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1.0  Bevezetés

Mióta 1992-ben bemutatták a Thermoresin LC-t, valamint 2000-ben a GRADIA - mikro kerámia 
kompozitot, a GC Vállalat bizonyította szakértelmét a kompozit technológia terén. Az esztétikailag 
porcelánhoz hasonlító indirekt kompozit rezinek kifejlesztésével nyert tapasztalat volt a kezdete 
egy rendkívül esztétikus direkt kompozit utáni kutatásnak: Gradia Direct. Ma, a Gradia Direct 6 éve 
tartó klinikai sikere után, valamint válaszul a klinikusok visszajelzéseire, a GC egy új helyreállító 
anyagot kínál ugyanazzal a felülmúlhatatlanul egyszerû esztétikával, továbbfejlesztett 
kezelhetôséggel és fokozott röntgenárnyékkal. Ejtse bûvöletbe szemeit a G-≥nial láthatatlan, 
gyönyörû és egyszerû helyreállításaival.

2.0  Termékleírás

A G-≥nial egy fényre keményedô, radiopak MFR hibrid helyreállító kompozit két fajta elôpolimerizált 
rezin töltôanyag kombinációjával. Mindkét töltôanyag mérete és koncentrációja gondosan 
megválasztott, hogy elôsegítse a legjobb esztétikai eredményt, miközben optimális fizikai 
teljesítményt nyújt, és felhasználóbarát marad.

A G-≥nial két különbözô verzióban érhetô el: G-≥nial Anterior és G-≥nial Posterior. Mindkét 
anyagot arra tervezték, hogy megfeleljen az anterior és poszterior kompozitokkal szembeni 
különbözô elvárásoknak a röntgenárnyék és a kezelhetôség tekintetében.

A különbözô színárnyalatokkal, opacitásokkal és világosságokkal, a fogéhoz hasonló opaleszcenciá-
val és fluoreszcenciával a G-≥nial Anterior-t és Posterior-t arra tervezték, hogy megjelenése 
a természetes fogéhoz hasonló legyen. A G- ≥nial-t arra fejlesztették, hogy a következô elônyöket 
biztosítsa az orvos számára:

• Gyönyörû helyreállítások egyszerû színrendszerrel 
• Optimális kezelhetôség; egyenletes, nem ragadós és formázható formula a G-≥nial Anterior 

révén, valamint jobban tömöríthetô formula a G-≥nial Posterior esetében
• Megnövelt munkaidô az operációs lámpa fényében, fôleg az Anterior változat esetén
• Továbbfejlesztett röntgenárnyék a páciens nyomon követésére és a helyreállítás kontrollja 

érdekében

3.0  Alkalmazási területek

G-≥nial Anterior
• Direkt helyreállítás a III., IV. és V. osztályú kavitások esetén
• Direkt helyreállítás ék alakú kopások és gyökérfelszíni kavitások esetén
• Direkt héjak készítése, diasztémazárás

G-≥nial Posterior
• Direkt helyreállítás az I. és II. osztályú kavitások esetében

A G-≥nial Anterior (kék) és

Posterior (bézs) fecskendôi

G-≥nial Anterior és Posterior  Technikai útmutató
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4.0  Összetétel

A G-≥nial két típusú elôpolimerizált rezin töltôanyaggal kombinált MFR hibrid kompozitnak 
minôsül. Mátrixból, töltôanyagokból, pigmentekbôl és fotoiniciátorokból áll. A monomer 
koncentráció, a töltôanyag típusok és az Anterior és Posterior verziók közti töltôanyag tartalom 
variációi teszik az anyagot ideálissá a használatra, miközben a G-≥nial Posterior nagyobb 
röntgenárnyékkal rendelkezik, a G-≥nial Anterior pedig finomabban kezelhetô. 

1. táblázat: A G-≥nial Anterior és Posterior anyagok fô összetevôi 

 

Összetevôk
G-≥nial 
Anterior

G-≥nial 
Posterior

Metakrilát monomerek X X

Elôpolimerizált töltôanyagok 
16-17µ

Szilikát tartalom X X

Stroncium és lantanoid 
fluorid tartalom 

X X

Szervetlen töltôanyag
> 100 nm

Szilikát X -

Fluoro-alumínium-szilikát - X

Szervetlen töltôanyag > 100 nm Izzított szilikát X  X

Pigmentek Nyomokban Nyomokban

Katalizátor Nyomokban Nyomokban

4.1 Töltôanyagok

A G-≥nial két különbözô elôpolimerizált töltôanyag felhasználásával biztosítja a klinikailag 
hasznos röntgenárnyékot, miközben mind az Anterior, mind a Posterior változat tökéletes 
esztétikumot nyújt. Az elôpolimerizált töltôanyagok hozzájárulnak a G-≥nial zsugorodásának 
alacsony szintjéhez is. Egy olyan rezin-mátrix polimerizálásával állítják elô, melyben a mikro 
töltôanyagokat átlagosan 16-17µ nagyságú szemcsékre ôrlik vissza a polimerizációt követôen.  

A Posterior anyaghoz fluoro-alumínium-szilikát üveget adnak a röntgenárnyék növelésére, míg az 
Anterior-hoz szilikátot használnak. 

Végül izzított szilikátot oszlatnak el az elôpolimerizált töltôanyagok és más szervetlen töltôanyagok 
között.

1. ábra: A G-≥nial Anterior és Posterior anyagok töltôanyag összetétele (SEM 2500x)

Elôpolimerizált
töltôanyagok

Anterior Posterior

Fluoro-alumínium-szilikát

Szilikát
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2. ábra: A töltôanyag strukturált rajza

4.2  Mátrix

A mátrix uretán dimetakrilát (UDMA) és dimetakrilát co-monomerek keverékébôl áll. A G-≥nial 
nem tartalmaz bis-GMA-t. 

Elôpolimerizált töltôanyag 17 µm

400 nm Stroncium üveg  
100 nm lantanoid fluorid

Elôpolimerizált töltôanyag     16 µm

16 nm szilikát

Szervetlen töltôanyag                850 nm

Anterior: Szilikátüveg

Szervetlen töltôanyag                   16 nm

Izzított szilikát
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4.3  Illeszkedési felületek

A szilikát és a mátrix rezin közötti kötés tökéletesí-
tésére a szilikát felszíneket hidrofób módon kezelik 
szilanol helyett dimetil összetevôkkel. Ez a hidrofób 
kezelés javítja a kapcsolatot a szilikát és a mátrix 
között, mert az összetevôk vonzani fogják egymást. 
Ezen felül, ez a típusú dimetil-kezelt szilikát stabilabb, 
mint a metakriloxiszilánnal kezelt. Ez hosszabb 
eltarthatóságot eredményez, és csökkenti az anyag 
tárolás közbeni besûrûsödésének kockázatát.

A G-≥nial Posterior-hoz használt fluoro-alumínium-
szilikát üveg szilanizált.

Három féle kölcsönhatás lép fel az elôpolimerizált 
töltôanyag és a rezin mátrix illeszkedési felületén, 
hogy megelôzze a töltôanyag kiszakadását, ezáltal 
fenntartva a helyreállítás hosszú távú integritását.

A három kölcsönhatás a következô:

1 Reziduális C=C -bôl származtatott kovalens kötés  

2 Hidrogénkötés poláris komponensekbôl (pl.: -OH, -NH, és -C=O)  

3 Hidrofób reakciók a szerves csoportok között (pl.: alkilok)  

4.4  Fotoiniciátorok

A G-≥nial kámforkinon és amin kombinációját használja, mint katalizátor. A fénykezelést 
elvégezheti quartz halogén, plazma vagy LED polimerizációs készülékkel.

