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1.0  introducere

Odatã cu introducerea lui Thermoresin lc în 1992 ºi a lui GRaDia - compozit micro ceramic în 
2000, corporañia Gc ºi-a demonstrat experienña în tehnologia compozitelor. experienña câºtigatã 
în dezvoltarea compozitelor rãºinice indirecte care erau comparabile din punct de vedere estetic 
cu porñelanul a reprezentat punctul de plecare al cercetãrii referitoare la compozitele directe cu o 
esteticã ridicatã: Gradia Direct. astãzi, dupã 6 ani de succese clinice ale lui Gradia Direct, ºi ca 
rãspuns la feed-back-ul medicilor stomatologi, Gc oferã un material de restaurare ce combinã 
aceeaºi esteticã excepñionalã, simplu de obñinut, cu o manipulare îmbunãtãñitã ºi o radioopacitate 
mãritã. cu G-≥nial de la Gc, creañi ≥-moñie cu restaurãri invizibile, simple ºi frumoase.

2.0  Descrierea produsului

G-≥nial este un compozit de restaurare MFR hibrid, radioopac, foto-polimerizabil ce combinã 2 
tipuri de umpluturi rãºinice pre-polimerizate. Mãrimea ºi concentrañia fiecãrei umpluturi au fost 
selectate cu atenñie pentru a oferi cele mai bune rezultate estetice pãstrând în acelaºi timp 
performanña fizicã optimã ºi uºurinña utilizãrii. 

G-≥nial este disponibil în douã variante diferite: G-≥nial anterior ºi G-≥nial Posterior. acestea au 
fost formulate astfel încât sã îndeplineascã cerinñele diferite ale compozitelor pentru anterior ºi 
Posterior punând accentul pe caracteristici cum ar fi radioopacitatea ºi manipularea.

Prin oferirea de nuanñe, opacitãñi ºi valori diferite cu o fluorescenñã ºi o opalescenñã similare cu cele 
ale dintelui, G-≥nial anterior ºi Posterior sunt create pentru a oferi un aspect similar cu cel al 
dintelui natural. G-≥nial a fost creat pentru a oferi medicilor stomatologi urmãtoarele avantaje:

• Restaurãri estetice cu un sistem de nuanñe simplu
• Manipulare optimã; o formulã omogenã, nelipicioasã ºi uºor de modelat pentru G-≥nial anterior, 

ºi o formulã mai condensabilã pentru G-≥nial Posterior
• Timp de lucru extins la lumina de lucru, în special pentru anterior
• Radioopacitate îmbunãtãñitã pentru urmãrirea ºi controlul restaurãrii pacientului

3.0  indicañii de folosire

G-≥nial anterior
• Restaurãri directe ale cavitãñilor de clasa iii, iV, V.
• Restaurãri directe ale defectelor marginale ºi ale cavitãñilor radiculare.
• Restaurãri directe ale fañetelor ºi închiderea diastemei.

G-≥nial anterior
• Restaurãri directe ale cavitãñilor de clasa i ºi ii.

anterior (albastru) ºi Posterior (Bej) 

seringi de G-≥nial
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4.0  compoziñie

G-≥nial este clasificat ca fiind un compozit hibrid MFR care combinã 2 tipuri de umpluturã rãºinicã 
pre-polimerizatã. este alcãtuit din matrice, umpluturã, pigment ºi foto-iniñiatori. Materialul este 
ideal adaptat indicañiilor datoritã variañiilor de concentrañie a monomerilor, a tipurilor de umpluturã 
ºi a conñinutului dintre versiunile de anterior ºi Posterior, având o radioopacitate mãritã în cazul lui 
G-≥nial Posterior ºi o manipulare uºoarã în cazul lui G-≥nial anterior. 

Tabel 1: compoziñia principalã a lui G-≥nial anterior ºi Posterior 

 

componente
G-≥nial 
anterior

G-≥nial 
Posterior

Monomeri Metacrilat X X

umpluturã pre-polimerizatã 
16-17µ

conñinut de silica X X

conñinut de stronñiu
ºi fluor lantanoid

X X

umpluturã anorganicã
> 100 nm

Silica X -

Fluoroaluminosilicat - X

umpluturã anorganicã < 100 nm Vapori silica X  X

Pigmenñi urme urme

catalizatori urme urme

4.1 umpluturã

Sunt utilizate douã tipuri diferite de umpluturã pre-polimerizatã care oferã radioopacitate utilã din 
punct de vedere clinic ºi în acelaºi timp o esteticã perfectã atât în varianta de anterior cât ºi în cea 
de Posterior. umplutura pre-polimerizatã contribuie deasemenea la nivelul scãzut al contracñiei la 
prizã a lui G-≥nial. este obñinutã prin polimerizarea unei matrici rãºinice în care au fost încorporate micro- 
umpluturi, iar apoi prin mãcinarea rãºinii polimerizate în particule cu o mãrime medie de 16 pânã la 17µ.

Sticla de fluoroaluminosilicat este adãugatã formulei pentru Posterior pentru a obñine o radioopa-
citate mãritã în timp ce în cazul formulei pentru anterior este utilizatã Silica.

În final, între umplutura pre-polimerizatã ºi celelalte umpluturi anorganice sunt dispersañi vapori de 
silica.

Figura 1: imagine SeM a sistemului de umpluturã pentru G-≥nial anterior ºi Posterior. amplificare 2,500

umpluturã
Prepolimerizatã

anterior Posterior

Fluoro-alumino-silicat

Silica
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Figura 2: Desen structural al sistemului umpluturii

4.2  Matrice

Matricea este alcãtuitã dintr-un amestec de dimetacrilat uretan (uDMa) ºi co-monomeri dimeta-
crilat. G-≥nial nu conñine bis-GMa.

Umpluturã prepolimerizatã 17 µm

400 nm Sticlã de Stronñiu  
100 nm Fluor lantanoid

Umpluturã prepolimerizatã 16 µm

16 nm silica

Umpluturã anorganicã 850 nm

anterior  : Sticlã de silica

Umpluturã anorganicã 16 nm

Vapori de silica
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4.3  interfañe

Pentru a îmbunãtãñi legãtura dintre silica ºi matricea 
rãºinicã, suprafeñele de silica sunt tratate hidrofobic 
cu constituenñi dimetil ºi nu cu silanol. acest tratament 
hidrofobic îmbunãtãñeºte contactul profund dintre 
silica ºi matrice deoarece ambele ingrediente se vor 
atrage. În plus, acest tip de silica tratat cu dimetil este 
mai stabil comparativ cu silica tratatã cu metacrilo-
xisilan, ceea ce determinã un termen de valabilitate la 
raft îmbunãtãñit ºi un risc mai scãzut de întãrire a 
materialului pe perioada depozitãrii.

Sticla de fluoroaluminosilicat utilizatã în compoziñia 
lui G-≥nial Posterior este silanizatã.

au loc trei tipuri de interacñiuni la interfaña umpluturii 
prepolimerizate cu matricea rãºinicã, care ajutã la 
prevenirea dislocãrii umpluturii ºi prin urmare menñin 
integritatea pe termen lung a restaurãrii.  

cele trei tipuri de interacñiuni sunt urmãtoarele:

1 legãturi covalente derivate din c=c rezidual. 

2 legãturi de hidrogen din constituenñi polari, cum ar fi -Oh, -nh, ºi -c=O. 

