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1.0  Úvod

Od uvedení produktû Thermoresin LC v roce 1992 a GRADIA, mikrohybridního kompozitu, v roce 
2000, prokázala GC Corporation své odborné znalosti v technologii kompozit. Tyto odborné 
znalosti a zkušenosti, jichž nabyla v prûbêhu vývoje nepõímých kompozitních pryskyõic, které byly 
esteticky srovnatelné s keramikou, se staly základem pro vývoj vysoce estetického põímého kom-
pozitního materiálu: Gradia Direct. Dnes, po 7 letech klinických úspêchû Gradia Direct a v reakci na 
zpêtnou vazbu od našich vêrných uživatelû, nabízí GC výplñový materiál, ve kterém se spojuje 
stejný, nepõekonatelnê põirozený estetický vzhled se snazší manipulací a zvýšenou radioopacitou. 
S G-≥nial od GC vytvoõíte ≥-motion díky neviditelným, krásným a põirozeným výplním.

2.0  Popis výrobku

G-≥nial je svêtlem tuhnoucí, rtg-kontrastní MFR hybridní kompozitní výplñový materiál, který 
obsahuje kombinaci 2 typû põedpolymerovaných pryskyõiËných plniv. Velikost a koncentrace Ëástic 
každého plniva byla peËlivê vybrána tak, aby umožñovala dosáhnout têch nejlepších estetických 
výsledkû põi souËasném zachování optimálních fyzikálních vlastností a uživatelské põívêtivosti. 

G-≥nial je dostupný ve dvou rûzných formách: G-≥nial Anterior a G-≥nial Posterior. Ty byly 
vytvoõeny tak, aby splñovaly rûzné požadavky na kompozita používaná ve frontálním a postranním 
úseku chrupu, pokud jde o vlastnosti, jako je radioopacita a manipulace.

Tím, že nabízejí rûzné odstíny, opacitu, svêtelnost, opalescenci a fluorescenci velmi podobnou 
põirozené zubní tkáni, jsou põípravky G-≥nial Anterior a Posterior urËeny k vytváõení výjimeËnê 
estetických výplní. G-≥nial byl vyvinut proto, aby zubním lékaõûm poskytl tyto výhody:

• Krásné výplnê s jednoduchým systémem odstínû
• Optimální manipulace a hladká, nelepivá a modelovatelná konzistence G-≥nial Anterior a vêtší 

kondenzovatelnost u G-≥nial Posterior
• Prodloužený pracovní Ëas pod operaËním svêtlem, zvláštê u Anterior
• Vylepšená radioopacita pro põesnêjší kontrolu výplní

3.0  Indikace

G-≥nial Anterior
• Põímé výplnê kavit III., IV. a V. tõídy.
• Põímé výplnê klínovitých defektû a kavit na povrchu koõene.
• Põímé výplnê fazet a uzavõení diastema.

G-≥nial Posterior
• Põímé výplnê kavit I. a II. tõídy.

StõíkaËky G-≥nial Anterior (modrá)

a Posterior (béžová)

G-≥nial Anterior & Posterior  Technický Manuál



5

4.0  Složení

G-≥nial je klasifikován jako MFR hybridní kompozit s kombinací 2 typû põedpolymerovaných 
pryskyõiËných plniv. Skládá se z matrice, plniv, pigmentu a fotoiniciátorû. Díky rûzné koncentraci 
monomerû, typû a obsahu plniva u verzí Anterior a Posterior se materiál ideálnê hodí pro rûzná 
použití, kdy G-≥nial Posterior nabízí vyšší radioopacitu a G-≥nial Anterior jemnêjší manipulaci.

Tabulka 1: Hlavní složení G-≥nial Anterior a Posterior 

 

Komponenty
G-≥nial 
Anterior

G-≥nial 
Posterior

Monomery metakrylátu X X

Põedpolymerovaná plniva  
16-17µ

S obsahem kõemene X X

S obsahem stroncia
a fluoridu lantanitého

X X

Anorganické plnivo > 100 nm
Oxid kõemiËitý X -

Fluoroaluminosilikát - X

Anorganické plnivo > 100 nm Pyrogenní oxid kõemiËitý X  X

Pigmenty Stopové množství Stopové množství

Katalyzátory Stopové množství Stopové množství

4.1 Plniva

Použití 2 typû põedpolymerovaných plniv nabízí klinicky vhodnou radioopacitu põi souËasném 
zachování dokonalého estetického vzhledu, a to jak u verze Anterior, tak u verze Posterior. 
Põedpolymerovaná plniva rovnêž põispívají k nízké úrovni smrš†ování, která byla u G-≥nial zjištêna. 
Vytvoõena byla polymerací pryskyõiËné matrice s põidaným mikroplnivem. Následným rozemletím 
zpolymerované pryskyõice vznikly Ëástice o prûmêrné velikosti 16 až 17 µm. 

Fluoroaluminosilikátové sklo bylo põidáno do složení Posterior ke zvýšení radioopacity, zatímco 
k Anterior byl põidán oxid kõemiËitý. 

Nakonec byl mezi Ëástice põedpolymerovaného plniva a jiných anorganických plniv rozptýlen 
pyrogenní oxid kõemiËitý.

Obrázek 1: SEM snímek systému plniv u G-≥nial Anterior a Posterior, zvêtšeno 2500x.

Põedpolymerovaná
plniva

Anterior Posterior

Fluoroaluminosilikát

Oxid 
kõemiËitý
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Obrázek 2: Strukturální kresba systému plniv

4.2  Matrice

Matrice sestává ze smêsi uretan-dimetakrylátu a dimetakrylátových monomerû. G-≥nial neobsahuje 
bis-GMA.

Põedpolymerované plnivo 17 µm

400 nm stronciové sklo  
100 nm lanthanoid fluorid

Põedpolymerované plnivo 16 µm

16 nm silika

Anorganické plnivo             850 nm

Anterior: kõemiËité sklo

Anorganické plnivo              16 nm

Pyrogenní oxid kõemiËitý
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4.3  Rozhraní

Ke zlepšení vazby mezi oxidem kõemiËitým a pryskyõicí 
matrice byl povrch Ëástic oxidu kõemiËitého hydro-
fobnê ošetõen místo silanolu dimetylovými složkami. 
Toto hydrofobní ošetõení zvyšuje têsný kontakt mezi 
oxidem kõemiËitým a matricí, protože obê složky se 
vzájemnê põitahují. Navíc tento typ kõemíku ošetõe-
ného dimetylem je stálejší než kõemík ošetõený meta-
kryloxysilanem, takže výsledkem je delší trvanlivost 
s nižším rizikem zhuštêní materiálu bêhem skladování.

Fluoroaluminosilikátové sklo použité u G-≥nial Poste-
rior je silanizované.

Na rozhraní mezi põedpolymerovaným plnivem a pry-
skyõiËnou matricí dochází ke tõem typûm interakce, 
jež brání uvolñování plniva, a tak zachovávají celistvost 
výplnê v Ëase.  

Jedná se o tyto tõi interakce:

1 Kovalentní vazby odvozené z reziduální C=C.  

2 Vodíkové vazby z polárních složek, jako napõ. -OH, -NH, a -C=O.  

3 Hydrofobní interakce mezi organickými skupinami (napõ. alkyly).  

4.4  Iniciátory

G-≥nial využívá jako katalyzátor kombinaci kafrchinonu a aminu. K aktivaci svêtlem lze použít 
halogenové, plazmové nebo LED polymeraËní lampy.