G-≥nial Anterior és Posterior  Technikai útmutató
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5.0  Színek

5.1  Bevezetô

A protetikai és helyreállító fogászat egyik legnagyobb kihívása az anyatermészet adta 
kiegyensúlyozott fogszínek harmóniájának reprodukálása. A páciensek olyan helyreállításokat 
igényelnek, melyek esztétikuma megegyezik, vagy felülmúlja a természetest, valamint szerkezete 
megkülönböztethetetlen a természetes fogétól. A G-≥nial kifejlesztésekor az egyik fô célkitûzés az 
volt, hogy létrehozzanak egy csúcsminôségû kompozitot, ami kiszámítható helyreállítást ajánl az 
egyszerû és a bonyolultabb esetekben is. A G-≥nial lehetôvé teszi, hogy az orvos egyensúlyt 
teremtsen a fogászat tudománya és a páciense mosolyának mûvészi megteremtése között.

Ez nem csak a transzlucenciáról, világosságról, színárnyalatról és telítettségrôl szól…

A szín három tényezôtôl függ: hullámhosszától (színárnyalat), az adott szín teltségétôl (színtelítettség) 
és a szín fekete-fehér tartalmától (világosság). A fogászatban egy negyedik tényezô, a transzlucencia 
is ugyanennyire fontos. A transzlucencia, definíció szerint, a fényáteresztés tulajdonsága, de mindez 
csak szórtan; ennek eredményeképpen a tárgy nem látszik át. Az opak anyagok nem transzlucensek.

Egy kompozit transzlucenciája szükséges ahhoz, hogy hozzáigazítsa a helyreállítás világosságát 
a természetes fogéhoz, elkerülve ezzel a nem esztétikus, opakos eredményt. Mindamellett 
a helyreállítás vastagsága egy kavitásban változó, így annak transzlucenciája is változó. 
A fényvisszaverôdés is változik, annak függvényében, hogy milyen szögbôl figyeljük meg 
a helyreállítást. Ezért feltételezhetô, hogy a transzlucencia és az opákosság variációi önmagukban 
nem eredményeznek kaméleon-effektust.

A fogról történô természetes fényvisszaverôdés határozza meg a színt, melyet az emberi szem érzékel. 

Amikor ránézünk egy fogra, a visszavert fényt észleljük, ami többnyire tükrözôdésbôl és szórt 
visszaverôdésbôl áll. A fény visszatükrözôdése határozza meg a felület fényességének minôségét, 
miközben a színárnyalatot, a színtelítettséget, a világosságot és az áttetszôséget a szórt 
visszaverôdés által érzékelhetjük. 

3. ábra: Fényáteresztés, fluoreszcencia és fényvisszaverôdés a fog-

szerkezeten, Mr. F. Feydel és Dr. E. D’Incau, Franciaország

4. ábra: Egy természetes fog fényének 

visszaverôdése szerkezetének különbözô 

töréspontjai szerint (zománc, dentin,

dentin-zománc határ...)
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A belsô fogszerkezet szórtan visszaveri és visszatükrözi a fényt (pl.: zománc kristályok, zománc-
dentin határ, és dentin tubulusok). Bizonyos hullámhosszokat elnyel, míg a fennmaradó fény - mely 
tartalmazza az információt a fog árnyalatáról, színtelítettségérôl, világosságáról és áttetszôségérôl 
- szórtan visszatükrözôdik. Például, a zománc többnyire apatit kristályokból áll, ami lehetôvé teszi 
a fényáteresztést nagymértékû szórás nélkül. Ezzel szemben a dentin hidroxiapatit kristályokból és 
kollagénbôl áll, így jóval összetettebb a felépítése, ezért több irányba szórja a fényt.

Egy kompozit fényszórási tulajdonságának mérésére: a Goniophotometer

Egy anyag fényszórási tulajdonságát kiértékelhetjük a goniophotometer használatával. Az átjutó 
fény intenzitásának mérésére tervezték, különbözô beesési szögek mellett (-90 és +90 fok között).    

A 7. ábra egy A3-as árnyalatú kompozitból készült kavitás blokkot mutat, melyet két különbözô 
A2-es színû kompozittal töltöttek fel. Csak az egyik képes egybeolvadni a környezetével. Miután 
goniophotometerrel kielemeztük a fényszórási tulajdonságaikat, feltûnik, hogy az anyag, mely 
a legjobban alkalmazkodik, magasabb fényszórású.

7. ábra: A3-as kavitásban A2-es kompozit 

Az eredmények alapján a fényszórás még 
a színárnyalatnál is fontosabbnak bizonyul az 
anyag biztos láthatatlanságának szempontjából.

Mitôl lesz láthatatlan egy kompozit helyreállítás?

A kompozit fényszórási tulajdonsága, és természetes foghoz hasonló szórt visszatükrözôdése 
lehetôvé teszi, hogy a körülvevô fogak szerkezetéhez tökéletesen hasonló eredményt érjünk el. 
A kompozit anyag csak akkor válik láthatatlanná, ha ilyen fényszórási tulajdonsággal rendelkezik, 
és ilyenkor akár egyszínes rétegtechnikával alkalmazható.

Ahogyan a természetes fog, a G-≥nial is tartalmaz különbözô illeszkedési felületeket, változó 
optikai tulajdonságokkal, melyek eredménye változatos fényvisszaverôdés. A G-≥nial tökéletes 
fényszórási képessége a rendkívül sokrétû szerkezeti összetételével függ össze, aminek 
eredményeképpen fényvisszaverôdése a természetes fogét utánozza. 

A3-as színû

kompozitból

készült kavitás 

blokk

Gyenge 

fényszórású 

kompozit

Kiváló

fényszórású 

kompozit

5. ábra: A Goniophotometer rendszer felépítése 6. ábra: Fényszórás megfigyelése különbözô kompozitok esetén

Fényforrás

     Fényforrás

+90 fok

0 fok

-90 fok

Fényáteresztés

Kompozit

Kompozit minta

Kompozit minta

Alacsony fényszórás

Magas fényszórás

Fényforrás

Fénydetektor
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A G-≥nial fényszórási tulajdonságai biztosítják egyedi illeszkedési képességét

A G-≥nial Anterior nyújtja a legmagasabb fényszórást a tesztelt versenytársak között. Elérhetô így 
egy kitûnô kaméleon-effektus, láthatatlan helyreállításokat eredményezve. Ez a fô oka annak, 
hogy magas esztétikumú helyreállításokat kaphatunk, akár egyetlen G-≥nial árnyalat 
használatával, ahogy ez a 11. ábrán látható.  

10. ábra: A G-≥nial Anterior és versenytársai fényszórási tulajdonságainak összehasonlítása

8. ábra: Szórt visszaverôdés a természetes fog szerkezetén 9. ábra: Szórt visszaverôdés a G-≥nial-lal

11. ábra: Helyreállítás egy színû G-≥nial Posterior-ral, Dr. Tapia, Spanyolország

Figyelje meg a standard szín tökéletes illeszkedését.