3 interacñiuni hidrofobe între grupuri organice (e.x. alkili).

4.4  iniñiatori

G-≥nial utilizeazã o combinañie de camforquinonã ºi amine ca ºi catalizator. activarea cu luminã 
poate fi realizatã cu lãmpi de polimerizare cu leD, plasmã sau halogen quartz.

G-≥nial Anterior & Posterior  Manual Tehnic
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5.0  nuanñe

5.1  introducere

una dintre cele mai mari provocãri în domeniul stomatologiei protetice ºi de restaurare o reprezintã 
reproducerea armoniei echilibrate a culorii naturale a dintelui. Pacienñii doresc restaurãri cu o 
esteticã similarã sau chiar îmbunãtãñitã comparativ cu cea a dintelui natural, care sã nu poatã fi 
deosebite de structura dentarã adiacentã. unul din obiectivele principale în dezvoltarea lui G-≥nial 
a fost crearea unui compozit de ultimã generañie care sã ofere o esteticã previzibilã atât în cazurile 
simple cât ºi în situañiile complexe. cu G-≥nial, medicul stomatolog obñine un echilibru între ºtiinña 
medicalã ºi arta zâmbetului pacientului.

Nu este vorba doar despre translucenñã, valoare, culoare ºi cromã…

culoarea depinde de trei factori: tonalitatea culorii, saturañia culorii (croma) ºi luminozitatea/întu- 
necimea culorii (valoare). În stomatologie, existã un al patrulea factor, translucenña, la fel de important. 
Translucenña este definitã ca fiind proprietatea de a permite luminii sã pãtrundã, dar doar difuz; ca 
urmare, un obiect aflat de cealaltã parte nu este distins clar. Materialele opace nu sunt translucente.

Translucenña unui material compozit este necesarã pentru a ajusta valoarea restaurãrii la cea a 
dintelui natural ºi a evita un rezultat opac inestetic. Totuºi, grosimea restaurãrii va varia în cavitate, 
oferind o translucenñã mai ridicatã sau mai scãzutã. Reflexia luminii va fi deasemenea diferitã în 
funcñie de unghiul din care este observatã restaurarea. Prin urmare, putem deduce cã doar trans-
lucenña ºi variañiile opacitãñii nu vor avea ca rezultat un efect cameleonic. 

Reflexia naturalã a luminii dinspre dinte determinã culoarea observatã de ochiul uman. 

atunci când privim dintele, observãm lumina reflectatã care este alcãtuitã în principal din reflexii în 
oglindã ºi difuze. Reflexia în oglindã determinã calitatea luciului, pe când lumina reflectatã difuz 
ne face sã “simñim” culoarea, croma, valoarea ºi translucenña. 

Figura 3: Transmisia, fluorescenña ºi reflexia luminii pe structura 

dentarã. Prin amabilitatea Mr. F. Feydel ºi Dr. e. D’incau, Franña

Figura 4: Reflexia luminii unui dinte natural variazã 

în funcñie de diferiñii indecºi refractari ai structurii 

sale (smalñ, dentinã, joncñiunea smalñ - dentinã...)
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lumina este dispersatã ºi reflectatã de cãtre structurile dentare interne (e.x., cristalele de smalñ, 
joncñiunea dentinã-smalñ ºi tubulii dentinari). anumite lungimi de undã sunt absorbite, în timp ce 
lumina rãmasã, ce posedã informañii referitoare la culoarea, croma, valoarea ºi translucenña dintelui, 
este reflectatã difuz. De exemplu, smalñul este alcãtuit în principal din cristale de apatitã ºi va 
permite luminii sã pãtrundã fãrã prea multã dispersare, în timp ce dentina are o structurã mai 
complexã alcãtuitã din cristale de hidroxiapatitã ºi colagen ºi va difuza lumina în toate direcñiile.

Mãsurarea proprietãñilor de dispersie ale unui compozit: fotometrul Gonio

Proprietatea unui material de dispersie a luminii poate fi evaluatã utilizându-se un goniofotometru. 
acesta mãsoarã intensitatea luminii transmise din diferite unghiuri (-90 pânã la +90 grade).  

Figura 7 prezintã cavitãñi artificiale într-un bloc de compozit nuanña a3 care au fost umplute cu 2 
tipuri diferite de compozit cu nuanña a2. Doar una dintre acestea poate imita mediul înconjurãtor. 
Dupã analizarea proprietãñilor de dispersie a luminii cu ajutorul gonio-fotometrului reiese cã cea 
care se adapteazã cel mai bine posedã proprietãñi de dispersie mai ridicate.

Figura 7: cavitate a3 umplutã cu compozit a2

Aceste rezultate sugereazã cã dispersia luminii 
este mai importantã decât culoarea pentru a 
asigura invizibilitatea materialului.

Cum devine o restaurare cu compozit invizibilã?

abilitatea unui compozit de a dispersa lumina ºi a o reflecta difuz similar cu dintele natural face 
posibilã obñinerea unei adaptãri perfecte la structura dentarã adiacentã. un material compozit 
devine invizibil doar atunci când are aceastã proprietate de dispersie ºi astfel poate fi utilizat în 
cadrul tehnicii de stratificare cu o singurã nuanñã.

la fel ca ºi dintele, G-≥nial conñine diferite interfañe cu proprietãñi optice diferite, fapt ce determinã 
reflexii variate ale luminii. abilitatea excelentã de dispersie a lui G-≥nial se datoreazã compoziñiei 
structurale extrem de diverse, care determinã abilitatea de a imita reflexia unui dinte natural. 

Bloc de compozit 

nuanña a3 cu 

cavitate

compozit cu 

dispersie scãzutã

compozit cu 

dispersie ridicatã

Figura 5: Sistemul Gonio-fotometru Figura 6: Observarea dispersiei luminii pentru diferite 

compozite

Sursa luminii

Sursa luminii

+90 grade

0 grade

-90 grade

Transmisia luminii

Mostrã
compozit

Mostrã compozit

Mostrã compozit

Dispersie scãzutã a luminii

Dispersie ridicatã a luminii

Sursa luminii

Detector luminã
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Proprietãñile de dispersie ale lui G-≥nial îi conferã abilitãñi unice de armonizare

G-≥nial anterior prezintã cea mai ridicatã dispersie a luminii comparativ cu materialele competi-
toare testate. astfel se poate obñine un excelent efect cameleonic, având ca rezultat restaurãri 
invizibile. Acesta este principalul motiv pentru care se pot obñine rezultate cu o esteticã 
ridicatã utilizând doar o singurã nuanñã de G-≥nial, dupã cum se poate observa în Figura 11.

Figura 10: Proprietãñile de dispersie ale lui G-≥nial anterior vs. competiñie

Figura 8: Reflexie difuzã a unei structuri dentare naturale Figura 9: Reflexie difuzã cu G-≥nial

Figura 11: Restaurare cu o singurã nuanñã cu G-≥nial Posterior prin bunãvoinña Dr. Tapia, Spania

Observañi capacitatea perfectã de armonizare a nuanñei Standard.