G-≥nial Anterior & Posterior  Technický Manuál
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5.0  Odstíny

5.1  Úvod

Jednou z nejvêtších výzev v protetické a restorativní stomatologii je vêrnê reprodukovat, u chrupu 
vyváženou, harmonii živých barev. Pacienti vyžadují výplnê, které se esteticky vyrovnají põirozenému 
vzhledu, põípadnê ho põekonají, a které jsou nerozeznatelné od struktury vlastního zubu. Jedním 
z hlavních cílû põi vývoji G-≥nial bylo vytvoõit zdokonalený kompozit, který by v jednoduchých i slo-
žitêjších situacích nabízel põedvídatelný estetický výsledek. Díky G-≥nial mohou zubní lékaõi uvést 
do rovnováhy stomatologii s umêním.

Nejde jen o translucenci, svêtelnost, barevný odstín a sytost…

Odstín závisí na tõech faktorech: barvê (barevném odstínu), saturaci barvy (sytosti) a svêtlosti/tmavosti 
barvy (svêtelnosti). Ve stomatologii je stejnê dûležitý i Ëtvrtý faktor, translucence. Translucence je 
definována jako schopnost propouštêt svêtlo, avšak pouze rozptýlenê; takže výsledkem je, že 
põedmêt na druhé stranê nelze jasnê rozeznat. Opákní materiály nejsou translucentní.

Translucence kompozitního materiálu je nezbytná pro sladêní svêtelnosti výplnê se svêtelností 
põirozeného zubu a zabránêní vzniku neestetického opákního výsledku. Síla výplnê v kavitê se však 
mêní a s ní i translucence. Odraz svêtla se zároveñ liší v závislosti na úhlu pohledu na výplñ. Z toho 
lze põedpokládat, že na vzniku chameleonovéhom efektu se nepodílí jen samotná translucence ale, 
i rûzné opacity. 

Barva vnímaná lidským okem je dána põirozeným odrazem svêtla od zubu.

Díváme-li se na zub, vnímáme odraz svêtla, jenž sestává zejména ze zrcadlového a rozptýleného 
odrazu. Zrcadlový odraz urËuje kvalitu lesku, zatímco odstín, sytost, svêtelnost a translucenci 
„vnímáme“ z rozptýleného odrazu svêtla. 

Obrázek 3: Propustnost, fluorescence a odraz svêtla od struktury zubu

Poskytl F. Feydel a Dr. E. D’Incau, Francie

Obrázek 4: Odraz svêtla põirozeného zubu se liší 

v závislosti na refrakËním indexu jeho struktury 

(sklovina, dentin, sklovino-dentinová hranice...)
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Svêtlo se rozptyluje a odráží od vnitõní struktury zubu (napõ. sklovinných krystalû, dentino-
sklovinného rozhraní a dentinových tubulû). UrËité vlnové délky se vstõebají, zatímco zbylé svêtlo 
obsahující informace o odstínu, sytosti, svêtelnosti a translucenci se odráží rozptýlenê. Napõíklad 
sklovina sestává zejména z apatitových krystalû a umožñuje propouštêní svêtla bez vêtšího rozptylu, 
zatímco složitêjší struktura dentinu sestává z hydroxyapatitových krystalû a kolagenu a rozptyluje 
svêtlo všemi smêry.

Mêõení rozptylových vlastností kompozitu: goniofotometr

Schopnost materiálu rozptylovat svêtlo lze vyhodnotit pomocí goniofotometru. Ten je urËen 
k mêõení intenzity propouštêného svêtla v rûzných úhlech (-90 až +90 stupñû).    

Obrázek Ë. 7 ukazuje umêlé kavity v bloku kompozitu odstínu A3, které byly vyplnêny 2 rûznými 
kompozity v odstínu A2. Pouze jeden z nich má schopnost napodobit okolní prostõedí. Po analýze 
jejich rozptylových vlastností pomocí goniometru vychází najevo, že ten, který se põizpûsobil 
nejlépe, má vêtší schopnost rozptýlit svêtlo.

Obrázek 7: A3 kavita vyplnêná kompozitem A2 

Z têchto výsledkû je patrné, že pro zajištêní 
neviditelnosti materiálu má rozptyl svêtla vêtší 
význam než odstín.

Díky Ëemu se kompozitní výplñ stává neviditelnou?

Schopnost kompozitu rozptýlit svêtlo a rozptýlenê jej odrazit podobnê, jako je tomu u põirozeného 
zubu, umožñuje dosáhnout dokonalého sladêní s okolní strukturou zubu. Kompozitní materiál se 
stává neviditelným pouze tehdy, pokud má vynikající rozptylové schopnosti a lze jej pak použít 
u techniky vrstvení jediného odstínu.

Stejnê jako zub, obsahuje i G-≥nial rûzná rozhraní s rûznými optickými vlastnostmi, což má za 
následek rûzné odrazy svêtla. Za své skvêlé rozptylové schopnosti vdêËí G-≥nial svému velice 
rûznorodému složení, díky nêmuž napodobuje odrazivost põirozeného zubu. 

Blok kompozitu 

odstínu A3

s kavitou

Kompozit

s nízkým 

rozptylem

Kompozit

s vysokým 

rozptylem

Obrázek 5: Systémové nastavení goniofotometru Obrázek 6: Sledování rozptylu svêtla u rûzných kompozit

Zdroj svêtla

Svêtelný zdroj

+90 stupñû

0 stupñû

-90 stupñû

Propouštêní svêtla

Vzorek
kompozitu

Vzorek kompozitu

Vzorek kompozitu

Nízký rozptyl svêtla

Vysoký rozptyl svêtla

Zdroj svêtla

Detektor svêtla
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Díky rozptylovým vlastnostem má G-≥nial jedineËnou schopnost splynout s okolím

G-≥nial Anterior vykazuje nejvyšší rozptyl svêtla mezi testovanými konkurenËními výrobky. Díky 
tomu lze dosáhnout vynikajícího chameleonového efektu, jehož výsledkem jsou neviditelné výplnê. 
To je hlavním dûvodem, proË lze vysoce estetických výsledkû dosáhnout již pomocí jediného 
odstínu G-≥nial, jak mûžeme vidêt na obr. 11.  

Obrázek 10: Rozptylové vlastnosti G-≥nial Anterior vs. konkurenËní výrobky

Obrázek 8: Difúzní odraz põirozené struktury zubu Obrázek 9: Difúzní odraz G-≥nial

Obrázek 11: Výplñ s jedním odstínem G-≥nial Posterior, s laskavým svolením Dr. Tapia, Španêlsko

Všimnête si dokonalé schopnosti standardního odstínu vytvoõit neviditelnou výplñ.

Sklovina

Odraz od sklo-
vinných kristalû

Odraz od dentin- 
sklovinného 

rozhraní

Odraz od
peritubulárního 

dentinu

Odraz od 
dentinových 

tubulû

Pulpa Dentin Odraz svêtla na rûzných
plnivech materiálû

Human Dentin
PREMISE Opaque A2
Tetric Evo-ceram DentinA3.5

G-≥nial AO2
Venus AO2
Empress Direct DentinA2

Herculite Ultra DA2
EsthetX HD A2-O
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5.2  Systém odstínû
 
G-≥nial nabízí flexibilitu, protože umožñuje vytváõet jak esteticky neviditelné výplnê v jednom 
odstínu, tak esteticky umêlecké dostavby s použitím více odstínû. Aby to bylo možné, byly pro 
G-≥nial vymezeny 3 jasnê odlišené skupiny odstínû:
• Standardní odstíny: pro výplnê s jedním odstínem
• Vnêjší odstíny: nanášejí se na standardní odstíny v esteticky nároËnêjších põípadech 
• Vnitõní odstíny: nanášejí se pod standardní odstíny v esteticky nároËnêjších põípadech

Standardní odstíny

Standardní odstíny byly navrženy zejména pro použití u technik jednoho odstínu a põedstavují 
vyvážený pomêr mezi svêtelností, translucencí, odstínem a sytostí barvy. Jsou rozdêleny do skupin 
odstínû A (rudohnêdý), B (rudožlutý), C (šedý), vybêlený a cervikální. Každá z barev jedné skupiny 
má stejný odstín a odpovídá uspoõádání klasického vzorníku odstínû Vita®, põiËemž v každé další 
skupinê se zvyšuje sytost barvy.