Zománc

Visszaverôdés
zománc kristályról

Visszaverôdés
a dentin-zománc 

határról

Visszaverôdés
a peritubuláris

dentinrôl

Visszaverôdés
a dentin-

tubulusokról

Pulpa Dentin Fényszórás az anyag
különbözô töltôanyagairól

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  Színrendszer
 
A G-≥nial rugalmasságot kínál, lehetôvé teszi esztétikailag láthatatlan egyszínes helyreállítások 
készítését, vagy esztétikus mestermunkák többszínes technikával történô felépítését. Ennek elérése 
érdekében, három teljesen különbözô színcsoportot határoztak meg a G-≥nial-nak:
• Standard színárnyalatok: az egyszínes helyreállításokhoz
• Outside színárnyalatok: a standard színárnyalatokra kerül esztétikailag igényes esetekben 
• Inside színárnyalatok: a standard színárnyalatok alá kerül esztétikailag igényes esetekben

Standard színek

A standard színeket fôleg az egyszínes technikához tervezték, hogy finom egyensúlyt teremtsenek 
a világosság, a transzlucencia, a színárnyalat és a színtelítettség között. A (vörösesbarna), B 
(vörösessárga), C (szürke), fehérített és cervikális csoportokba sorolták ôket. Egy csoportban 
minden színnek ugyanaz a színárnyalata és alkalmazkodnak a Vita® klasszikus fogszínkulcshoz, 
csoportonként növekvô színtelítettséggel.

2. táblázat: G-≥nial standard színek   

 

Színek

XBW
BW A1 B1

A2 B2
A3 B3 C3

A3.5
A4

CV
CVD

XBW: Extra Bleach White (Extra fehérített fehér); BW: Bleach White (Fehérített fehér); CV: Cervikális; CVD: Cervical Dark (Sötét cervikális)

Ahogy a 13. ábrán látszik, A3-as G-≥nial-t vittek fel 
mindhárom Vita fogszín-minta közepére, mely 
különlegesen jól illeszkedik és láthatatlan: 
alkalmazkodik az alatta lévô fogszín-mintához, és 
tökéletesen beleolvad a környezetbe. Az eredmény 
mutatja, hogy egy színárnyalat alkalmazása 
elegendô lesz a legtöbb kavitás helyreállításához.

12. ábra: egy- és többszínes helyreállítások G-≥nial-lal

Egyszínes helyreállítás 

standard színárnyalat 

felhasználásával

         Standard szín          Inside szín          Outside szín

Kétszínes helyreállítás standard

és outside színárnyalatok 

felhasználásával

Többszínes helyreállítás standard, inside

és outside színárnyalatok felhasználásával

13. ábra: A G-≥nial A3  illeszkedésének (kaméleon-hatás) 

megfigyelése. (Az anyagot eltérô Vita fogszín-mintákra aplikáltuk.)
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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

Inside és Outside Special színek

Bár tökéletes esztétikai eredményt lehet elérni az esetek többségében csupán az egyszínes 
technikával, lehetnek olyan esetek, amikor a többszínes technika részesül elônyben, mint például 
kiterjedt helyreállítások esetén. A G-≥nial további két színárnyalat típust ajánl, ezek a speciális 
színárnyalatok. Az Inside színárnyalatok a standard árnyalat alá kerülnek, mivel opakosabbak, így 
kizárják a szájüreg sötétjét. Az Outside színárnyalatokat a standard árnyalatra kell felvinni, ezzel 
másolva egy fog világosságát (fekete-fehér tartalom), így utánozni tudja a zománc kortól függô 
változásait, és nagyobb mélységet ad a végleges helyreállításnak.    

Outside Special színárnyalatok - a zománc helyettesítésére
 
Az Outside Special színárnyalatok extra dimenziót adnak a helyreállításnak. A monokromatikus 
kompozit helyreállításoknak sokszor kevésbé élô a megjelenése a kerámia helyreállításokhoz 
képest. Ez akkor fordulhat elô, ha a helyreállítás világossága nem a fogénak megfelelô; a zománc 
felszíne nagyban hozzájárul a fog világosságához.

A zománc az idô múlásával változik, vékonyabb lesz, és jobban átengedi a fényt. A világossága 
magasról (fehérebb) alacsonyra (sötétebb) csökken. Az Outside Special színárnyalatokat ezen 
változások tükrözésére tervezték, segítve az orvost, hogy a páciens korának megfelelô világosságú 
helyreállításokat készíthessen. A tervezett eredménytôl függôen több enyhén pigmentált outside 
színárnyalatot lehet használni, hogy elérjünk egy felhasználás-specifikus színárnyalatot és 
telítettséget. Az árnyalatok különlegességének köszönhetôen, a Vita színskálába lehetetlen 
besorolni ôket. Az árnyalatok vonatkozásában a G-≥nial színskálát kell alkalmazni.

Az Outside színárnyalatok ugyanazt a transzlucenciát biztosítják, de különbözô világosságai vannak, 
hogy a kornak megfelelô világosságot nyújtsanak.

14. ábra: Az Outside színárnyalatok a zománc helyére 

kerülnek, a páciens korának megfelelôen.

Junior Enamel: 

JE és P-JE fiatal 

páciensek 

számára

Adult Enamel:

AE felnôtt 

páciensek 

számára

Senior Enamel:

SE idôsebb 

páciensek

számára

15. ábra: Outside színárnyalatok hasonló transzlucenciával, 

de különbözô világossággal

Ahogy a zománc vastagsága csökken az idô múlásával, az áttetszôsége nô. Ezen változás 
utánzására, például a fog incizális felszínein, az IE (Incisal Enamel) és a TE (Translucent Enamel) 
színárnyalatokat fejlesztették ki. 

G-≥nial Anterior
Outside Special színek világossága

Fehér háttér, 1,5 mm rétegvastagság

G-≥nial Anterior és Posterior  Technikai útmutató
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16. ábra: Incizális (IE és P-IE) és Transzlucens (TE) zománc színek

Az IE és P-IE árnyalatokat az incizális 

élen, az okkluzális harmadon,

és a proximális felszíneken lehet 

alkalmazni felnôtt páciensek esetén

A CVE árnyalat megfelelô 

áttetszôséget biztosít ahhoz, hogy

a cervikális dentin áttûnjön rajta

Idôsebb páciensek esetén a TE 

árnyalatot lehet alkalmazni az 

okkluzális harmadon, az incizális 

élen és a proximális felszíneken

Ezen felül, a TE árnyalatot használhatja a dentin-zománc határán lévô átlátszó 
réteg reprodukálására is (17. ábra). Ez természetes mélységet imitál.

17. ábra: Egy metszôfog mezio-disztális metszete, Mr. F. Feydel és Dr. E. D’Incau, Franciaország

Ahogy a páciens idôsödik és a fogak hosszabb 
ideje vannak a szájban, a  cervikális területen 
különleges figyelmet kell szentelni az 
esztétikának. A CVE (Cervical Enamel) árnyalat 
felvitele növeli az áttetszôséget, ezért 
jelentôsen élettel telibbek lesznek az V. 
osztályú helyreállítások.

19. ábra: Cervical Enamel színárnyalat (CVE)

Inside Special színárnyalatok - opacitás hozzáadása

Az Inside Special árnyalatoknak nagyobb az 
opacitása (alacsonyabb az áttetszôsége), mint 
a standard árnyalatoknak; 3 árnyalatban 
érhetôek el: AO2, AO3 és AO4. Alkalmazkodva 
a Vita besoroláshoz, e 3 árnyalatnak hasonló 
a színárnyalata, de magasabb a színtelítettsége. 
Az opacitást ugyanazon szinten tartva.  