Smalñ

Reflexia cristalelor 
de smalñ

Reflexia joncñiunii 
dentinã/smalñ

Reflexia dentinei 
peritubulare

Reflexia tubulilor 
dentinari

Pulpã Dentinã Dispersia luminii pe diferitele 
componente ale materialului

Dentinã umanã
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  Sistemul de nuanñe
 
G-≥nial oferã flexibilitate, fãcând posibilã realizarea unor restaurãri estetice invizibile cu o singurã 
nuanñã sau a unor capodopere estetice cu ajutorul tehnicii de stratificare cu mai multe nuanñe. Pentru 
a obñine aceste rezultate, au fost definite 3 grupe de nuanñe clar diferenñiate pentru G-≥nial:
• nuanñe Standard : pentru restaurãri realizate cu o singurã nuanñã
• nuanñe exterioare: aplicate peste nuanñele Standard în cazurile dificile din punct de vedere estetic 
• nuanñe interioare: aplicate sub nuanñele Standard în cazurile dificile din punct de vedere estetic

Nuanñe Standard

nuanñele Standard au fost create pentru a fi utilizate în principal în tehnica cu o singurã nuanñã ºi 
prezintã un echilibru delicat între valoare, translucenñã, culoare ºi cromã. Sunt grupate în nuanñe a 
(maro-roºcat), B (galben-roºcat), c (gri), Bleach ºi cervicale. Fiecare nuanñã din acelaºi grup are 
aceeaºi culoare ºi este în conformitate cu aranjamentul ghidului de culori clasic Vita®, cu o valoare 
crescãtoare a cromei pe grup.

Tabel 2: G-≥nial nuanñe standard 

 

nuanñe

XBW
BW a1 B1

a2 B2
a3 B3 c3

a3.5
a4

cV
cVD

XBW: extra Bleach White; BW: Bleach White; cV: cervical; cVD: cervical Dark

Dupã cum se poate observa în Figura 13, G-≥nial 
nuanña a3 aplicat în centrul unei singure nuanñe din 
ghidul de culori Vita prezintã proprietãñi unice de 
armonizare ºi invizibilitate: materialul se adapteazã 
la nuanña aflatã dedesubt ºi se armonizeazã perfect 
cu mediul înconjurãtor. Prin urmare, o singurã nu- 
anñã va fi suficientã pentru majoritatea cavitãñilor.

Figura 12: Restaurãri realizate cu G-≥nial cu o singurã nuanñã ºi cu mai multe nuanñe

Restaurare cu o singurã 

nuanñã utilizând nuanñã 

standard

         nuanñã Standard          nuanñã interioarã          nuanñã exterioarã

Restaurare cu douã nuanñe utilizând 

nuanñe standard ºi exterioare

Restaurare prin stratificare cu mai multe nuanñe 

utilizând nuanñe standard, interioare ºi exterioare

Figura 13: efect de armonizare (cameleonic) observat cu 

G-≥nial a3 atunci când este aplicat pe diferite nuanñe Vita

G-≥nial Anterior & Posterior  Manual Tehnic



12

G-ænial Anterior
Value of Oustide Special Shades

White background, 1.5mm thickness
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Nuanñele speciale Interioare ºi Exterioare

Deºi în marea majoritate a cazurilor se poate obñine o esteticã excelentã doar cu o singurã nuanñã, 
pot exista cazuri în care este preferatã tehnica de stratificare cu mai multe nuanñe, cum ar fi cazurile 
ce necesitã restaurãri extensive. G-≥nial oferã douã tipuri adiñionale de nuanñe, numite nuanñe 
Speciale. nuanñele interioare sunt aplicate sub o nuanñã Standard ºi sunt mai opace pentru a bloca 
transmisia luminii din cavitatea oralã. nuanñele exterioare sunt aplicate peste nuanñele Standard 
pentru a copia valoarea (luminos/întunecat) unui dinte, pentru a imita modificãrile smalñului 
datorate vârstei ºi pentru a oferi mai multã “profunzime” restaurãrii finale. 

Nuanñele Speciale Exterioare - înlocuirea smalñului
 
nuanñele speciale exterioare oferã extra dimensiune restaurãrii. adesea, restaurãrile din compozit 
monocromatice au un aspect mai tern comparativ cu cele ceramice. acest lucru se întâmplã atunci 
când valoarea restaurãrii nu corespunde cu dintele; suprafaña smalñului contribuie în cea mai mare 
mãsurã la valoarea unui dinte.

Smalñul se modificã odatã cu trecerea timpului, devenind mai subñire ºi mai translucent. Dease-
menea valoare sa scade de la valori ridicate (mai alb) la valori scãzute (mai întunecat). nuanñele 
speciale exterioare sunt concepute pentru a reflecta aceste modificãri, ajutând medicul stomatolog 
sã obñinã restaurãri cu valori apropiate vârstei pacientului. În funcñie de scopul urmãrit, pot fi 
utilizate anumite nuanñe exterioare uºor pigmentate pentru a obñine o culoare ºi o cromã specifice. 
Datoritã unicitãñii acestor nuanñe, o clasificare conform Vita nu este posibilã. Pentru referinña 
nuanñelor trebuie consultatã cheia de culori G-≥nial.

nuanñele exterioare oferã acelaºi grad de translucenñã, dar au valori diferite pentru a oferi posibi-
litatea obñinerii unor valori apropiate vârstei.

Figura 14: nuanñe exterioare selectate pentru a înlocui 

smalñul conform vârstei pacientului

Junior enamel:

Je & P-Je pentru 

pacienñi tineri

adult enamel: 

ae pentru

pacienñi adulñi

Senior enamel: 

Se pentru

pacienñi în vârstã

Figura 15: nuanñe exterioare cu o translucenñã similarã dar 

cu valori diferite

Odatã cu diminuarea grosimii smalñului datoritã înaintãrii în vârstã, translucenña creºte. Pentru a 
imita aceastã modificare, de exemplu, în zona marginilor incizale ale dinñilor, au fost create ie 
(incisal enamel) ºi Te (Translucent enamel). 

G-≥nial anterior
Valoarea nuanñelor Speciale exterioare

White background, 1.5 mm thickness
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Translucency of cervical shades 
Standard (CV & CVD) vs. Outside (CVE)
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Translucency of G-ænial Anterior
Standard vs. Inside Shades 
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Standard Shades Opaque Shades

Figura 16: nuanñele de Smalñ incisal (ie & P-ie) ºi Translucent (Te)

ie & P-ie pot fi aplicate pe 
marginea incizalã, treimea
ocluzalã ºi suprafeñele
proximale la pacienñii adulñi

cVe oferã translucenña adecvatã 

pentru a permite dentinei

cervicale sã transparã

În cazul pacienñilor în vârstã,
Te poate fi aplicat pe treimea 
ocluzalã, marginea incizalã ºi 
suprafeñele proximale

În plus, nuanña Te poate fi utilizatã pentru a reproduce stratul transparent care 
poate fi observat la joncñiunea smalñ-dentinã (Figura 17). acest lucru va simula un 
efect de profunzime naturalã.

Figura 17: Secñiune mezio-distalã a unui incisiv. Prin amabilitatea Mr. F. Feydel ºi Dr. e. D’incau, Franña

Pe mãsurã ce pacienñii îmbãtrânesc, iar dinñii 
rãmân mai lungi în cavitatea oralã, trebuie 
acordatã o atenñie specialã esteticii în zona 
cervicalã. aplicarea lui cVe (Smalñ cervical) va 
mãri semnificativ translucenña ºi prin urmare 
aspectul natural al restaurãrilor de clasa a V-a. 