Tabulka 2 Standardní odstíny G-≥nial   

 

Barva

XBW
BW A1 B1

A2 B2
A3 B3 C3

A3.5
A4

CV
CVD

XBW: extra vybêlená bílá; BW: vybêlená bílá; CV: cervikální; CVD: cervikální tmavá

Jak mûžeme vidêt na obrázku 13, odstín G-≥nial 
A3 aplikovaný na stõední Ëást korunky vzorníku 
odstínû Vita, má jedineËné optické vlastnosti: 
materiál se põizpûsobí spodnímu odstínu a dokonale 
splyne s okolím. Takže jeden odstín staËí pro 
vêtšinu kavit.

Obrázek 12: Výplnê s použitím jednoho a více odstínû G-≥nial

Výplñ vyhotovená 

pomocí jediného 

standardního odstínu

         Standardní odstíny          Vnitõní odstíny          Vnêjší odstíny

Výplñ vyhotovená pomocí dvou 

odstínû - standardního a vnêjšího

Výplñ vyhotovená pomocí více odstínû - 

standardního, vnitõního a vnêjšího

Obrázek 13: Mísící (chameleonový) efekt pozorovaný po 
nanesení G-≥nial A3 na rûzné Ëásti korunky vzorníku 
odstínû Vita

G-≥nial Anterior & Posterior  Technický Manuál
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G-ænial Anterior
Value of Oustide Special Shades

White background, 1.5mm thickness

88,7

82,5

76,4

70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90

JE AE SE

Vnitõní speciální a vnêjší speciální odstíny

Põestože vynikajících estetických výsledkû lze ve vêtšinê põípadû dosáhnout s pouhým jediným 
odstínem, mohou nastat põípady, kdy je lepší použít techniku více odstínû, jako napõ. v situacích, 
kdy je potõeba vyhotovit rozsáhlé výplnê. G-≥nial nabízí na výbêr další dva typy odstínû, tzv. 
speciální odstíny. Vnitõní odstíny se nanášejí pod standardní odstín a jsou opáknêjší, aby blokovaly 
propustnost svêtla. Vnêjší odstíny se nanášejí na standardní odstíny, aby kopírovaly svêtelnost 
(svêtlost/tmavost) zubu a napodobovaly zmêny skloviny v souvislosti s vêkem a dodávaly koneËné 
výplni vêtší „hloubku“.   

Vnêjší speciální odstíny - náhrada skloviny
 
Vnêjší speciální odstíny põidávají výplni další rozmêr. U monochromatických kompozitních výplní se 
Ëasto stává, že jejich vzhled je ve srovnání s keramikou ménê vitální. K tomu dochází, když svêtelnost 
výplnê neodpovídá zubu - na svêtelnosti zubu se nejvíce podílí povrch skloviny.

Sklovina se v prûbêhu Ëasu mêní, ztenËuje se a je prûsvitnêjší. SouËasnê klesá její svêtelnost od 
vysoké (bêlejší) k nízké (tmavší). Vnêjší speciální odstíny jsou navrženy tak, aby odrážely tyto zmêny 
a pomáhaly stomatologûm zhotovovat výplnê se svêtelností põimêõenou vêku. V závislosti na úËelu 
lze použít nêkolik lehce pigmentovaných vnêjších odstínû k dosažení odstínu a sytosti barvy, vysoce 
specifické pro danou indikaci. Kvûli jedineËnosti têchto odstínû není možná klasifikace dle vzorníku 
Vita. Pro informace o odstínech je nutno použít vzorník odstínû G-≥nial.

Vnêjší odstíny nabízejí stejný stupeñ translucence, stupnê svêtelnosti se však liší, aby odpovídaly 
vêku.

Obrázek 14: Vnêjší odstíny zvolené jako náhrada skloviny 

podle vêku pacienta

Sklovina Junior:

JE a P-JE pro

mladé pacienty

Sklovina Adult:

AE pro dospêlé 

pacienty

Sklovina Senior:

SE pro starπí

pacienty

Obrázek 15: Vnêjší odstíny s podobnou translucencí,

ale rûznými stupni svêtelnosti

S põibývajícím vêkem se souËasnê se ztenËováním skloviny zvyšuje její translucence. K napodobení 
této zmêny, napõíklad na incizálních okrajích zubû, byly vyvinuty IE (Incisal Enamel - incizální 
sklovina) a TE (Translucent Enamel- translucentní sklovina).

G-≥nial Anterior
Svêtelnost vnêjších speciálních odstínû

Bílé pozadí, síla 1,5 mm

G-≥nial Anterior & Posterior  Technický Manuál
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Translucency of cervical shades 
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Obrázek 16: Odstíny Incisal (IE a P-IE) a Translucent (TE) Enamel

U dospêlých pacientû lze

na incizální okraje, okluzální

a aproximální plochy nanést

IE a P-IE 

CVE nabízí vhodný stupeñ 

translucence tak, aby cervikální 

dentin prosvítal

U starších pacientû, lze na incizální 

okraje, okluzální a aproximální 

plochy nanést TE

Odstín TE lze navíc použít k reprodukci transparentní vrstvy, kterou mûžeme 
pozorovat na sklovino-dentinové hranici (obr. 17). Tak simulujete efekt põirozené 
hloubky.

Obrázek 17: Mesio-distální õez õezákem, s laskavým svolením F. Feydela a Dr. E. D’Incau, Francie

S põibývajícím vêkem pacienta, je tõeba vênovat 
zvláštní pozornost estetickému výsledku v cer-
vikální oblasti. Nanesením CVE (cervikální 
odstín skloviny) se výraznê zvýší translucence 
i životnost výplní V. tõídy. 

Obrázek 19: Cervikální odstín (CVE)

Vnitõní speciální odstíny - põidaná opacita 

Vnitõní speciální odstíny mají vyšší opacitu (nižší 
translucenci) než standardní odstíny a jsou k dis- 
pozici jako AO2, AO3 a AO4. Podle klasifikace 
Vita mají tyto 3 odstíny podobnou barvu, avšak 
vyšší svêtelnost. Opacita je zachována na stejné 
úrovni. 

Vnitõní speciální odstíny se nanášejí pod stan-
dardní odstín, aby koneËné výplni dodaly opti-
cky teplo, a ve srovnání se standardními odstíny, 
mají zvýšenou opacitu k potlaËení charakte-
ristického „tmavého svitu“ v ústech. Obzvláš† 
užiteËné jsou rovnêž k maskování diskolorací 
dentinu a zakrytí preparaËní linie u rozsáhlých výplní IV. tõídy.