Az Inside Special árnyalatok a standard 
árnyalatok alá kerülnek, ezzel adva melegséget 
a végleges helyreállításnak, valamint a standard 
színárnyalatokhoz viszonyítva magasabb 
opacitású, hogy semlegesítse a jellegzetes 
„sötétséget” az egész szájban. Különösen arra alkalmasak, hogy elfedjék a dentin elszínezôdéseit 
és eltakarják a nagy IV. osztályú helyreállítások preparációs határát.

18. ábra: A Cervical Enamel árnyalat áttetszôséget

biztosít a cervikális helyreállításoknak

20. ábra: Az isnide árnyalatok kevésbé áttetszôek mint

a standard árnyalatok

21. ábra: Opacitás szerinti különbség a G-≥nial Standard A2 és Inside AO3 árnyalatok között

G-≥nial Anterior Standard

A2-es árnyalat, ∆L 12.4

G-≥nial Anterior Special Inside 

AO2-es árnyalat, ∆L 6,7

Cervikális színek transzlucenciája
Standard (CV & CVD) és Outside (CVE) színek

A G-≥nial Anterior transzlucenciája
Standard és Inside színek 

Standard színek Opak színek

G-≥nial Anterior és Posterior  Technikai útmutató
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1
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5.3  Fogszín meghatározás
 
Ajánlott minden esetben a fog megtisztítása után, de még a preparálás elôtt kiválasztani 
a kompozit színét. Szintén fontos, hogy még a kofferdám felhelyezése elôtt válasszuk ki a szín(eke)t, 
mivel a kiszáradt fogak világosabbak, és az így történt szín összehasonlítás rossz színválasztást 
eredményezhet.

Egyszínes rétegtechnika

A fogorvosok világszerte a VITAPAN klasszikus fogszínkulcsát alkalmazzák, amikor színt választanak. 
Következésképpen a GC kompozitok árnyalatai többnyire összhangban vannak ezzel a színskálával. 
A G-≥nial-hoz történô szín választáskor a VITAPAN fogszínkulcs közepét (test rész) kell alapul 
venni. Alternatívaként a G-≥nial fogszínkulcs is alkalmazható a megfelelô Standard színárnyalat 
kiválasztásához.

Többszínes rétegtechnika

Néhány esetben, például nagyobb méretû kavitások, vagy magas esztétikai 
elvárások esetén, több színre lehet szükség, különbözô mértékû 
áttetszôséggel és világossággal. Ezeket az árnyalatokat kiválaszthatja 
a G-≥nial Special árnyalatok közül.

Outside színárnyalatok: A zománc réteg helyére kerül (22. ábra, 3.)

Standard színárnyalatok: Az elveszített fogszerkezet pótlására szolgál 
(többnyire dentin) (22. ábra, 2.)

Inside színárnyalatok: A dentin helyére kerülô árnyalat, opacitást ad 
a helyreállításnak (22. ábra, 1.)

1. lépés: Világosság meghatározása
A világosság meghatározása a legjobban alábecsült paraméter a színválasztás során. A legtöbb 
esetben, csak a színárnyalatot és telítettséget határozzák meg, annak érdekében, hogy információt 
gyûjtsenek a szükséges kompozit “színérôl”. A következô képekbôl látható, hogy a világosság 
hiánya kevésbé élô képet eredményez.

23. ábra: A világosság befolyása a szín észlelésekor

Az incizális/approximális területek megfelelôek a világosság meghatározásához. A három fô 
G-≥nial színárnyalat, amik segítenek reprodukálni a fog világosságát, a korfüggô árnyalatok: JE 
(Junior Enamel), AE (Adult Enamel) és SE (Senior Enamel). Esetlegesen, a klasszikus VITA színkulcsot 
újrarendezheti világosság szerint, ahogy a 24. ábrán látható. 

22.ábra  Egy metszô kereszt-

metszete, mely a fog 

szerkezetét szemlélteti

Teljes színek - színárnyalat, 

telítettség és világosság 

kombinációja

Fekete - fehér, csak

a világosság látszik

“Teljes színek”,

de kevesebb

világossággal

G-≥nial Anterior és Posterior  Technikai útmutató
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JE AE SE

24. ábra: A klasszikus VitaPan fogszínkulcs átrendezve a színek világossága alapján. Észrevehetô a 3 fô G-≥nial színárnyalat (JE, 

AE és SE) kapcsolata.

2. lépés: A színárnyalat kiválasztása
A színárnyalat maga a tiszta szín, mely kiválasztható a Standard árnyalat 5 csoportjából (A, B, C, 
cervikális és fehérített). Hogy a legjobb színárnyalatot válasszuk, javasolt megnézni a dentin mag 
színét, fôleg ahol a zománc vékony, például a természetes fog cervikális területén. A cervikális 
zománc réteg a szemfogakon különösen vékony.

3. lépés: A színtelítettség megállapítása
A színtelítettség mutatja meg az színárnyalat világosságát/sötétséget egy bizonyos színárnyalat 
csoportban. A színtelítettséget megállapíthatjuk az elôzôleg meghatározott színárnyalat intenzitása 
alapján. Például, ha tudjuk, hogy a színárnyalat A, a fogorvos meghatározza, hogy mennyire 
intenzív: A1, A2, A3, stb.

A színárnyalat és a telítettség meghatározása többnyire G-≥nial fogszínkulcs segítségével történik. 
Esetleg, használható a klasszikus VITA színkulcs is, figyelmen kívül hagyva a cervikális részt, ami túl 
sötét és nem megfelelô szín kiválasztását eredményezheti.

További ötletek a jobb színilleszkedésért
Bonyolultabb esetekben egy kompozit minta segíthet a kiválasztásban a színek legjobb 
kombinációjának érdekében. Ezeket kell felvinni a fogra, mielôtt a bondozási fázis elkezdôdne, 
gondoskodva arról, hogy a fog nem száradhat ki. A helyreállítás finírozása közben fontos, hogy 
reprodukáljuk a fog morfológiáját és anatómiáját, ezzel hozzájárulva a szomszédos fogakéhoz 
hasonló fényvisszaverôdéshez, mindez a helyreállítás esztétikus integrálódásához vezet.

Fogszínkulcs
Bár a legtöbb G-≥nial árnyalat megfelel a klasszikus VITA színkulcs színeinek, mégis számos Special 
Outside és néhány Standard árnyalat (fehérített, cervikális) egyediek. A G-≥nial fogszínkulcs 
mûanyagból készült, és minden megfelelô fogszínkulcs ága ék alakú, növekvô vastagsággal. Azért 
került a választás erre a designra, mert biztosítja az orvosnak a lehetôséget, hogy megítélje 
a kompozit rétegvastagságának hatását a színárnyalatra.

MAGAS ALACSONY

G-≥nial Anterior és Posterior  Technikai útmutató
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5.4  Klinikai esetek
 
A legtöbb esetben a standard színek önállóan alkalmazhatók, és természetes esztétikumú 
helyreállítások készíthetôk vele.

Bár néhány magasabb szintû esztétikumot megkívánó esetben Inside és Outside árnyalatokra 
egyaránt szükség lesz, hogy élettel telivé tegyék a helyreálltást. A 3. táblázat mutatja a lehetséges 
árnyalatkombinációkat.

