

Cu o singurã nuanñã, o restaurare realizatã cu G-≥nial este “invizibilã” estetic.  

Atunci când se utilizeazã nuanñe adiñionale se va obñine o esteticã excepñionalã.
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Nuanñe Standard

Concept de 
     nuanñe inovator

G-≥nial

Existã 22 de nuanñe diferite care au la bazã sistemul clasic de nuanñe VITA*. În cazurile în care nu este 
necesarã tehnica de stratificare, este suficientã utilizarea nuanñelor Standard pentru a obñine rezultate 
garantate: ceea ce vedeñi este ceea ce obñineñi. Disponibile atât în varianta de Anterior, cât ºi în cea de 
Posterior, fiecare reprezintã un echilibru delicat între culoare, cromã, luminozitate ºi translucenñã. 

XBW B1BW B2A2 C3A3 CVDA1 B3A3.5 CVA4

Nuanñe Speciale Interioare- pentru a adãuga 
opacitate 
Aceste nuanñe sunt nuanñe de opac care se aplicã 
sub nuanñele Standard pentru a adãuga cãldurã 
culorii finale ºi pentru a eradica caracteristica 
“transparenñei întunecate” din cavitatea oralã. 
Existã trei nuanñe Speciale Interioare disponibile 
doar în varianta de G-≥nial Anterior.

Deºi în marea majoritate a cazurilor se poate obñine o esteticã excelentã doar cu o singurã nuanñã, pot 
exista momente în care este preferatã tehnica multi-stratificatã, cum ar fi cazurile care necesitã o restaurare 
extensivã. Gama G-≥nial oferã douã tipuri de nuanñe adiñionale, numite nuanñe Speciale, care se aplicã 
sub (nuanñe Interioare) sau peste (nuanñe Exterioare) o nuanñã Standard.   

Nuanñe Speciale

AO2 AO3 AO4

Nuanñe Speciale Exterioare - pentru a înlocui 
smalñul
În stomatologia restaurativã, o tehnicã uzualã 
este aceea de a asocia culoarea ºi translucenña 
smalñului natural cu vârsta pacientului.
Alegerea nuanñei de smalñ este realizatã astfel:

Senior Enamel
pentru pacienñii 
în vârstã

Junior Enamel 
pentru pacienñii 
tineri

JE

Adult Enamel 
pentru pacienñii 
adulñi

AE SE

Nuanñe Speciale Exterioare - pentru a creea 
efecte vizuale specifice

Smalñ Incizal 
poate fi aplicat pe 
suprafeñele proxi- 
male ºi pe treimea 
ocluzalã a smalñului, 
în mod special în 
cazul pacienñilor tineri

Smalñ 
Translucent 
imitã efectul 
de adâncime 
al restaurãrii

TE IE

Smalñ Cervical  
oferã translucenña 
adecvatã pentru ca 
dentina cervicalã 
întunecatã sã 
transparã

CVE



G-≥nial Anterior

Consistenña lui G-≥nial Anterior este identicã 
cu cea a compozitului Gradia Direct Anterior. 
Materialul a fost testat timp de peste 6 ani având 
ca rezultat un acord unanim asupra faptului cã, 
consistenña este cea care face materialul atât 
de remarcabil.

G-≥nial Posterior
 

Vâscozitatea acestui material a fost adaptatã 
corespunzãtor datoritã faptului cã aplicañiile 
posterioare necesitã adesea ca materialul sã fie 
mai condensabil. Având aceastã consistenñã, 
G-≥nial Posterior este uºor de sculptat, tixotro- 
pic ºi se adapteazã corect la pereñii cavitãñii.

G-≥nial Anterior ºi Posterior vã oferã toate proprietãñile necesare pentru 
realizarea unor restaurãri superbe, de duratã.

Pentru o esteticã îmbunãtãñitã, G-≥nial Anterior ºi Posterior se finiseazã rapid ºi uºor obñinându-se o 
suprafañã netedã ºi lucioasã.

Capacitate de finisare bunã

Bucurañi-vã de 

         manipulare fãrã efort

G-≥nial este unul din puñinele compozite care sunt într-adevãr prietenoase cu utilizatorul, datoritã 
sistemului avansat de nuanñe ºi a faptului cã este un compozit unic care oferã manipulare fãrã efort.
GC este convins cã veñi aprecia modul de manipulare al lui G-≥nial datoritã consistenñei ºi a timpilor de 
lucru adaptañi claselor de cavitãñi:

Timpul de lucru este de aproximativ 4 minute la 
lumina ambientalã, fapt care permite lucrul fãrã 
stres în cazurile restaurãrilor care necesitã multi-
stratificare.

Manipulare simplã
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G-≥nial

Proprietãñile ideale pentru 
         o esteticã de duratã.

0,0 04,0 408,0 80 120

Coeficient de elasticitate (GPa) Rezistenñã la flexie (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

Sursa: GC R&D Date Interne
Test realizat conform ISO 4049:2000

Sursa: GC R&D Date Interne
Test realizat conform ISO 4049:2000

Deºi este invizibil din punct de vedere 
estetic, atât G-≥nial Anterior cât ºi 
Posterior sunt uºor de urmãrit cu ajutorul 
radiografiilor. Datoritã Tehnologiei 
unice a Radioopacitãñii cu Densitate 
Ridicatã (HDR), patentatã de GC, radio-
opacitatea lui G-≥nial este semnificativ 
mãritã fãrã a compromite estetica.

Control simplificat
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G-≥nial Anterior ºi Posterior prezintã o rezistenñã la fracturare ºi la flexie ridicatã combinatã cu un coeficient 
de elasticitate scãzut pentru evitarea deformãrii ºi a forñelor ocluzale, precum ºi extinderea fisurilor. Toate 
proprietãñile adecvate combinate astfel încât sã garanteze restaurãri de duratã.

Dur ºi flexibil 
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SERINGI
Quick Start Kit 7 seringi:
A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE ºi o cheie de culori 
Advanced Kit 7 seringi:
A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE
Rezerve
1 seringã disponibilã în toate nuanñele 

UNITIPURI
Quick Start Kit Câte 5 unitipuri de:
A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE ºi o cheie de culori
Advanced Kit Câte 5 unitipuri de:
A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE
Rezerve
20 unitipuri: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE, 
P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE
10 unitipuri: XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, 
AO4, JE, TE, SE, CVE

NUANñE ANTERIOR
Standard: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5,
A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD
Special Interioare: AO2, AO3, AO4
Special Exterioare: JE, AE, SE, IE, TE, CVE

NUANñE POSTERIOR
Standard: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
Special Exterioare: P-JE, P-IE

ACCESORII
Ghid de culori, Aplicator Unitipuri

Conñinutul unui unitip: 0.16 ml (0.28 g) 
pentru anterior ºi 0.16 ml (0.33 g) pentru posterior

Conñinutul unei seringi: 2.7 ml (4.7 g)
pentru anterior ºi 2.7 ml (5.5 g) pentru 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

GC EUROPE N.V. 
GC EEO - Romania
BD. N. Balcescu, nr. 5C
bl. Dunarea 1, ap. 57, sect. 1
RO - Bucuresti
Tel.  +40.21.315.93.15
Fax. +40.21.315.93.15
romania@eeo.gceurope.com 
www.eeo.gceurope.com

VITA® este marcã înregistratã a VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Germania.