Figura 19: nuanña cervical enamel (cVe)

Nuanñe Speciale Interioare - mai multã opacitate

nuanñele speciale interioare au o opacitate mai 
ridicatã (translucenñã mai scãzutã) comparativ 
cu nuanñele standard ºi sunt disponibile în vari-
antele aO2, aO3 ºi aO4. conform clasificãrii 
Vita, aceste 3 nuanñe au o culoare similarã dar 
un conñinut mãrit de cromã. Opacitatea este 
menñinutã la acelaºi nivel. 

nuanñele speciale interioare se aplicã sub o 
nuanñã Standard pentru a adãuga cãldurã re- 
staurãrii finale ºi, în comparañie cu nuanñele 
standard, au o opacitate mãritã pentru a elimi-
na 'luciul întunecat' caracteristic ce transpare 
din cavitatea oralã. Sunt deasemenea utile la mascarea dentinei decolorate ºi a liniei de preparañie 
în cazul cavitãñilor mari de clasa a iV-a.

Figura 18: Smalñul cervical oferã translucenñã restaurãrilor 

cervicale

Figura 20: nuanñele interioare sunt mai puñin translucente 

comparativ cu nuanñele Standard

Figura 21: Diferenñe de opacitate între G-≥nial Standard a2 ºi aO2 interior

nuanñã Standard G-≥nial anterior

a2, ∆l 12.4

nuanñã Specialã interioarã

G-≥nial anterior aO2, ∆l 6,7

Translucenña nuanñelor cervicale
nuanñe Standard (cV & cVD) vs. nuanñe Speciale

exterioare (cVe)

Translucenña lui G-≥nial anterior
nuanñe Standard vs. nuanñe Speciale interioare

nuanñe Standard nuanñe Opace

G-≥nial Anterior & Posterior  Manual Tehnic
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5.3  alegerea nuanñei
 
este recomandat ca nuanña de compozit sã fie aleasã întotdeauna dupã curãñarea dintelui ºi înainte 
de prepararea acestuia. Deasemenea este important ca nuanña sã fie selectatã înainte de aplicarea 
digii, deoarece dinñii desicañi au o valoare mai scãzutã, iar dacã aceasta este folositã pentru selecta-
rea nuanñei poate duce la o selecñie greºitã.
 
Tehnica de stratificare cu o singurã nuanñã

În întreaga lume, ghidul de culori ViTaPan clasic este ghidul utilizat de medicii stomatologi pentru 
alegerea nuanñelor. Prin urmare, nuanñele noastre de compozit sunt în marea lor majoritate în 
conformitate cu acest ghid de culori. Pentru alegerea nuanñei de G-≥nial trebuie consultatã 
secñiunea de nuanñe de bazã a acestui ghid.
alternativ, ghidul de culori G-≥nial poate fi folosit pentru alegerea nuanñei standard adecvate 
situañiei clinice.

Tehnica de stratificare cu mai multe nuanñe

În unele cazuri, e.x. cavitãñi mari sau cazuri ce necesitã o esteticã ridicatã, 
poate fi necesarã utilizarea mai multor nuanñe cu translucenñe ºi valori 
diferite. acestea pot fi selectate din nuanñele Speciale G-≥nial.

nuanñe exterioare: acestea se utilizeazã pentru înlocuirea stratului de smalñ 
(partea 3 din Figura 22)

nuanñe Standard: acestea se utilizeazã pentru a înlocui marea majoritate 
a structurii dentare pierdute (în principal dentinã) (partea 2 din Figura 22).

nuanñe interioare: acestea se utilizeazã pentru a obñine opacitatea pãrñii 
din restaurare care înlocuieºte dentina (partea 1 din Figura 22).

Pasul 1: Alegerea valorii
Valoarea este parametrul cel mai subestimat în alegerea nuanñei. În marea majoritate a cazurilor, 
sunt determinate doar datele culorii ºi a cromei pentru a obñine informañia necesarã alegerii 
“nuanñei” de compozit. Din imaginile de mai jos, se poate observa cã lipsa valorii determinã o 
imagine mai puñin naturalã.

Figura 23: influenña valorii asupra percepñiei culorii

Zonele dentare incizale/aproximale sunt locuri bune pentru determinarea valorii. cele trei nuanñe 
principale de G-≥nial care vor ajuta la reproducerea acestor valori sunt nuanñele corelate cu vârsta: 
Je (Smalñ Junior), ae (Smalñ adult) ºi Se (Smalñ Senior). alternativ, cheia de culori clasicã Vita poate 
fi reorganizatã în funcñie de valoare ca în Figura 24. 

Figura 22: Secñiune 

transversalã a unui incisiv ce 

prezintã structurile dentare

culori complete - 

combinañie între culoare 

cromã ºi valoare

alb ºi negru - se observã 

doar valorile

“culori complete” dar

cu o valoare mai redusã

G-≥nial Anterior & Posterior  Manual Tehnic
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Je ae Se

Figura 24: cheia de culori clasicã VitaPan a fost reorganizatã în funcñie de valoarea nuanñelor. Se poate observa o corespon-

denñã cu valorile celor 3 nuanñe principale de la G-≥nial (Je, ae ºi Se).

Pasul 2: Alegerea culorii
culoarea reprezintã culoarea purã. Poate fi selectatã din cele 5 grupe de nuanñe Standard (a, B, c, 
cervical ºi Bleach). Pentru o alegere cât mai corectã a culorii, se recomandã observarea culorii 
centrului dentinei, în special acolo unde smalñul este subñire, e.x. în zona cervicalã a dintelui natural. 
Stratul de smalñ cervical este mai subñire în special în jurul caninilor.

Pasul 3: Stabilirea cromei
croma indicã luminozitatea sau întunecimea unei nuanñe dintr-un anumit grup de culori. croma 
poate fi determinatã observând intensitatea culorii selectate anterior. De exemplu, ºtiind ca a este 
culoarea, medicul stomatolog va stabili cât de intensã este aceasta: a1, a2, a3, etc.

culoarea ºi croma sunt determinate în principal utilizând ghidul de culori G-≥nial. alternativ, se 
poate utiliza ghidul clasic de culori Vita, având grijã ca zona cervicalã a acestuia sã fie acoperitã ºi 
sã nu fie luatã în considerare, deoarece este prea întunecatã ºi poate determina o alegere incorectã 
a culorii.

Sfaturi adiñionale pentru o selecñie corectã a culorii
În cazurile complexe, un model poate ajuta la selectarea celei mai bune combinañii de nuanñe. 
acesta trebuie aplicat pe dinte înainte de începerea procedurii de adeziune, având grijã ca dintele 
sã nu fie desicat. la finisarea restaurãrii este important sã se reproducã morfologia ºi anatomia 
dintelui deoarece acestea contribuie la reflexia luminii care este similarã cu cea a dintelui adiacent 
ºi determinã o integrare mai esteticã a restaurãrii. 

Cheia de culori
Deºi marea majoritate a nuanñelor de G-≥nial sunt conform ghidului clasic de culori Vita, câteva 
nuanñe Speciale exterioare ºi Standard (Bleach, cervical) sunt individualizate. cheia de culori 
G-≥nial este fabricatã din plastic ºi fiecare rând individual de nuanñe este realizat în formã de panã 
cu o grosime crescãtoare. acest design a fost ales pentru a oferi medicilor stomatologi posibilitatea 
evaluãrii influenñei grosimii unui strat de compozit asupra nuanñei.