Obrázek 18: Cervikální sklovina põináší transluenci 
cervikálním výplním

Obrázek 20: Vnitõní odstíny jsou ménê translucentní než 

standardní odstíny

Obrázek 21: Rozdíly v opacitê mezi standardním odstínem A2 a vnitõním odstínem AO2 G-≥nial

G-≥nial Anterior 

Standardní odstín  A2, ∆L 12.4

G-≥nial Anterior Speciální 

vnitõní odstín AO2, ∆L 6,7

Translucence cervikálních odstínû
Standardní (CV a CVD) vs. Vnêjší (CVE)

G-≥nial Anterior
Translucence standardních vs. vnitõních odstínû 

Standardní odstíny Opákní odstíny

G-≥nial Anterior & Posterior  Technický Manuál
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5.3  Výbêr odstínu
 
Odstín(y) kompozitu doporuËujeme vždy vybírat po vyËištêní zubu a põed jeho preparací. 
Stejnê tak je dûležité vybírat odstín(y) põed umístêním kofrdamu, protože vysušené zuby jsou 
svêtlejší a pokud je použijete ke sladêní odstínû, mûže dojít ke špatnému výbêru odstínu.

Technika vrstvení jednoho odstínu

Klasický vzorník odstínû VITAPAN využívají stomatologové na celém svêtê põi výbêru odstínû. Proto 
je vêtšina odstínû našich kompozit v souladu s tímto vzorníkem. Pro sladêní odstínû s G-≥nial, 
použijte Ëást têlové odstíny tabulek v tomto prûvodci. 
Jinak lze vzorník odstínû G-≥nial použít k výbêru vhodného standardního odstínu pro klinické 
situace.

Technika vrstvení více odstínû

V nêkterých põípadech, napõ. u rozmêrných kavit anebo u esteticky vysoce nároËných põípadech, 
mûže být potõeba použít více odstínû, které se liší mírou translucence 
a svêtelnosti. Ty si lze vybrat ze speciálních odstínû G-≥nial.

Vnêjší odstíny: lze je použít k náhradê sklovinné vrstvy (Ëást 3 obr. 22)

Standardní odstíny: lze je použít k náhradê vêtšiny ztracené dentální 
struktury (zejména dentinu) (Ëást 2 obr. 22).

Vnitõní odstíny: lze je použít ke zvýšení opacity Ëásti výplnê nahrazující 
dentin (Ëást 1 obr. 22).

Krok 1: Výbêr svêtelnosti
Svêtelnost bývá nejvíce podceñovaným parametrem põi výbêru odstínu. 
K získání informací o požadovaném „odstínu“ dostavby bývají vêtšinou udány pouze údaje o barvê 
a sytosti. Z níže uvedených põíkladû je patrné, že nedostatek svêtelnosti má za následek menší 
optickou živost snímku.

Obrázek 23: Vliv svêtelnosti na vnímání barvy

Incizální/aproximální oblasti zubû jsou vhodnými místy k urËení svêtelnosti. Tõemi hlavními odstíny 
G-≥nial, které pomohou reprodukovat svêtelnost, jsou vêkovê podmínêné odstíny: JE (sklovina 
Junior), AE (sklovina Adult) a SE (sklovina Senior). Põípadnê lze klasický vzorník odstínû Vita novê 
uspoõádat podle svêtelnosti, jako je uvedeno na obr. 24.  

Obr. 22: PõíËný õez õezákem 

ukazující dentální struktury

Plné barvy - kombinace 

zabarvení, sytosti 

a svêtelnosti

»erná a bílá - pouze

svêtelnost je patrná

 „Plné barvy“, avšak 

s nižší svêtelností

G-≥nial Anterior & Posterior  Technický Manuál
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JE AE SE

Obrázek 24: Klasický vzorník odstínû VitaPan byl novê uspoõádán podle svêtelnosti odstínû. Mûžete vidêt, že jsou v souladu se 

3 hlavními sklovinnými odstíny G-≥nial (JE, AE a SE).

Krok 2: Výbêr barvy
Barvu si mûžete vybrat z 5 skupin standardních odstínû (A, B, C, cervikální a vybêlený). Pro nejlepší 
výbêr barvy doporuËujeme õídit se barvou jádra dentinu, zejména tam, kde je sklovina tenká, tj. 
v cervikální oblasti põirozeného zubu. Vrstva cervikální skloviny je obzvláš† tenká v okolí špiËákû.

Krok 3: UrËení sytosti
Sytost barvy indikuje svêtlost nebo tmavost odstínu v rámci urËité barevné skupiny. Sytost lze urËit 
dle intenzity dõíve urËeného barevného odstínu. Napõíklad, pokud víme, že barva odpovídá odstínu 
A, dále urËme jeho intenzitu: A1, A2, A3 atd.

K urËení odstínu a sytosti se používá põevážnê vzorník odstínû G-≥nial. Põípadnê lze použít klasický 
vzorník odstínû Vita, põiËemž je tõeba ignorovat cervikální Ëást vzorníkové korunky, která je põíliš 
tmavá a mohla by mít za následek výbêr nesprávné barvy.

Další tipy pro lepší sladêní odstínû
Ve složitých põípadech lze k výbêru nejlepší kombinace odstínû použít model. Ten lze põiložit 
k zubu põed zaËátkem bondování, põiËemž je tõeba dávat pozor, aby zub nebyl põesušen. Po 
dokonËení výplnê je tõeba reprodukovat morfologii a anatomii zubu, protože ta põispívá k odrazu 
svêtla, který bude podobný odrazu svêtla põilehlého zubu, a tím k lepší estetické integraci výplnê.  

Vzorník
Põestože vêtšina odstínû G-≥nial je v souladu s klasickým vzorníkem odstínû Vita, nêkteré speciální 
vnêjší odstíny a standardní odstíny (vybêlený, cervikální) jsou specifické. Vzorník odstínû G-≥nial je 
vyroben z plastu a každý konkrétní vzorek barevné škály má tvar klínu se zvêtšující se tlouš†kou. 
Tento design byl zvolen proto, aby nabídnul stomatologûm možnost posoudit vliv tlouš†ky vrstvy 
kompozitu na odstín.

VYSOKÁ NÍZKÁ

G-≥nial Anterior & Posterior  Technický Manuál
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5.4  Klinické pokyny
 
Ve vêtšinê põípadû se používají samotné standardní odstíny, s nimiž zhotovíme õirozenê vypadající 
estetické výplnê.

V nêkterých esteticky nároËnêjších põípadech je však tõeba použít vnitõní a vnêjší odstíny tak, aby 
dostavbám dodaly põirozený vzhled. V tabulce 3 jsou uvedeny možné kombinace odstínû.

Tabulka 3: Možné kombinace odstínû pro velké výplnê v põedním úseku s použitím více odstínû  

 

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

Vnitõní speciální BW AO2 AO3 AO3 AO4 BW AO2 AO3 AO4

Standardní A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

Vnêjπí speciální JE AE AE AE AE JE JE AE AE

Tabulka 4: Dostavba skloviny s odstínem odpovídajícím vêku 

 

Junior Dospêlÿ Senior

Têlo skloviny JE AE SE

Incizální okraj JE IE TE

Pro usnadnêní výbêru odstínu a podporu praktického lékaõe põi zhotovování výplní o více odstínech 
vyvinula GC jedineËný 3D interaktivní nástroj: G-≥nial konfigurátor. Více informací o GC G-≥nial 
konfigurátoru získáte u svého místního zástupce GC. G-≥nial Quick start konfigurátor je dostupný 
na našich webových stránkách: http://www.gceurope.com/download/multimedia.php

G-≥nial Anterior & Posterior  Technický Manuál
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Fracture toughness (MPa)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Filtek Supreme XTE

Filtek Z250

EsthetX HD

Grandio

Tetric Evoceram

IPS Empress Direct

Venus

CeramX mono

G-ænial P

G-ænial A

Estelite ∑ Quick

6.0  Fyzikální vlastnosti

6.1  Modul pružnosti a pevnost v lomu

Modul pružnosti (Youngûv modul) - mêõítko ohebnosti materiálu - je definován poËáteËním 
sklonem kõivky napêtí-deformace. Materiál s vysokým modulem je tuhý a neohebný, zatímco 
materiál s nízkým modulem je ohebný. V ideálním põípadê by materiál nemêl mít põíliš vysoký 
modul pružnosti, protože lámavé materiály jsou ménê schopné tlumit žvýkací tlak.