3. táblázat: Lehetséges árnyalatkombinációk a nagy többszínes anterior helyreállításokhoz  

 

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

Inside Special BW AO2 AO3 AO3 AO4 BW AO2 AO3 AO4

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

Outside Special JE AE AE AE AE JE JE AE AE

4. táblázat: Zománc helyreállítás életkornak megfelelô árnyalatokkal 

 

Junior Adult Senior

Zománc test JE AE SE

Incizális él JE IE TE

A szín kiválasztásának megkönnyítésére, és az orvos segítésére a többszínes rétegtechnika esetén, 
a GC kifejlesztett egy különleges 3D-s interaktív eszközt: a G-≥nial Configurator-t. Bôvebb 
információkért kérem, keresse fel a helyi GC képviseletet. A G-≥nial Quick start Configurator 
elérhetô a honlapunkon: http://www.gceurope.com/download/multimedia.php

G-≥nial Anterior és Posterior  Technikai útmutató
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Fracture toughness (MPa)
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6.0  Fizikai tulajdonságok

6.1  Elaszticitási modulus és törési szilárdság

Az elaszticitási modulus (Young modulus) - az anyag merevségének mértéke - a nyomás-ellenállási 
görbe kezdeti elhajlásával definiálható. Egy magas értékû modulussal rendelkezô anyag rideg és 
merev, míg egy alacsony modulusú anyag rugalmas. Ideális esetben, az anyagnak nem szabad túl 
magas mértékû elaszticitási modulussal rendelkeznie, mert a törékeny anyagok kevésbé képesek 
tompítani a rágónyomást.

25. ábra: Különbözô kompozit anyagok elaszticitási modulusa.  Forrás: GC Vállalat

A törési szilárdság az anyagon kialakult repedés terjedésének ellenállásának mértéke, valamint 
a hajlítási feszültség elleni szilárdság. A hajlítási folyamatban elnyelt energia összefüggésben van 
a szilárdsággal. A szilárdság kiszámolható, mint a nyomás-ellenállási görbe alatti terület. A magasabb 
értékû törési szilárdság jobb ellenállást eredményez a repedések végzetes terjedése ellen.

26. ábra: Különbözô kompozitok törési szilárdsága.  Forrás: GC Vállalat

A G-≥nial elaszticitási modulusa az ISO 

4049:2000 elôírás alapján került 

meghatározásra.  

A G-≥nial Anterior az egyik leg-
rugalmasabb anyag a tesztelt 
kompozitok között. 
A G-≥nial Posterior a legtöbb 
tesztelt kompozitéhoz hasonló 
rugalmasságot mutat.
A rugalmas anyagok képesek rá, 
hogy tompítsák az erô nagyságát 
a (magas) nyomást tûrô terü-
leteken.

Tesztelési módszer az ASTM E-399 

alapján, törési szilárdság teszt

A teszt eredményébôl a követ-
kezô konklúziót lehet levonni:
A G-≥nial a legtöbb tesztelt 
kompozithoz hasonlóan áll ellen 
a repedések terjedésének, de 
jobban, mint a Tetric Evo Ceram, 
a CeramX Mono és a Grandio.

Elaszticitási modulus (GPa)

Törési szilárdság (MPa)
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Volumetric shrinkage (%)
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6.2  Zsugorodás

Térfogati zsugorodás (%)

A fénykezelés elôtti és utáni kompozit rezinek sûrûségének mérése alapján számolták ki a poli-
merizációs zsugorodást.

27. ábra: Különbözô kompozitok térfogati zsugorodása.  Forrás: GC Vállalat

Zsugorodási stressz

28. ábra: Zsugorodási stressz teszt univerzális tesztelô géppel

A mintát 40 másodpercig alulról fénypolimerizáltuk G-Light 11 mm-es üvegszálas fényvezetô 
csôrrel, majd 20 másodpercig felülrôl fénypolimerizáltuk. Kötéskor a zsugorodási stresszt 20 
másodpercig mértük, és a legmagasabb mért értéket rögzítettük zsugorodási stresszként. 

A térfogati zsugorodást az ISO Tervezet 

Idôpontja: 2007.07.10 (Fogászat - 

Töltôanyagok térfogati zsugorodása) 

elôírás alapján mérték. 

Ez a tanulmány bemutatja, hogy 
a G-≥nial térfogati zsugorodása 
a tesztelt anyagok átlagánál 
alacsonyabb. 

Térfogati zsugorodás (%)

G-≥nial Anterior és Posterior  Technikai útmutató
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Shrinkage Stress (N)
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29. ábra: Különbözô kompozitok zsugorodási stressze. Forrás: GC Vállalat

A zsugorodási stresszt az ISO Tervezet

Idôpontja: 2007.07.10 (Fogászat -

Töltôanyagok térfogati zsugorodása)

elôírás alapján mérték.

Ez a teszt bemutatja, hogy 
a G-≥nial zsugorodási stressze 
a tesztelt kompozitok között 
az egyik legalacsonyabb.

6.3  Kopásállósági vizsgálat (3 body wear)    

A kopás az az anyagveszteség, amit 2 vagy több anyag érintkezésénél történô anyagleválás ered-
ményez. A ’3-body wear’ kopásállósági vizsgálat kopást szimulál a szájüregben PMMA cementkeverék 
és glicerin (mint köztes csiszolószer) és akril-lap (mint szemközti anyag) felhasználásával.

30. ábra: A 3-body kopásállósági vizsgálat felépítése

1mm

2mm

2mm

2mm

7mm

Minta tartó

Kompozit 
cementkeverék

Akril-lap

Zsugorodási stressz (N)
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3 Body wear (µm)
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Gloss rate (%)
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A 3-body kopásállóság méréséhez, kompozit mintákat preparáltunk és egy 5 cm-es úton fel-le 
mozgattuk 30 lökés per perc intenzitással. Indirekt kapcsolatban tartottuk ôket egy akril lemezzel 
350 gf (bélyegállandó) nyomás alatt, ezzel egyidejûleg a mintatartó vízszintesen csúszik egy 2 cm-es 
úton 30 lökés per perc intenzitással. Köztes csiszolóanyagnak PPMA és glicerin keveréket (1:1 vol%) 
használtunk. 100000 ciklus után (egy teljes vízszintes és függôleges mozdulatot nevezünk ciklusnak), 
az anyag kopását a magasságvesztés megbecslésével határoztuk meg.  

31. ábra: Különbözô kompozitok three-body kopása.  Forrás: GC Vállalat

A teszt alapján megállapíthatjuk, 
hogy:
1 A G-≥nial-nak a nanohybrid 

kompozitokéhoz (pl.: Grandio, 
EsthetX vagy Venus) hasonló 
kopása van.

2 A G-≥nial kopása jelentôsen 
kisebb, mint a CeramX nano-
hybrid kompozité.  

6.4  Fényességi szint 

Teszt felépítése 
15 mm átmérôjû, 1.5 mm rétegvastagságú anyagmintákat preparáltak.
A felszínt elôször 600-as finomságú papírral polírozták, majd 2 percig finírozták szilikoncsúccsal 
(Pre Shine, GC). Ezután elsô alkalommal megmérték a felszín fényességét VG-2000, Nippon 
Denshoku segítségével.
A felszínt ezután 2 percig polírozták gyémánt-szilikoncsúccsal (Dia-Shine, GC), ezután másodszor is 
megmérték a felszín fényességét.
Végül, a felszínt 2 percig magas fényre polírozták Diamond polírozó pasztával (Dia Polisher Paste, 
GC). Ezután harmadik alkalommal is megmérték a felszín fényességét.