ValOaRe RiDicaTã ValOaRe ScãZuTã

G-≥nial Anterior & Posterior  Manual Tehnic
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5.4  Sfaturi clinice
 
În marea majoritate a cazurilor, vor fi utilizate doar nuanñele Standard obñinându-se o restaurare 
esteticã cu aspect natural.

Totuºi, în anumite cazuri ce necesitã o esteticã mai ridicatã, va fi necesarã utilizarea nuanñelor inte-
rioare ºi exterioare pentru a oferi vitalitate restaurãrii. Tabelul 3 prezintã posibilele combinañii de 
nuanñe.

Tabel 3: combinañii posibile de nuanñe în restaurãrile anterioare mari realizate prin stratificare cu mai multe nuanñe  

 

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

Speciale interioare BW aO2 aO3 aO3 aO4 BW aO2 aO3 aO4

Standard a1 a2 a3 a3.5 a4 B1 B2 B3 c3

Speciale exterioare JE AE AE AE AE JE JE AE AE

Tabel 4: Restaurarea smalñului cu nuanñe adaptate vârstei 

 

Junior Adult Senior

Smalñ Je ae Se

Margine incizalã Je ie Te

Pentru a uºura alegerea nuanñei ºi a ajuta medicul stomatolog la realizarea stratificãrii cu mai multe 
nuanñe, Gc a creat un program 3D unic, interactiv: configuratorul G-≥nial. Pentru mai multe 
informañii referitoare la configuratorul G-≥nial vã rugãm sã contactañi reprezentantul Gc local. 
configuratorul G-≥nial Quick start este disponibil pe pagina noastrã de web: http://www.
gceurope.com/download/multimedia.php

G-≥nial Anterior & Posterior  Manual Tehnic
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Fracture toughness (MPa)
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6.0  Proprietãñi fizice

6.1  coeficientul de elasticitate ºi rezistenña la fracturare

coeficientul de elasticitate (coeficientul Young) - mãsura rigiditãñii materialului - este definit de 
coeficientul unghiular iniñial al unei curbe de deformare la stres. un material cu un coeficient ridicat 
este dens ºi rigid, în timp ce un material cu un coeficient scãzut este flexibil. În mod ideal, un 
material nu trebuie sã aibã un coeficient de elasticitate foarte ridicat deoarece materialele casante 
nu au capacitatea de a amortiza presiunea masticatorie.

Figura 25: coeficientul de elasticitate al diferitelor materiale compozite. Sursa: Gc corporation

Rezistenña la fracturare reprezintã mãsurarea abilitãñii unui material de a rezista la propagarea unei 
fisuri deja formate, definitã deasemenea ºi ca rezistenñã la tensiunea de curbare. Rezistenña este 
asociatã cu energia absorbitã în timpul procesului de curbare. Rezistenña este calculatã ca fiind 
zona subdiacentã curbei de deformare la stres. O valoare mai ridicatã a rezistenñei la fracturare 
implicã o rezistenñã mai bunã la propagarea catastrofalã a fisurilor.

Figura 26: Rezistenña la fracturare a diferitelor materiale compozite. Sursa: Gc corporation

coeficientul de elasticitate a lui G-≥nial 

a fost determinat conform specificañiilor 

iSO 4049:2000.  

G-≥nial Anterior se numãrã 
printre cele mai flexibile com-
pozite din cele testate. 
G-≥nial Posterior prezintã flexi-
bilitate similarã comparativ cu 
majoritatea compozitelor testate.
Materialele flexibile au abilitatea 
de a amortiza forñele din zonele 
supuse unui stres masticator 
ridicat.

Metoda de testare are la bazã aSTM 

e-399, Testul rezistenñei la fracturare

acest test a determinat urmãto-
arele concluzii:
G-≥nial prezintã o abilitate de 
rezistenñã la propagarea fisurilor 
similarã cu cea a majoritãñii 
produselor similare testate ºi 
mai bunã comparativ cu Tetric 
evo ceram, ceramX Mono ºi 
Grandio.

coeficient de elasticitate (GPa)

Rezistenña la fracturare (MPa)
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Volumetric shrinkage (%)
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6.2  contracñia la prizã

Contracñia volumetricã la prizã (%)

au fost mãsurate densitãñile pre- ºi post-polimerizare ale rãºinilor compozite, iar contracñia la prizã 
a fost calculatã în mod corespunzãtor

Figura 27: contracñia volumetricã la prizã a diferitelor compozite. Sursa: Gc corporation

Stresul contracñiei la prizã

Figura 28: Testul stresului contracñiei la prizã realizat cu ajutorul unui aparat universal de testare

Mostra a fost fotopolimerizatã timp de 40 de secunde dinspre partea inferioarã utilizând un G-light 
cu tijã din fibrã de sticlã de 11 mm, apoi a fost fotopolimerizatã timp de 20 de secunde dinspre 
partea superioarã. Stresul contracñiei la prizã a fost mãsurat timp de 20 de minute, iar cea mai 
ridicatã valoare atinsã s-a înregistrat ca fiind stresul contracñiei la prizã.

contracñia volumetricã la prizã a fost 

mãsuratã conform specificañiilor iSO Draft 

Date: 2007-07-10 (Medicinã dentarã - 

contracñia la prizã a materialelor de 

restaurare). 

acest test demonstreazã faptul 
cã, contracñia volumetricã la 
prizã a lui G-≥nial se încadre-
azã în valoarea medie a com-
pozitelor testate.

contracñie volumetricã (%)

G-≥nial Anterior & Posterior  Manual Tehnic
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Shrinkage Stress (N)
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Figura 29: Stresul contracñiei la prizã al diferitelor compozite. Sursa: Gc corporation

contracñia volumetricã a fost mãsuratã 

conform iSO Draft Date: 2007-07-10

(Stomatologie - contracñia la prizã

a materialelor de restaurare) specificañii 

acest test demonstreazã faptul cã 
valoarea stresului contracñiei 
la prizã generat de G-≥nial se 
situeazã printre cele mai 
scãzute valori înregistrate de 
compozitele testate.

6.3  Testul triplu al rezistenñei la abraziune  

abraziunea reprezintã pierderea de material ce rezultã din îndepãrtarea materialului datoritã 
contactului dintre douã sau mai multe materiale. Testul triplu de abraziune simuleazã abraziunea 
din cavitatea oralã utilizând un bol din PMMa ºi glicerinã care are rol de agent abraziv intermediar 
ºi un disc acrilic ca ºi material antagonist.

Figura 30: Pregãtirea testului triplu de abraziune

1mm

2mm

2mm

2mm

7mm

Suport pentru 
mostrã

Pastã de compozit

Disc acrilic

Stresul contracñiei la prizã (n)

G-≥nial Anterior & Posterior  Manual Tehnic



20

3 Body wear (µm)
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Pentru a mãsura rezistenña abraziunii triple, au fost pregãtite specimene de compozit care au fost 
miºcate înainte ºi înapoi pe o traiectorie de 5 cm la un raport de 30 de lovituri pe minut. acestea 
au fost menñinute în contact indirect cu un disc acrilic la o presiune de 350 gf ºi, simultan, suportul 
pentru mostre a realizat o miºcare orizontalã pe o traiectorie de 2 cm la un raport de 30 de lovituri 
pe minut. un amestec de PMMa ºi glicerinã (1:1 vol%) a fost utilizat ca agent abraziv intermediar. 
Dupã 100,000 de cicluri (un ciclu fiind definit printr-o miºcare lateralã ºi verticalã completã), abraziu-
nea materialului a fost mãsuratã prin evaluarea pierderii în înãlñime.  