Obrázek 25: Modul pružnosti rûzných kompozitních materiálû.  Zdroj: GC Corporation

Pevnost v lomu je mêõítkem schopnosti materiálu odolávat šíõení vzniklé praskliny a bývá definovaná 
také jako pevnost vûËi ohýbacímu tlaku. Tato pevnost souvisí s absorpcí energie v procesu ohýbání. 
Houževnatost se poËítá jako spodní oblast pod kõivkou napêtí-deformace. Vyšší hodnota lomové 
houževnatosti ukazuje na lepší odolnost vûËi katastrofálnímu šíõení prasklin.

Obrázek 26: Pevnost v lomu u  rûzných kompozitních materiálû.  Zdroj: GC Corporation

Modul pružnosti G-≥nial byl stanoven 

dle specifikací ISO 4049:2000.    

Ukázalo se, že G-≥nial Anterior 
patõí mezi nejpružnêjší materiály 
mezi testovanými kompozity.  
G-≥nial Posterior vykazuje 
podobnou pružnost jako vêtšina 
testovaných kompozit.
Pružné materiály jsou schopné 
tlumit síly ve (vysoce) zátêžo-
vých oblastech.

Testovací metoda vychází z ASTM E-399, 

Test pevnost v lomui

Z tohoto testu lze vyvodit 
následující závêr:
G-≥nial vykazuje schopnost 
odolávat šíõení prasklin podobnê 
jako vêtšina testovaných konku-
renËních materiálû a lépe než 
Tetric Evo Ceram, CeramX Mono 
a Grandio.

Modul pružnosti (GPa)

Pevnost v lomu (MPa)
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Volumetric shrinkage (%)
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6.2  KontrakËní vlastnosti

Objemová kontrakce (%)

Põed polymerací a po polymeraci byla zmêõena hustota kompozitních pryskyõic a podle ní vypoËtena 
polymeraËní kontrakce.

Obrázek 27: Objemová kontrakce rûzných kompozit.  Zdroj: GC Corporation

Napêtí ze smrš†ování

Obrázek 28: Test napêtí ze smrš†ování s univerzálním zkušebním strojem.

Vzorek byl vytvrzován 40 vteõin ze spodní strany pomocí lampy G-Light s 11 mm svêtlovodem, poté 
byl vytvrzován 20 vteõin z horní strany. Napêtí ze smrš†ování põi tuhnutí bylo mêõeno 20 minut 
a nejvyšší dosažená hodnota byla zaznamenána jako napêtí ze smrš†ování.

Objemová kontrakce byla mêõena podle 

specifikací ISO Draft Date: 2007-07-10 

(Stomatologie - PolymeraËní kontrakce 

výplñových materiálû).   

Tato studie ukázala, že volume-
trická kontrakce G-≥nial je 
v rámci prûmêru mezi testo-
vanými materiály.

Objemová kontrakce (%)

G-≥nial Anterior & Posterior  Technický Manuál
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Shrinkage Stress (N)
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Obrázek 29: Napêtí ze smrš†ování rûzných kompozit.  Zdroj: GC Corporation

Napêtí ze smrš†ování bylo mêõeno podle- 

specifikací ISO Draft Date: 2007-07-10

(Stomatologie - Napêtí ze 

smrš†ovánívýpñových materiálû).

Tento test prokázal, æe napêtí 
ze smrš†ování, generované 
G-≥nial, patõí k nejnižším mezi 
testovanými kompozity.

6.3  Smyková zkouška odolnosti proti opotõebení     

Opotõebení je úbytek materiálu, k nêmuž dochází v dûsledku vyjímání materiálu kontaktem dvou nebo 
více materiálû. Smyková zkouška odolnosti simuluje opotõebení v ústní dutinê pomocí suspenze 
PMMA a glycerolu jako mezilehlého abrazivního Ëinidla a akrylové desky jako protilehlého materiálu.

Obrázek 30: Zkouška tõítêlesové odolnosti proti opotõebenía
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7mm

Držák vzorku

Kompozitní 
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Napêtí ze smrš†ování (N)
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3 Body wear (µm)
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Smyková zkouška odolnosti proti opotõebení byla provedena tak, že preparované vzorky kompozitu 
se pohybovaly po trajektorii 5 cm nahoru a dolû rychlostí 30 úderû za minutu. Byly udržovány 
v nepõímém kontaktu s akrylovou deskou pod zatížením 350 gf, põiËemž držák vzorkû se pohyboval 
horizontálnê, po trajektorii 2 cm o rychlosti 30 úderû za minutu. Jako mezilehlé abrazivum byla 
použita smês PMMA a glycerolu (1:1 obj%). Po 100 000 cyklech (kdy jeden cyklus je definován jako 
jeden dokonËený laterální a vertikální pohyb) bylo opotõebení materiálu zmêõeno vyhodnocením 
úbytku hmotnosti.   

Obrázek 31: Tõítêlesové opotõebení rûzných kompozit.  Zdroj: GC Corporation

Na základê tohoto testu lze 
vyvodit závêr, že:
1 Opotõebení G-≥nial je podo-

bné opotõebení nanohybrid-
ních kompozit jako napõ. 
Grandio, EsthetX nebo 
Venus.

2 Opotõebení G-≥nial je výraz-
nê nižší než opotõebení nano-
hybridních kompozit jako napõ. 
CeramX.   

6.4  Míra lesku

CviËné nastavení 
Põipravily se vzorky materiálu o prûmêru 15 mm a síle 1,5 mm.
Povrch se nejprve vyleštil brusným papírem 600 a poté se 2 minuty leštil silikonovým hrotem (Pre 
Shine, GC). Pak se poprvé zmêõila míra lesku povrchu pomocí VG-2000, Nippon Denshoku.
Poté se povrch 2 minuty leštil diamantovým silikonovým hrotem (Dia-Shine, GC) a míra lesku 
povrchu se zmêõila podruhé. 
Nakonec se povrch 2 minuty leštil diamantovou leštící pastou s leštícím kotouËem, pro vyleštêní 
a super vyleštêní (Dia Polisher Paste, GC). Poté se míra lesku povrchu zmêõila potõetí.

Obrázek 32: Míra lesku u rûzných kompozit.  Zdroj: GC Corporation

Na základê tohoto testu lze 
vyvodit závêr, že míra lesku 
G-≥nial je podobná jako 
u dalších testovaných kompo-
zit s výjimkou Grandio, který 
v tomto testu vykazoval výraznê 
nižší leštitelnost.

Smykové opotõebení (µm)

Míra lesku (%)
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Radiopacity (% Al)
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6.5  Radioopacita

Literatura uvádí, že põi síle 1 mm má dentin radioopacitu odpovídající 1,5 mm Al a sklovina 2,25 mm 
Al (Attar a kol., 2003; ADA, 2006). 

Obrázek 33: Radioopacita rûzných kompozit.  Zdroj: GC Corporation, test podle specifikací ISO 4049:2000

G-≥nial Anterior nabízí klinicky 
relevantní radioopacitu põi 
zachování vysoce estetických 
výsledkû.  
Díky své vyšší radioopacitê 
splñuje G-≥nial Posterior poža-
davky na výplnê v distálním 
úseku. To je možné díky použití 
Ëástic lanthanoidu, stroncia 
a fluoroaluminosilikátu.  