32. ábra: Különbözô kompozitok fényessége.   Forrás: GC Vállalat

A teszt alapján megállapíthatjuk, 
hogy a G-≥nial fényessége 
hasonló a többi tesztelt kom-
pozitéhoz, azzal a kivétellel, 
hogy a Grandio jelentôsen 
alacsonyabb polírozhatóságot 
mutatott.

3 Body wear (µm)

Fényességi szint (%)
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21

Radiopacity (% Al)
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6.5  Röntgenárnyék

A szakirodalom szerint 1mm-es vastagság esetén a dentin és a zománc röntgenárnyéka rendre: 1.5 
mm Al és 2.25 mm Al, (Attar et al, 2003; ADA, 2006). 

33. ábra: Különbözô kompozitok röntgenárnyéka.  Forrás: GC Vállalat, a teszt az ISO 4049:2000 elôírásainak megfelelôen zajlott.

A G-≥nial Anterior klinikailag 
alkalmazható röntgenárnyékot 
biztosít, valamint magas 
esztétikumot ad, kompromisz-
szumok nélkül. 
A G-≥nial Posterior erôsebb 
röntgenárnyékával minden posz- 
terior helyreállítással szembeni 
elvárásnak megfelel. Ez a lanta-
noid, a stroncium és a fluoro-
alumínium-szilikát részecske 
tartalmának köszönhetô.

A munkaidôt az ISO 4049:2000 alapján 

mérték meg.

A teszt alapján a G-≥nial 
Posterior munkaideje a többi 
tesztelt kompozitéhoz hasonló. 
A G-≥nial Anterior hosszabb 
munkaidôt mutatott, meg-
közelítôleg összesen 4 percet, 
mely kedvezô az összetett 
rétegzési technika alkalmazása 
esetén.

34. ábra: Röntgenfelvétel a G-≥nial Posterior-ról (mezio-okkluzális helyreállítás a 37-es fogon) és Anterior-ról (disztális 

helyreállítás a 21-es fogon)
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6.6  Munkaidô

35. ábra: Munkaidô különbözô kompozitok esetén.  Forrás: GC Vállalat

Röntgenárnyék (% Al)

Munkaidô (másodperc)
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6.7  Fénypolimerizációs mélység

A G-≥nial fénypolimerizációs mélységét karcolásos technikával (ISO 4049:2000 elôírásai alapján) 
határozták meg.

5. táblázat: G-≥nial Anterior: Polimerizációs idô és tényleges fénypolimerizációs mélység

Polimerizációs idô    
Plazma lámpa (2000 mW/cm²)

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

Szín

3 mp.
10 mp.
20 mp.

6 mp.
20 mp.
40 mp.

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

6. táblázat: G-≥nial Posterior: Polimerizációs idô és tényleges fénypolimerizációs mélység

Polimerizációs idô   
Plazma lámpa (2000 mW/cm²)

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

Szín

3 mp.
10 mp.
20 mp.

6 mp.
20 mp.
40 mp.

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

A Filtek Z250 és a Filtek Supreme XTE a 3M/Espe védjegyei. A Tetric EvoCeram a Vivadent márkája. Az EsthetX HD és a CeramX 

Dentsply termékei. A Clearfil Majesty Kuraray védjegye. A Venus a Heraeus gyártmánya. A Grandio Voco termék. Az Estelite - 

Quick a Tokuyama védjegye.
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Handling  of G-aenial Anterior
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7.0  Piaci visszajelzések

A G-≥nial Anterior és Posterior kifejlesztésekor a fô cél az volt, hogy olyan anyagot hozzanak létre, 
ami könnyen kezelhetô, színe tökéletesen illeszkedô, a megfelelô szín könnyen kiválasztható, 
valamint radiopak. A következô in-vitro körülmények között elvégzett teszt a legjobb viszkozitás 
meghatározására szolgál. 132 fogorvos közremûködésével széleskörû piaci felmérést folytattak le 
több, mint 20 európai országban, hogy ellenôrizzék, megvalósultak-e a fejlesztések.

7.1  Kezelhetôség

A G-≥nial Anterior kezelhetôsége kedvezô helyezést kapott, beleértve a röntgenárnyékot, mely 
újdonság az Anterior verziónál.

A G-≥nial Posterior esetében a kezelhetôséget szintén nagyon jónak ítélték. A felhasználók 88%-a 
értékelte jónak, vagy kitûnônek a G-≥nial Posterior formálhatóságát (rendre: 37% kitûnô és 51% 
jó). 

A G-≥nial Anterior kezelhetôsége

A G-≥nial Posterior kezelhetôsége

G-≥nial Anterior és Posterior  Technikai útmutató

Jó/KitûnôGyenge/Nem megfelelô Átlagos

Jó/KitûnôGyenge/Nem megfelelô Átlagos

Viszkozitás Vastagság Formálhatóság Nedvesíthetôség RöntgenárnyékLámpa alatti 
munka

Viszkozitás Vastagság Formálhatóság Nedvesíthetôség RöntgenárnyékLámpa alatti 
munka



24

Poor / Not Good Average Good/ Excellent

Aesthetics of G-ænial Anterior

81% 83% 81% 85% 87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Colour Change
after LC

Ease of polishing Gloss after
polishing

 Adaptability to
tooth colour

Aesthetic end
result

Poor / Not Good Average Good/ Excellent

Aesthetics of G-ænial Posterior
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7.2  Esztétikum

A G-≥nial-lal csak egy színárnyalat szükséges a legtöbb kavitás helyreállításához. Ezért a vizsgálat 
A2, vagy A3 színárnyalattal lett végrehajtva, hogy ellenôrizhetô legyen az anyag illeszkedési 
képessége. Számtalan felhasználó kiemelte, hogy nagyon jó esztétikumot ért el egyetlen árnyalat 
használatával. A végeredmény esztétikumát jónak (39%) és kitûnônek (48%) értékelték.

Posterior területen az elérhetô színárnyalat a P-A2-es volt. Itt is nagyon pozitívan ítélték meg az 
esztétikumot. A színadaptációt jónak (43%), vagy kitûnônek (40%) értékelték. Az egyik felhasználó 
megjegyezte: „Csak egy színt használtam, de úgy tûnik univerzális színként alkalmazható.”

A G-≥nial Anterior esztétikuma

A G-≥nial Posterior esztétikuma
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Overall evaluation G-ænial
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7.3  Átfogó értékelés

Megközelítôleg az orvosok 85%-a 
ítélte a G-≥nial-t jónak, vagy 
kitûnônek. Az Anterior és Posterior 
anyagok is kitûnô értékeléseket 
kaptak.

A G-≥nial Anterior-t a fogorvosok 
69%-a ítélte kissé jobbnak, és 27%-a 
jobbnak az általuk jelenleg használt 
kompozitnál. A G-≥nial Posterior-t 
a fogorvosok 33%-a kissé jobbnak, és 
31%-a jobbnak találta. Csak 10-14%-
uk értékelte kissé gyengébbnek, 
vagy gyengébbnek. A könnyebb 
kezelhetôséget, a szín illeszkedését 
és a röntgenárnyékot nevezték meg, 
mint fô okot, hogy a G-≥nial-t 
preferálják a jelenleg használt 
kompozitukkal szemben. 