Figura 31: Testul triplu de abraziune al diferitelor compozite. Sursa: Gc corporation

Pe baza acestui test, pot fi 
enunñate urmãtoarele concluzii:
1 G-≥nial prezintã o abraziune 

similarã cu cea a compozitelor 
nanohibride cum ar fi Grandio, 
esthetX sau Venus.

2 abraziunea lui G-≥nial este 
semnificativ mai redusã com-
parativ cu cea a compozitului 
nanohibrid ceramX. 

6.4  capacitatea de lustruire 

Pregãtirea testului 
au fost pregãtite mostre de materiale cu un diametru de 15 mm ºi o grosime de 1.5 mm. Suprafaña 
a fost mai întâi lustruitã cu benzi cu granulañie de 600 ºi apoi finisatã timp de 2 minute cu un vârf 
de silicon (Pre Shine, Gc). apoi a fost mãsurat pentru prima datã coeficientul de luciu al suprafeñei 
cu un VG-2000, nippon Denshoku.
apoi suprafaña a fost lustruitã timp de 2 minute cu un vârf diamantat de silicon (Dia-Shine, Gc) ºi 
a fost mãsurat pentru a doua oarã coeficientul de luciu al suprafeñei.
În final, suprafaña a fost lustruitã timp de 2 minute cu o pastã de finisare diamantatã cu suprafañã 
specialã pentru lustruire ºi super-lustruire (Dia Polisher Paste, Gc). coeficientul de luciu al supra-
feñei a fost mãsurat pentru a treia oarã.

Figura 32: coeficientul de luciu al diferitelor compozite. Sursa: Gc corporation

Pe baza acestui test, se poate 
concluziona faptul cã, coeficien-
tul de luciu al lui G-≥nial este 
similar cu cel al celorlalte com-
pozite testate, cu excepñia lui 
Grandio care a demonstrat în 
cadrul acestui test o capacitate 
de lustruire semnificativ mai 
redusã.

Test triplu de abraziune (µm)

coeficient de luciu (%)
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Radiopacity (% Al)
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6.5  Radioopacitate

literatura de specialitate aratã faptul cã la 1 mm, dentina ºi smalñul prezintã o radioopacitate de 
1.5 mm al ºi respectiv 2.25 mm al (attar et al, 2003; aDa, 2006). 

Figura 33: Radioopacitatea diferitelor compozite. Sursa: Gc corporation, test conform specificañiilor iSO 4049:2000

G-≥nial Anterior oferã o radio-
opacitate relevantã clinic, fãrã 
a compromite estetica ridicatã 
a restaurãrii. 
Fiind mai radioopac, G-≥nial 
Posterior îndeplineºte cerinñele 
restaurãrilor posterioare. acest 
lucru este posibil datoritã utilizã-
rii stronñiului lantanoid ºi a parti-
culelor de fluoroaluminosilicat. 

Timpul de lucru a fost evaluat conform 

cu iSO4049:2000.

Pe baza acestui test, timpul de 
lucru al lui G-≥nial Posterior este 
similar cu cel al celorlalte com-
pozite testate.
G-≥nial Anterior a demonstrat 
un timp de lucru mai extins cu 
aproximativ 4 minute în total, 
fapt ce este favorabil la realizarea 
unei restaurãri estetice multi-
stratificate. 

Figura 34: Radiografii ale lui G-≥nial Posterior (restaurare mezio-ocluzalã a dintelui 37) ºi anterior (Restaurare distalã a dintelui 21) 

D
r. 

e.
 D

'in
ca

u,
 F

ra
nñ

a

6.6  Timp de lucru

Figura 35: Timpul de lucru al diferitelor compozite. Sursa: Gc corporation

Radioopacitate (% al)

Timp de lucru (sec)
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6.7  adâncimea polimerizãrii

adâncimea polimerizãrii lui G-≥nial a fost determinatã cu ajutorul tehnicii de decapare descrisã în 
specificañiile iSO 4049:2000.

Tabel 5: G-≥nial anterior: Timp de iradiere ºi adâncimea efectivã a polimerizãrii

Timp de iradiere  
Plasmã (2000 mW/cm²)

Gc G-light (1200 mW/cm²)
halogen / leD (700 mW/cm²)

nuanñã

3 sec.
10 sec.
20 sec.

6 sec.
20 sec.
40 sec.

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

Tabel 6: G-≥nial Posterior: Timp de iradiere ºi adâncimea efectivã a polimerizãrii

Timp de iradiere  
Plasmã (2000 mW/cm²)

Gc G-light (1200 mW/cm²)
halogen / leD (700 mW/cm²)

nuanñã

3 sec.
10 sec.
20 sec.

6 sec.
20 sec.
40 sec.

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 ºi Filtek Supreme XTe sunt mãrci înregistrate a 3M/espe. Tetric evoceram este marcã înregistratã a Vivadent. 

esthetX hD ºi ceramX Mono sunt mãrci înregistrate a Dentsply. clearfil Majesty este marcã înregistratã a Kuraray. Venus este 

marcã înregistratã a heraeus. Grandio este marcã înregistratã a Voco. estelite - Quick este marcã înregistratã a Tokuyama.
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7.0  evaluare practicã

Obiectivele principale în conceperea lui G-≥nial anterior ºi Posterior au fost crearea unui material 
cu proprietãñi simple de manipulare, armonizare perfectã a nuanñelor cu o selecñie uºoarã a ace-
stora, ºi radioopacitate. Dupã testele de manipulare in-vitro pentru determinarea celor mai bune 
vâscozitãñi, a fost realizat un studiu practic la care au participat 132 de medici stomatologi din peste 
20 de ñãri europene pentru a stabili dacã aceste obiective au fost atinse.

7.1  Manipulare

Manipularea lui G-≥nial anterior a fost evaluatã favorabil, inclusiv radioopacitatea care este un 
element nou în versiunea de anterior.

Referitor la G-≥nial Posterior, manipularea a fost deasemenea evaluatã ca fiind foarte bunã. 
88% din utilizatori au evaluat proprietãñile de modelare ale lui G-≥nial Posterior ca fiind bune sau 
excelente (respectiv 37% excelente ºi 51% bune).

Manipulare G-≥nial anterior

Manipulare G-≥nial Posterior

G-≥nial Anterior & Posterior  Manual Tehnic
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7.2  esteticã

cu G-≥nial, este necesarã o singurã nuanñã pentru restaurarea celor mai multe cavitãñi. Prin urmare, 
testul a fost realizat doar cu nuanña a2 sau a3 pentru a verifica abilitatea de armonizare a mate-
rialului. Mai mulñi utilizatori au subliniat faptul cã estetica obñinutã cu o singurã nuanñã a fost foarte 
bunã. estetica rezultatului final a fost evaluatã ca fiind bunã (39%) sau excelentã (48%).