Pracovní Ëas byl stanoven dle ISO 

4049:2000.

Na základê tohoto testu je pra-
covní Ëas G-≥nial Posterior po- 
dobný jako u ostatních testo-
vaných kompozit.
G-≥nial Anterior má celkový 
pracovní Ëas o 4 minuty delší, 
což je põíznivé pro zhotovování 
estetických výplní o více 
vrstvách. 

Obrázek 34: Rtg G-≥nial Posterior (mesio-okluzální výplñ zubu 37) a Anterior (Distální výplñ zubu 21)  
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6.6  Pracovní Ëas

Obrázek 35: Pracovní Ëas u rûzných kompozit.  Zdroj: GC Corporation

Radioopacita (% Al)

Pracovní Ëas (sec)
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6.7  Hloubka vytvrzování

Hloubka vytvrzování G-≥nial byla stanovena pomocí seškrabovací metody popsané v normê ISO 
4049:2000.

Tabulka 5: Doba osvícení G-≥nial Anterior a úËinná hloubka vytvrzování

Doba osvícení    
Plazmový oblouk (2000 mW/cm²)

GC G-Light (1200 mW/cm²)
Halogen / LED (700 mW/cm²)

Odstín

3 s
10 s
20 s

6 s
20 s
40 s

TE, IE, JE, SE, CVE 3.0 mm 3.5 mm

A1, A2, B1, B2, XBW, BW, AE 2.5 mm 3.0 mm

A3, B3 2.0 mm 3.0 mm

A3.5, A4, C3, AO2, AO3, AO4, CV, CVD 1.5 mm 2.5 mm

Tabulka 6: Doba osvícení G-≥nial Posterior a úËinná hloubka vytvrzování

Doba osvícení   
Plazmový oblouk (2000 mW/cm²)

GC G-Light (1200 mW/cm²)                
Halogen / LED (700 mW/cm²)

Odstín

3 s
10 s
20 s

6 s
20 s
40 s

P-A1, P-A2, P-JE, P-IE 2.5 mm 3.0 mm

P-A3, P-A3.5 2.0 mm 3.0 mm

Filtek Z250 a Filtek Supreme XTE jsou obchodní známky 3M/Espe. Tetric EvoCeram je obchodní známkou Vivadent. EsthetX 

HD a CeramX Mono jsou obchodní známky Dentsply. Clearfil Majesty je obchodní známkou Kuraray. Venus je obchodní 

známkou Heraeus. Grandio je obchodní známkou Voco. Estelite - Quick je obchodní známkou Tokuyama.
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Handling  of G-aenial Anterior
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Handling of G-aenial Posterior
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7.0  Oborové hodnocení

Hlavními cíli põi vývoji G-≥nial Anterior a Posterior bylo vyvinout materiál se snadnou manipulací, 
dokonalým sjednocením odstínû a radioopacitou. Po in-vitro manipulaËních testech ke stanovení 
viskozity byla provedena velká oborová studie, jíž se úËastnilo 132 stomatologû ve více než 20 
evropských zemích za úËelem provêõení dosažených vylepšení.

7.1  Manipulace

Manipulace s G-≥nial Anterior byla hodnocena põíznivê, vËetnê radioopacity, jež je u verze Anterior 
inovovaná.

Pokud jde o G-≥nial Posterior, byla manipulace rovnêž vyhodnocena jako velmi dobrá. 88% 
uživatelû vyhodnotilo tvarovací vlastnosti G-≥nial Posterior jako dobré nebo vynikající (z toho 37% 
jako vynikající a 51% jako dobré).  

Manipulace s G-≥nial Anterior

Manipulace s G-≥nial Posterior

Špatná/slabá Dobrá/výbornáPrûmêrná

Špatná/slabá Dobrá/výbornáPrûmêrná

Viskozita Lepivost Tvarování SmáËivost RadioopacitaPráce pod 
svêtlem 

Viskozita Lepivost Tvarování SmáËivost RadioopacitaPráce pod 
svêtlem 
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Aesthetics of G-ænial Posterior
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7.2  Estetika

S G-≥nial je pro výplñ vêtšiny kavit potõeba pouze jeden odstín. Proto byl pro potõeby testu vybrán 
pouze odstín A2 nebo A3 za úËelem ovêõení adaptaËní schopnosti materiálu. Nêkolik uživatelû 
zdûraznilo, že estetika byla velice dobrá s použitím jednoho odstínu. KoneËný estetický výsledek 
byl vyhodnocen jako dobrý (39%) nebo vynikající (48%).

V distálním úseku byl pro úËely testu k dispozici odstín P-A2. Estetika byla opêt vyhodnocena velice 
pozitivnê. Barevná adaptace byla vyhodnocena jako dobrá (43%) nebo vynikající (40%). Jeden z 
uživatelû poznamenal: „použil jsem pouze jednu barvu, ale zdá se, že ji lze použít jak univerzální 
odstín“.

Estetika G-≥nial Anterior

Estetika G-≥nial Posterior

Špatná/slabá Dobrá/výbornáPrûmêrná

Špatná/slabá Dobrá/výbornáPrûmêrná

Barevná
adaptace

Snadnost
leštêní

Zmêna barvy
po vytvrzení

svêtlem 

Estetický
koneËný
výsledek 

Lesk po 
vyleštêní 

Barevná
adaptace

Snadnost
leštêní

Zmêna barvy
po vytvrzení

svêtlem 

Estetický
koneËný
výsledek 

Lesk po 
vyleštêní 
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Overall evaluation G-ænial
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7.3  Celkové zhodnocení

Põibližnê 85% stomatologû vyho-
dnotilo G-≥nial jako dobrý nebo 
vynikající. Obê verze, Anterior i 
Posterior získaly vynikající hodno-
cení.

Pokud jde o G-≥nial Anterior, 69% 
stomatologû tento v celkové zhodno-
cení G-≥nial ve srovnání s kompozity 
používanými v souËasné dobê ma- 
teriál vyhodnotilo jako o nêco lepší 
a 27% jako lepší než kompozit, který 
v souËasné dobê používají; G-≥nial 
Posterior vyhodnotilo 33% stomato-
logû jako o nêco lepší a 31% jako 
lepší. Pouhých 10% jej vyhodnotilo 
jako o nêco horší a 14% jako horší.
Snadnêjší manipulace, sladêní ba- 
rev a radioopacita byly uvedeny 
jako hlavní dûvod, proË dát põednost 
G-≥nial põed aktuálnê používaným 
kompozitem.

72% až 74% stomatologû by G-≥nial 
doporuËilo svým kolegûm k vûli výše 
uvedeným vlastnostem, zejména 
vynikající estetice, snadné mani-
pulaci a spolehlivým výsledkûm.

Celkové hodnocení G-≥nial

Špatné/slabé 

Horší

Ne

Prûmêrné

Stejný

Moæná

Dobré/výborné

Lepπí

Ano

Celkové zhodnocení G-≥nial ve srovnání s kompozity 
používanými v souËasné dobê

DoporuËili byste G-≥nial svým kolegûm

O nêco
horπí 

O nêco
lepπí 
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8.0  Literatura

Rozptyl svêtla novê vyvinuté kompozitní pryskyõice „G-≥nial“ 
K. HIRANO, F. FUSEJIMA, T. KUMAGAI, and T. SAKUMA, GC Corporation, Tokyo, Japan 
Abstract 3019, Genera session IADR 2010, Barcelona

Cíle: Lidský chrup má jedineËnou schopnost rozptylu svêtla, které vytváõí jeho specifickou barvu. 
Rozptylová schopnost kompozitní pryskyõice má velký význam pro skvêlé estetické výsledky u põí-
mých výplní z kompozitních pryskyõic. Vyvinuli jsme novou kompozitní pryskyõici „G-≥nial s vyni-
kajícími estetickými vlastnostmi a radioopacitou. Cílem této studie bylo vyhodnotit a porovnat 
rozptylové vlastnosti lidského chrupu (dentinu), novê vyvinuté kompozitní pryskyõice „G-≥nial“ 
a rûzných kompozitních pryskyõic.  