A fogorvosok 72-74%-a ajánlaná 
kollégájának a G-≥nial-t a fent emlí- 
tett tulajdonságok, azaz a kitûnô 
esztétikum, kezelhetôség és a meg-
bízható végeredmény miatt.

A G-≥nial átfogó értékelése

Gyenge/Nem megfelelô Átlagos Jó/Kitûnô

Nem Talán Igen

Gyengébb Kissé
gyengébb

Kissé
jobb

Megegyezô Jobb

A jelenleg használt kompozit és a G-≥nial
összehasonlításának átfogó értékelése

Ajánlaná a G-≥nialt kollégáinak?
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8.0  Irodalom

Az újonnan kifejlesztett “G-≥nial” kompozit rezin fényszórási tulajdonsága 
K. HIRANO, F. FUSEJIMA, T. KUMAGAI, és T. SAKUMA, GC Vállalat, Tokió, Japán 
Abstract 3019, Genera értekezlet IADR 2010, Barcelona

Célkitûzések: Az emberi fognak különleges fényszórási tulajdonsága van, ami speciális színt 
kölcsönöz neki. A kompozit rezin fényszórási tulajdonsága szükséges a helyreállítás kitûnô esztétikai 
eredményének eléréséhez. Kifejlesztettünk egy új kompozit rezint, a “G-≥nial"-t, mely kitûnô 
esztétikummal rendelkezik, valamint radiopak. Ezen tanulmány célja az, hogy megbecsülje és 
kiértékelje az emberi fog (dentin), a különbözô kompozit rezinek és az újonnan kifejlesztett 
kompozit rezin, a "G-≥nial" fényszórási képességét. 

Eljárások: Az emberi fogat és öt kompozit rezint [G-≥nial (GN, GC Vállalat), Herculite XRV Ultra 
(HU, Kerr Vállalat), PREMISE (PR, Kerr Vállalat), Venus (VE, Heraeus Kulzer GmbH) és Esthet. X HD 
(EH, Dentsply)] vizsgáltunk. Az emberi fog (dentin) mintadarabot szeleteltük, és 0.5 mm vastagságúra 
políroztuk. 0.5 mm vastagságú lemezeket készítettünk mindegyik kompozit rezinbôl. LED 
polimerizációs lámpával (G-Light, GC) fénykezeltük a kompozit rezin mintákat. A fényszórási 
tulajdonságot a mintán keresztüli szórt fényáteresztés eloszlásával mértük Goniophotometer 
(GP-200, MURAKAMI COLOR RESERCH LABORATORY Vállalat) segítségével, és kiértékeltük 
a Haze kalibráció szerint, ami a szórt fényáteresztés értékébôl és a teljes fényáteresztésbôl 
számolható ki. Statisztikai analízist egyirányú ANOVA (p-érték<0.01) alkalmazásával végeztünk. 

Eredmények: A Haze átlagos értékei beleértve a standard eltérést a következô eredményeket 
mutatják; (anyagonkénti vizsgálat; n=3).                                                                                         

Haze (%)

Emberi 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)

Nincs számottevô különbség az emberi dentin és a GN Haze értékei között. Bár a többi kompozit 
rezin, a GN-en kívül, jelentôsen alacsonyabb Haze érték az emberi dentinnél. 

Konklúzió: A G-≥nial Haze értéke magasabb volt a többi kompozit rezinétôl, és hasonló volt az 
emberi dentinéhez. Ezek az eredmények vetették fel, hogy a G-≥nial a természetes fogéhoz 
hasonló esztétikumot tud nyújtani direkt kompozit helyreállítások esetén. 

G-≥nial Anterior és Posterior  Technikai útmutató



27

9.0  Használati útmutató

FÉNYRE KEMÉNYEDÔ KOMPOZIT HELYREÁLLÍTÓ ANYAG
Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási 
területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET
A. G-≥nial ANTERIOR
1. Direkt helyreállítás a III., IV. és V. osztályú kavitások esetén
2. Direkt helyreállítás ék alakú kopások és gyökérfelszíni kavitások esetén
3. Direkt héjak készítése, diasztémazárás

B. G-≥nial POSTERIOR
1. Direkt helyreállítás az I. és II. osztályú kavitások esetén

ELLENJAVALLATOK
1. Pulpasapkázás
2. A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlót 

tapasztal, függessze fel a termék használatát, és páciense forduljon szakorvoshoz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. Szín kiválasztása
Tisztítsa le a fogat habkôporral és vízzel. A színt még az izolálás elôtt válassza ki. A megfelelô 
G-≥nial színárnyalat kiválasztásához használja a G-≥nial fogszínkulcsát.

2. A kavitás preparálása
Alakítsa ki a kavitást a hagyományos módon. Enyhe olajmentes légárammal szárítsa le a felületet.
Megjegyzés: Pulpazáráshoz használjon kálcium-hidroxidot. 

3. Rögzítési technika
A G-≥nial zománchoz és/vagy dentinhez történô rögzítéséhez használjon fényre 
keményedô bondrendszert, mint pl.: GC G-BOND™, GC Fuji BOND LC vagy GC 
UniFil® Bond (1. ábra). Kövesse a gyártó elôírásait.

4. A G-≥nial applikálása
1. Unitip patronból adagolva
Helyezze be a G-≥nial Unitip patron a Unitip APPLIER vagy ezzel megegyezô 
adagolópisztolyba. Vegye le a kupakot és állandó nyomással nyomja az anyagot 
közvetlenül a preparált kavitásba (2. ábra). Az adagolót tartsa nyomás alatt, amíg 
az Unitip APPLIER-t és az Unitip patront a szájból el nem távolítja. Ezzel elkerülheti, 
hogy az Unitip patron az adagolóból idô elôtt kiessen.

2. Fecskendôbôl adagolva
Vegye le a fecskendô kupakját, és nyomja ki az anyagot egy keverôlapra. Helyezze az anyagot 
a kavitásba egy erre alkalmas tömômûszerrel. A kiadagolás után a dugattyút tekerje vissza az 
óramutató járásával ellenkezôen egy fél fordulattal, így mentesítheti a fecskendôt a nyomás alól. 
A kupakot használat után azonnal helyezze vissza.

Megjegyzés:
1. Alapvetôen a standard színek egyikének alkalmazásával már egyetlen réteggel is esztétikus 

helyreállítás készíthetô. Részleteket a Klinikai útmutató pont alatt talál.
2. Elôfordulhat, hogy az anyagot nehéz a fecskendôbôl kipréselni közvetlenül a hûtôbôl történô 

kivétel után. Használat elôtt hagyja néhány percig szobahômérsékleten állni.
3. Kiadagolás után ne tegye ki túl hosszú ideig fényhatásnak, mivel ez csökkenti a munkaidôt.