Pentru zona posterioarã, nuanña disponibilã pentru test a fost P-a2. Din nou, estetica a fost evaluatã 
pozitiv. adaptarea culorii a fost evaluatã ca fiind bunã (43%) sau excelentã (40%). un utilizator a 
fãcut urmãtorul comentariu: “am utilizat o singurã nuanñã, dar pare cã poate fi utilizatã ca nuanñã 
"universalã".

esteticã G-≥nial anterior

esteticã G-≥nial Posterior
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7.3  evaluare generalã

aproximativ 85% din medicii sto-
matologi au evaluat G-≥nial ca fiind 
bun sau excelent. ambele variante 
de anterior ºi Posterior au primit 
evaluãri excelente.

În cazul lui G-≥nial anterior, 69% 
din medicii stomatologi au evaluat 
materialul ca fiind uºor mai bun ºi 
27% mai bun comparativ cu com-
pozitul utilizat de ei în acel moment; 
în cazul lui G-≥nial Posterior, 33% 
din medicii stomatologi l-au evaluat 
ca fiind uºor mai bun ºi 31% mai bun. 
Doar 10 pânã la 14% l-au evaluat ca 
fiind uºor mai slab sau mai slab.
Manipularea simplã, armonizarea 
nuanñelor ºi radioopacitatea au fost 
menñionate ca fiind motivele prin-
cipale pentru care ar prefera G-≥nial 
în locul compozitului utilizat în mod 
curent. 

72% pânã la 74% din medicii sto-
matologi ar recomanda G-≥nial 
colegilor lor datoritã caracteristicilor 
menñionate mai sus, cu alte cuvinte, 
estetica excelentã, manipularea 
simplã ºi rezultatele finale sigure.

evaluare generalã G-≥nial

evaluare generalã G-≥nial
comparañie cu compozitele actuale

añi recomanda G-≥nial colegilor dumneavoastrã?
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8.0  literaturã

Proprietatea de difuzare a luminii a noului material compozit rãºinic “G-≥nial” 
K. HIRANO, F. FUSEJIMA, T. KUMAGAI, ºi T. SAKUMA, GC Corporation, Tokyo, Japonia 
Abstract 3019, Genera session IADR 2010, Barcelona

Obiectiv: Dinñii umani prezintã proprietãñi unice de difuzare a luminii ce creazã proprietãñi speciale 
ale culorii. este important ca proprietatea de difuzare a luminii a compozitelor rãºinice sã ofere 
rezultate estetice excelente în cazul restaurãrilor directe cu compozite rãºinice. am dezvoltat noul 
compozit rãºinic "G-≥nial" ce prezintã proprietãñi estetice excelente ºi radioopacitate. Scopul 
acestui studiu este acela de a evalua ºi compara proprietãñile de difuzare a luminii a dinñilor umani 
(dentina), a noului compozit rãºinic "G-≥nial" ºi a altor compozite rãºinice diferite. 

Metode: au fost examinañi dinñi umani ºi cinci compozite rãºinice [G-≥nial (Gn, Gc corporation), 
herculite XRV ultra (hu, Kerr corporation), PReMiSe (PR, Kerr corporation), Venus (Ve, heraeus 
Kulzer Gmbh) ºi esthet. X hD (eh, Dentsply)]. Specimenul de dinte uman (dentinã) a fost pregãtit 
prin secñionare ºi lustruire astfel încât sã aibã o grosime de 0.5 mm. au fost pregãtite specimene 
în formã de disc cu o grosime de 0.5 mm din fiecare compozit rãºinic. a fost utilizatã o lampã de 
polimerizare cu leD (G-light, Gc) pentru polimerizarea specimenelor de compozit rãºinic. 
Proprietatea de difuzare a luminii a fost mãsuratã ca distribuñie a transmisiei difuze a luminii prin 
specimen cu un Goniofotometru GP-200, (MuRaKaMi cOlOR ReSeRch laBORaTORY 
corporation) ºi a fost evaluatã opacitatea calculatã ca raport între transmisia difuzã a luminii ºi 
transmisia totalã a luminii. a fost realizatã o analizã statisticã utilizându-se metoda anOVa cu un 
singur factor (p-valoare<0.01). 

Rezultate: Valorile medii ale opacitãñii inclusiv deviañiile standard sunt urmãtoarele; (teste pe 
material; n=3).

Opacitate (%)

Dentinã umanã 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)

nu existã o diferenñã semnificativã între opacitatea dentinei ºi cea a lui Gn. cu toate acestea, 
opacitãñile celorlalte compozite rãºinice, cu excepñia lui Gn, au înregistrat valori semnificativ mai 
mici comparativ cu cea a dentinei umane. 

Concluzie: Opacitatea lui G-≥nial a fost mai ridicatã comparativ cu a celorlalte compozite rãºinice 
ºi similarã cu cea a dentinei umane. aceste rezultate sugereazã cã în cazul restaurãrilor directe cu 
compozit G-≥nial poate oferi rezultate estetice similare cu dintele natural. 

G-≥nial Anterior & Posterior  Manual Tehnic
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9.0  instrucñiuni de folosire

cOMPOZiT De ReSTauRaRe FOTO-POliMeRiZaBil
a se folosi doar de cãtre medicii stomatologi conform indicañiilor recomandate.

INDICAÑII RECOMANDATE
a. G-≥nial anTeRiOR
1. Restaurãri directe ale cavitãñilor de clasa iii, iV, V.
2. Restaurãri directe ale defectelor panã ºi a cavitãñilor radiculare.
3. Restaurãri directe ale fañetelor ºi închiderea diastemei.

B. G-≥nial POSTeRiOR
1. Restaurãri directe ale cavitãñilor de clasa i ºi ii.

CONTRAINDICAÑII
1. coafaj direct.
2. În cazuri rare produsul poate cauza sensibilitate anumitor persoane. În cazul în care apar astfel 

de reacñii, opriñi utilizarea produsului ºi adresañi-vã unui medic.

INSTRUCÑIUNI DE FOLOSIRE
1. Alegerea nuanñei
curãñañi dintele cu o perie ºi apã. alegerea nuanñei trebuie fãcutã înainte de izolare. alegeñi 
nuanñele adecvate de G-≥nial consultând ghidul de culori G-≥nial.

2. Pregãtirea cavitãñii
Pregãtiñi cavitatea folosind tehnicile standard. uscañi blând cu aer necontaminat cu ulei.
notã: Pentru coafajul direct, folosiñi hidroxid de calciu. 

3. Aplicarea adezivului
Pentru adeziunea la smalñ ºi/sau dentinã a lui G-≥nial, utilizañi un sistem de adezi-
une foto-polimerizabil cum ar fi Gc G-≥nial Bond, Gc G-BOnD™, Gc Fuji BOnD 
lc sau Gc uniFil® Bond (Fig. 1). urmañi instrucñiunile producãtorului.

4. Aplicarea lui G-≥nial
1. Dozarea dintr-o compulã
inserañi compula G-≥nial în aPlicaTORul pentru compule sau în alt dispozitiv 
adecvat. Scoateñi capacul ºi aplicañi materialul direct în cavitatea pregãtitã. 
Folosiñi o presiune constantã (Fig. 2). Menñineñi presiune asupra mânerului 
aplicatorului în timp ce îndepãrtañi aPlicaTORul pentru compule ºi compula 
din cavitatea oralã. acest lucru împiedicã compula sã iasã din aplicator.