Metody: Zkoušeli jsme lidský chrup a pêt kompozitních pryskyõic [G-≥nial (GN, GC Corporation), 
Herculite XRV Ultra (HU, Kerr Corporation), PREMISE (PR, Kerr Corporation), Venus (VE, Heraeus 
Kulzer GmbH) a Esthet. X HD (EH, Dentsply)]. Preparovali jsme vzorky lidského chrupu (dentinu) 
naõezáním a vyleštêním tak, aby byly 0,5 mm silné. Z každé kompozitní pryskyõice jsme põipravili 0,5 
mm silné kotouËové vzorky. Vzorky z kompozitní pryskyõice jsme vytvrzovali LED polymeraËní 
lampou (G-Light, GC). Rozptylové vlastnosti jsme mêõili goniofotometrem (GP-200, MURAKAMI 
COLOR RESERCH LABORATORY Corporation) jako rozložení prostupu difuzního svêtla vzorkem 
a jejich zákal byl vypoËten z pomêru prostupu difuzního svêtla k celkovému prostupu svêtla. 
Statistická analýza byla provedena pomocí jednosmêrného ANOVA (p-hodnota<0,01).   

Výsledky: Prûmêrné hodnoty zákalu vËetnê standardních odchylek byly následující (testy jednotli-
vých materiálû; n=3).                                                                                       

Zákal (%)

Lidský dentin 97.2(0.7) 

GN 95.6(0.1) 

HU 58.9(0.4)

PR 66.8(0.2)

VE 60.2(0.5)

EH 46.9(0.4)

Mezi lidským dentinem a GN nebyly významné rozdíly v zákalu. Zákal jiných kompozitních pryskyõic, 
s výjimkou GN, však byl výraznê nižší než u lidského dentinu.

Závêr: Zákal G-≥nial byl vyšší než u jiných kompozitních pryskyõic a podobný lidskému dentinu. 
Z têchto výsledkû vyplynulo, že G-≥nial dokáže propûjËit põímým kompozitním výplním estetický 
vzhled podobný põirozenému chrupu. 
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9.0  Návod k použití

SV˝TLEM TUHNOUCÍ KOMPOZITNÍ VÝPLÑOVÝ MATERIÁL
UrËeno pro použití výhradnê ve stomatologické praxi v doporuËených indikacích.

DOPORU»ENÉ INDIKACE
A. G-≥nial ANTERIOR
1. Põímé výplnê kavit III., IV. a V. tõídy.
2. Põímý výplñový materiál pro klínovité defekty a kavity na povrchu koõene.
3. Põímý výplñový materiál pro fazety a uzavõení diastema.

B. G-≥nial POSTERIOR
1. Põímé výplnê kavit I. a II. tõídy.

KONTRAINDIKACE
1. Põekrytí pulpy.
2. V ojedinêlých põípadech mûže výrobek vyvolat u nêkterých osob põecitlivêlost. V põípadê takové 

reakce põestañte materiál používat a vyhledejte lékaõe.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Výbêr odstínu
VyËistête zub pemzou a vodou. Výbêr odstínu je nutno provést ještê põed izolací. Podle vzorníku 
G-≥nial si vyberte vhodné odstíny G-≥nial.

2. Preparace kavity
Kavitu preparujte bêžným zpûsobem. Vysušte mírným proudem vzduchu bez põímêsi oleje.
Poznámka: K põekrytí pulpy použijte hydroxid vápenatý. 

3. Bondování
K bondování G-≥nial na sklovinu a/nebo dentin použijte systém pro vytvrzování 
svêtlem jako GC G-BOND™, GC Fuji BOND LC nebo GC UniFil® Bond (obr. 1). 
Dodržujte pokyny výrobce.

4. Umístêní G-≥nial 
1. Aplikace z Unitipu
Koncovku G-≥nial Unitip vložte do APLIKÁTORU Unitip nebo jeho ekvivalentu. 
Sejmête uzávêr a materiál vytlaËte põímo do preparované kavity. TlaËte rovnomêrnê 
(obr. 2). Za stálého tlaku na rukoje† aplikátoru vyjmête APLIKÁTOR Unitip a Unitip 
z úst. Zabráníte tak uvolnêní Unitipu z aplikátoru.

2 Aplikace z tuby
Sejmête kryt z tuby a materiál vytlaËte na mísící podložku. Vhodným nástrojem naneste materiál do 
kavity. Po vytlaËení potõebného materiálu zašroubujte píst tuby otoËením o 180° proti smêru 
pohybu hodinových ruËiËek, Ëímž se uvolní reziduální tlak uvnitõ stõíkaËky.
Po použití ihned uzavõete uzávêrem.

Poznámka:
1. K dosažení estetických výplní pomocí standardních odstínû staËí v zásadê nanést jednu vrstvu 

materiálu. Podrobnosti naleznete v Klinických pokynech. 
2. Extruze materiálu bezprostõednê po vyjmutí z ledniËky mûže být obtížná. Põed použitím nechte 

materiál stát põi pokojové teplotê. 
3. Po vytlaËení materiálu z tuby dbejte, aby materiál nebyl põíliš dlouho vystaven okolnímu svêtlu. 

Okolní svêtlo mûže zkrátit dobu manipulace.

Fig. 1

Fig. 2
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Klinické pokyny

1. Kavity ve frontálním úseku
a. V põípadê malých kavit
Zhotovte výplñ pomocí techniky vrstvení jednoho odstínu. Ve vêtšinê põípadû staËí použít pouze 
jeden standardní odstín. V põípadech, kdy potõebujeme získat vyšší stupeñ translucence, lze použít 
nêkterý ze speciálních vnêjších odstínû. Viz též Põíklady klinických aplikací.
b. V põípadê velkých kavit
Ve vêtšinê põípadû vede k nejlepším estetickým výsledkûm technika vrstvení nêkolika odstínû. 
K blokaci prosvítání z ústní dutiny, põípadnê k zamaskování diskolorovaného dentinu vyberte 
vhodný vnitõní speciální odstín a pokraËujte v dostavbê pomocí standardního odstínu. Výplñ bude 
vypadat põirozenêji (napõ. bude lépe napodobovat zmêny zubû vzhledem k vêku), pokud bude 
finální vrstva tvoõena nêkterým z vnêjších speciálních odstínû. Viz též Põíklady klinických aplikací a/
nebo nahlédnête do tabulky kombinace odstínû.
2. Kavity v distálním úseku
a. V põípadê malých kavit
Zhotovte výplñ pomocí techniky vrstvení jednoho odstínu. Ve vêtšinê põípadê staËí použít pouze 
jeden standardní odstín. V põípadech, kdy je potõeba vyšší translucence, lze použít jeden ze speci-
álních vnêjších odstínû. Viz též Põíklady klinických aplikací.
b. V põípadê hlubokých kavit
Na dno kavity umístête zatékavý kompozit, napõ. G-≥nial Flo nebo G-≥nial Universal Flo. Poté 
naneste standardní odstín. Pro optimální estetický vzhled použijte jako finální kompozitní vrstvu 
vnêjší speciální odstín. Viz rovnêž Põíklady klinických aplikací.
* Jako liner nebo bázi lze rovnêž použít GC Fuji LINING® PASTE PAK, GC Fuji LINING® LC. 
Dodržujte návod k použití od põíslušného výrobce.