Fig. 1

Fig. 2
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Klinikai Útmutató

1. Anterior kavitások esetén
a. Kis kavitások esetén
A helyreállítást végezze egyszínes rétegezési technikával. A legtöbb esetben egyetlen standard 
színárnyalat önmagában is megfelelô. Azokban az esetekben, ahol erôsebb transzlucencia szük-
séges, válasszon ki egy Outside Special árnyalatot. Nézze meg a Klinikai Alkalmazási példákat is.
b. Nagy kavitások esetén
A legtöbb esetben a többszínes rétegezési technika biztosítja a legjobb esztétikai eredményt. 
A szájüreg sötétjét kizárni vagy az elszínezôdött dentint eltakarni egy jól kiválasztott Inside Special 
árnyalattal lehet. Ezután folytathatja a felépítést egy standard színnel. A helyreállítás még élethûbbé 
tehetô (pl. korral járó változások imitálása), amennyiben utolsó rétegként Outside Special árnyalatot 
használ. Részleteket talál a Klinikai Alkalmazások között vagy a színkombinációs táblázatban.
2. Posterior kavitások esetén
a. Kis kavitások esetén
A helyreállítást végezze egyszínes rétegezési technikával. A legtöbb esetben egyetlen standard 
színárnyalat önmagában is megfelelô. Azokban az esetekben, ahol erôsebb transzlucencia szük-
séges, válasszon ki egy Outside Special árnyalatot. Nézze meg a Klinikai Alkalmazási példákat is. 
b. Mély kavitások esetén
Helyezzen folyékony kompozitot, mint pl. G-≥nial Flo vagy G-≥nial Universal Flo a kavitás aljára, 
majd helyezze rá a standard színt. Végsô rétegként használjon Outside Special árnyalatot, így 
optimális esztétikumot érhet el. Nézze meg a Klinikai Alkalmazási példákat is.
*GC Fuji LINING® PASTE PAK, GC Fuji LINING® LC vagy GC Fuji IX GP szintén alkalmazható 
alábélelôként vagy linerként. Kövesse a gyártó használati útmutatóját.

Klinikai Alkalmazási példák (Klinikai Útmutató 1, 2 pontok)

Színkombinációs táblázat többszínes rétegezési technikához, nagy anterior kavitások esetén (1-b)

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

Inside Special BW AO2 AO3 AO3 AO4 BW AO2 AO3 AO4

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

Outside Special JE AE AE AE AE JE JE AE AE
A színekrôl részletesebben a SZÍNEK fejezetben olvashat.

5. A fénykezelés elôtti formázás
Formázza meg hagyományos módon.  

6. Fénykezelés
Fénykezelje a G-≥nial-t egy fénypolimerizáló készülékkel (3. ábra). A fényforrást a lehetô 
legközelebb tartsa a polimerizálandó felszínhez. Az alábbi táblázat fénykezelési mélységet és idôt 
tartalmazza.

Fig. 3

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

Standard

Standard

Standard

Egyszínes
rétegzési technika

Standard

Standard

Outside special
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Inside 
special

Outside special

Többszínes rétegzési technika Egyszínes rétegzési technika Többszínes rétegzési technika
Folyékony kompozit
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7. táblázat: G-≥nial ANTERIOR: Átvilágítási idô és mélység

Polimerizációs idô  
Plazma lámpa (2000 mW/cm²)

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

Szín

3 mp.
10 mp.
20 mp.

6 mp.
20 mp.
40 mp.

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

8. táblázat: G-≥nial POSTERIOR: Átvilágítási idô és mélység

Polimerizációs idô   
Plazma lámpa (2000 mW/cm²)

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

Szín

3 mp.
10 mp.
20 mp.

6 mp.
20 mp.
40 mp.

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

Megjegyzés:
1. Az anyagot rétegenként kell applikálni és fénykezelni. A maximális rétegvastagságok 

megtalálhatók a fenti táblázatokban.
2. Az alacsonyabb fényintenzitás elégtelen fénykezelést vagy az anyag elszínezôdését 

eredményezheti.

7. Finírozás és polírozás
A finírozást és polírozást gyémántfúró, polírozó csúcs vagy - korong segítségével végezze. Magas 
fény elérésére polírozó pasztát is alkalmazhat.

TÁROLÁS
Hûvös és sötét helyen tárolandó (4-25°C / 39.2-77.0°F), magas hômérséklettôl és közvetlen napfénytôl 
védve. (Eltarthatóság: gyártástól számított 3 év)

FIGYELMEZTETÉS
1. Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bôrre kerül, azonnal távolítsa el alkoholba mártott 

szivacs- vagy vattadarabbal. Bô vízzel öblítse le.
2. Amennyiben az anyag szembe kerül, azonnal öblítse ki és forduljon orvoshoz.
3. Kerülje el az anyag lenyelését.
4. Viseljen védôkesztyût az anyag alkalmazásakor, így elkerülheti a diszperziós réteg megé-

rintésekor esetlegesen fellépô érzékenységet.
5. Az infekció-kontroll miatt az Unitip patronok egyszer használatosak.
6. A fénykezelés alatt viseljen védôszemüveget.
7. Az anyag polírozásakor használjon porgyûjtôt és viseljen védômaszkot a belélegzés elkerülésének 

érdekében.
8. Ne keverje semmilyen hasonló termékkel.
9. Kerülje az anyag ruházatra kerülését.
10. Amennyiben fogak vagy protetikai munkák nem kívánt területeire kerül, polimerizáció elôtt 

távolítsa el szivacs, vattapamacs vagy más eszköz segítségével.
11. Ne használja a G-≥nial-t eugenoltartalmú szerekkel együtt, mert az eugenol gátolhatja 

a G-≥nial kötését.
12. A TE outside special szín kivételével minden árnyalatnak van röntgenárnyéka.
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30

10.0  Kiszerelés

SZíNEK
1. 22 anterior szín
 Standard színek: XBW (Extra Fehérített Fehér) BW (Fehérített Fehér) A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 

B2, B3, C3, CV (Cervikális), CVD (Sötét Cervikális)
 Inside special / Belsô speciális színek: AO2, AO3, AO4
 Outside special / Külsô speciális színek: JE (Junior), AE (Felnőtt), TE (Transzlucens)*1, IE 

(Incizális), SE (Senior), CVE (Cervikális)
 *1 A TE szín nem ad röntgenárnyékot. 

2. 6 posterior szín
 Standard színek: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5,
 Outside special /Külsô speciális színek: P-JE (Junior), P-IE (Incizális)

Megjegyzés:
A, B, C, AO színek a Vita®*2 színkulcs alapján.
*2 A Vita® a VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany bejegyzett védjegye. 

FECSKENDÔK
1. Quick Start készlet
 7 fecskendô (1-1 db 7 színben: A1, A2, A3, B2, AE, IE, JE) (2.7 ml fecskendônként)
 Fogszínkulcs
2. Advanced készlet
 7 fecskendô (1-1 db 7 színben: A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE) (2.7 ml fecskendônként) 
3. Utántöltôk
 1 fecskendô (28 színben) (2.7ml fecskendônként)

Megjegyzés: 
A fecskendôk töltôtömege: 4.7 g anterior, 5.5 g posterior színek esetén 

UNITIP PATRONOK
1. Quick Start készlet
 35 patron (7 színben: A1, A2, A3, B2, AE, IE, JE, színenként 5 patron) (0.16 ml patrononként)
 Fogszínkulcs
2. Advanced készlet
 35 patron (5 patron each in 7 színben: A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)
3. Utántöltôk

a. 20 patron dobozonként (14 színben) (0.16 ml patrononként)
 (8 anterior szín - A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, IE, AE)
 (6 posterior szín - P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE)
b. 10 patron dobozonként (14 színben) (0.16 ml patrononként)
 (14 anterior szín - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO4, CVD, TE, JE,SE,CVE)

Megjegyzés:
Az Unitip patronok töltôtömege: 0.28 g anterior, 0.33 g posterior színek esetén

TARTOZÉKOK
1. Unitip APPLIER
2. G-≥nial fogszínkulcs
3. Keverôtömb (No.14B)
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Megjegyzés
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