Põíklady klinických aplikací (Klinický pokyn Ë.1, 2)

Tabulka kombinací odstínû pro nêkolik vrstev u velkých kavit ve frontálním úseku (1-b)

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

Vnitõní speciální BW AO2 AO3 AO3 AO4 BW AO2 AO3 AO4

Standardní A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

Vnêjší speciální JE AE AE AE AE JE JE AE AE
Podrobnosti o odstínech naleznete v následujícím odstavci ODSTÍNY.

5. Opracování põed polymerací svêtlem
Do koneËného tvaru opracujte výplñ obvyklými metodami.  

6. Polymerace
G-≥nial vytvrzujte polymeraËní lampou (obr. 3). Svêtlovod držte co nejblíže k povrchu. Doba 
osvícení a úËinná hloubka polymerace jsou uvedeny v tabulce.

Fig. 3

(1-a) (1-b) (2-a) (2-b)

Standardní

Standardní

Standardní Standardní

Standardní

Vnêjší speciální

Vnitõní 
speciální

Vnêjší speciální

Technika vrstvení nêkolika odstínû Technika vrstvení jednoho odstínu Technika vrstvení nêkolika odstínû
Zatékavý kompozitTechnika vrstvení 

jednoho odstínu

Vnêjší 
speciální
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Tabulka 7: G-≥nial Anterior: Doba osvícení a úËinná hloubka polymerace

Doba osvícení  
Plazmový oblouk (2000 mW/cm²)

GC G-Light (1200 mW/cm²)
Halogen / LED (700 mW/cm²)

Odstín

3 s
10 s
20 s

6 s
20 s
40 s

TE, IE, JE, SE, CVE 3.0 mm 3.5 mm

A1, A2, B1, B2, XBW, BW, AE 2.5 mm 3.0 mm

A3, B3 2.0 mm 3.0 mm

A3.5, A4, C3, AO2, AO3, AO4, CV, CVD 1.5 mm 2.5 mm

Tabulka 8: G-≥nial Posterior: Doba osvícení a úËinná hloubka polymerace

Doba osvícení   
Plazmový oblouk (2000 mW/cm²)

GC G-Light (1200 mW/cm²)                
Halogen / LED (700 mW/cm²)

Odstín

3 s
10 s
20 s

6 s
20 s
40 s

P-A1, P-A2, P-JE, P-IE 2.5 mm 3.0 mm

P-A3, P-A3.5 2.0 mm 3.0 mm

Poznámka:
1. Materiál je nutno nanášet a vytvrzovat po vrstvách. Maximální sílu vrstvy naleznete ve výše 

uvedené tabulce.
2. Põi nižší intenzitê svêtla mûže dojít k nedostateËné polymeraci nebo k diskoloraci materiálu.

7. DokonËení a leštêní
DokonËete a vyleštête pomocí diamantových vrtáËkû, leštících koncovek a kotouËû. Pro dosažení 
vysokého lesku mûžete použít leštící pasty.

USKLADN˝NÍ
Skladujte na chladném a temném místê (4 - 25°C / 39,2 - 77.0°F). Chrañte põed vysokými teplotami 
a põímým sluneËním svêtlem. Trvanlivost: 3 roky od data výroby.

UPOZORN˝NÍ
1. V põípadê zasažení sliznice úst anebo pokožky ihned odstrañte kouskem vaty nebo houbiËkou 

namoËenou v alkoholu. Vypláchnête vodou. 
2. V põípadê zasažení oËí, ihned vypláchnête vodou a vyhledejte lékaõskou pomoc.
3. Dbejte, aby nedošlo k polknutí materiálu.
4. Põi práci používejte plastové nebo gumové rukavice, aby nedošlo k põímému kontaktu pokožky 

s inhibiËními vrstvami pryskyõice a vzniku možné põecitlivêlosti.
5. Z hygienických dûvodû jsou koncovky Unitips urËeny k jednorázovému použití.
6. Põi vytvrzování používejte ochranné brýle.
7. Põi leštêní vytvrzeného materiálu používejte odsávaËku prachu a protiprachovou masku, aby 

nedošlo k vdechnutí brusného prachu.
8. Nemíchejte s jinými podobnými výrobky.
9. Vyhnête se potõísnêní odêvu materiálem.
10. V põípadê neúmyslného zasažení zubu nebo protetického aparátu, odstrañte vhodným 

nástrojem, houbiËkou nebo vatovou peletou, teprve poté zaËnête vytvrzovat.
11. Nepoužívejte G-≥nial v kombinaci s materiály obsahujícími eugenol, protože eugenol mûže 

zabránit jeho tuhnutí.
12. Všechny odstíny kromê vnêjšího speciálního odstínu TE jsou rtg-kontrastní.
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10.0  Balení

ODSTÍNY
1. 22 odstínû pro frontální úsek
 Standardní odstíny: XBW (extra vybêlený bílý), BW (vybêlený bílý), A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, 

B3, C3, CV (cervikální), CVD (cervikální tmavý) 
 Vnitõní speciální odstíny: AO2, AO3, AO4
 Vnêjší speciální odstíny: JE (Junior), AE (Adult), TE (prûsvitný)*1, IE (incizální), SE (Senior), CVE 

(cervikální)
 *1 TE odstín není rtg-kontrastní. 

2. 6 odstínû pro distální úsek
 Standardní odstíny: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
 Vnêjší speciální odstíny: P-JE (Junior), P-IE (incizální)

Poznámka:
Odstíny A, B, C, AO vycházejí ze vzorníku Vita®*2
*2 Vita® je registrovanou obchodní známkou Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nêmecko. 

TUBY
1. Quick Start Kit
 7 tub (po jedné od každého odstínu anterior: A1, A2, A3, B2, AE, IE, JE) (2,7 ml v jedné tubê)
 Vzorník
2. Advanced Kit
 7 tub (po jedné od každého odstínu anterior: A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE) (2,7 ml v jedné tubê) 
3. Náhradní náplñ
 1 tuba (dostupná ve 28 odstínech) (2,7 ml v jedné tubê)

Poznámka:  
Hmotnost na jednu tubu: 4,7 g pro tuby anterior, 5,5 g pro tuby posterior  

UNITIPY
1. Quick Start Kit
 35 Unitipû (po 5 Unitipech od 7 odstínû anterior: A1, A2, A3, B2, AE, IE, JE) (0,16 ml v jednom Unitipu)
 Vzorník
2. Advanced Kit
 35 Unitipû (po 5 Unitipech od 7 odstínû anterior: A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)
3. Náhradní náplñ

a. Balení 20 Unitipû (balení dostupná v jednom ze 14 odstínû) (0,16 ml v jednom Unitipu)
 (8 odstínû anterior - A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, IE, AE)
 (6 odstínû posterior - P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE)
b. Balení 10 Unitipû (balení dostupná v jednom ze 14 odstínû) (0,16 ml v jednom Unitipu)
 (14 odstínû anterior - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO4, CVD, TE, JE,SE,CVE)

Poznámka:
Hmotnost na jeden Unitip: 0,28 g Unitip anterior, 0,33 g Unitip posterior

PRÍSLU©ENSTVÍ
1. Aplikátor Unitip
2. Vzorník G-≥nial
3. Mísící podložka (Ë. 14B)
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