2. Dozarea dintr-o seringã
Îndepãrtañi capacul seringii ºi aplicañi materialul pe o hârtie de amestec. aplicañi materialul în cavi-
tate folosind un instrument adecvat. Dupã dozare, realizañi o jumãtate de rotañie pânã la o rotañie 
completã a pistonului seringii în sensul invers acelor de ceasornic pentru a elibera presiunea 
rezidualã din interiorul seringii. Închideñi capacul imediat dupã utilizare.

notã:
1. Materialul poate fi aplicat într-un singur strat pentru a obñine restaurãri estetice utilizând 

nuanñele Standard. Pentru detalii, consultañi Sugestii clinice. 
2. Materialul poate fi greu de dozat atunci când a fost depozitat într-un loc rece. Înainte de 

utilizare, lãsañi-l sã stea câteva minute la temperatura camerei.
3. Dupã dozare, evitañi expunerea îndelungatã la lumina ambientalã. lumina ambientalã poate 

scurta timpul de manipulare.

Fig. 1

Fig. 2
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Sugestii clinice

1. cavitãñi anterioare
a. În cazul cavitãñilor mici
Realizañi restaurarea folosind tehnica de stratificare cu o singurã nuanñã. În majoritatea cazurilor 
folosirea unei singure nuanñe Standard va fi suficientã. În cazurile în care este necesar un grad mai 
ridicat de translucenñã, poate fi selectatã o nuanñã specialã exterioarã. consultañi deasemenea 
exemplele de aplicañii clinice.
b. În cazul cavitãñilor mari
În majoritatea cazurilor veñi obñine cele mai bune rezultate estetice folosind tehnica de stratificare cu 
mai multe nuanñe. Pentru a bloca ceea ce transpare din cavitatea oralã sau pentru a masca dentina 
decoloratã, alegeñi o nuanñã specialã interioarã adecvatã ºi continuañi restaurarea cu o nuanñã 
Standard. Pentru a realiza o restaurare cât mai naturalã ex. pentru a copia schimbãrile de aspect 
datorate vârstei, stratul final trebuie sã fie realizat cu o nuanñã specialã exterioarã. consultañi 
deasemenea exemplele de aplicañii clinice ºi/sau consultañi Graficul de combinare a nuanñelor.
2. cavitãñi posterioare
a. În cazul cavitãñilor mici
Realizañi restaurarea folosind tehnica de stratificare cu o singurã nuanñã. În majoritatea cazurilor folo- 
sirea unei singure nuanñe Standard va fi suficientã. În cazurile în care este necesar un grad mai ridi- 
cat de translucenñã, poate fi selectatã o nuanñã specialã exterioarã. consultañi deasemenea exem-
plele de aplicañii clinice.
b. În cazul cavitãñilor adânci
aplicañi pe fundul cavitãñii un compozit fluid cum ar fi G-≥nial Flo sau G-≥nial universal Flo. apoi 
aplicañi o nuanñã Standard. Pentru rezultate estetice optime folosiñi o nuanñã specialã exterioarã ca 
strat final de compozit. consultañi deasemenea exemplele de aplicañii clinice.
*Gc Fuji lininG® PaSTe PaK, Gc Fuji lininG® lc sau Gc Fuji iX GP pot fi deasemenea folosite 
ca liner sau bazã. urmañi instrucñiunile de folosire ale producãtorului respectiv.

exemple de aplicañii clinice (Sugestii clinice nr.1, 2)

Graficul de combinare al nuanñelor pentru stratificãri multiple în cazul cavitãñilor mari ale dinñilor 
anteriori (1-b)

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

Speciale interioare BW aO2 aO3 aO3 aO4 BW aO2 aO3 aO4

Standard a1 a2 a3 a3.5 a4 B1 B2 B3 c3

Speciale exterioare Je ae ae ae ae Je Je ae ae

Pentru detalii referitoare la nuanñe, consultañi urmãtoarea secñiune nuanÑe.

5. Conturarea înainte de foto-polimerizare
conturañi folosind tehnicile standard.

6. Foto-polimerizare
Foto-polimerizañi G-≥nial folosind o lampã de foto-polimerizare (Fig. 3). Menñineñi lampa de foto-
polimerizare cât mai aproape posibil de suprafañã. consultañi tabelul urmãtor pentru detalii 
referitoare la Timpul de iradiere ºi adâncimea efectivã a Polimerizãrii.

Fig. 3

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

Standard

Standard

Standard

Tehnica de stratificare
cu o singurã nuanñã

Standard

Standard

Speciale exterioare

Speciale
interioare

Speciale exterioare

Tehnica de stratificare cu mai multe nuanñe Tehnica de stratificare cu o singurã nuanñã Tehnica de stratificare cu mai multe nuanñe
compozit fluid
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Tabel 7: G-≥nial anterior: Timp de iradiere ºi adâncimea efectivã a Polimerizãrii

Timp de iradiere  
Plasmã (2000 mW/cm²)

Gc G-light (1200 mW/cm²)
halogen / leD (700 mW/cm²)

nuanñã

3 sec.
10 sec.
20 sec.

6 sec.
20 sec.
40 sec.

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

Tabel 8: G-≥nial Posterior: Timp de iradiere ºi adâncimea efectivã a Polimerizãrii

Timp de iradiere  
Plasmã (2000 mW/cm²)

Gc G-light (1200 mW/cm²)
halogen / leD (700 mW/cm²)

nuanñã

3 sec.
10 sec.
20 sec.

6 sec.
20 sec.
40 sec.

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

notã:
1. Materialul trebuie aplicat ºi foto-polimerizat în straturi. Pentru grosimea maximã a stratului, vã 

rugãm consultañi tabelele.
2. O intensitate a luminii mai scãzutã poate cauza o polimerizare insuficientã sau decolorarea 

materialului.

7. Finisare ºi lustruire
Finisañi ºi lustruiñi folosind freze diamantate, discuri ºi vârfuri de lustruire. Pentru a obñine un luciu 
ridicat, pot fi folosite paste de lustruire.

DEPOZITARE
Depozitañi într-un loc rãcoros ºi întunecat (4-25°c/39.2-77.0°F) ferit de temperaturi ridicate sau 
luminã solarã directã. (Valabilitate pe raft: 3 ani de la data fabricãrii)

ATENÑIE
1. În cazul contactului cu mucoasa sau pielea, îndepãrtañi imediat cu un burete sau cu o buletã 

îmbibate în alcool. clãtiñi energic cu apã.
2. În cazul contactului cu ochii, clãtiñi imediat cu multã apã ºi consultañi medicul oftalmolog.
3. a se evita ingerarea materialului.
4. Purtañi mãnuºi de plastic sau cauciuc în timpul operañiunii pentru a împiedica contactul direct 

cu straturile de rãºinã inhibate de aer evitând astfel apariñia unei posibile sensibilitãñi.
5. Din motive referitoare la controlul infecñiilor, compulele sunt de unicã folosinñã.
6. Purtañi ochelari de protecñie în timpul foto-polimerizãrii.
7. atunci când ºlefuiñi materialul polimerizat, folosiñi un colector de praf ºi purtañi o mascã pentru 

praf pentru a evita inhalarea prafului rezultat.
8. nu amestecañi cu alte produse similare.
9. evitañi vãrsarea materialului pe îmbrãcãminte.
10. În cazul contactului accidental cu alte zone ale dintelui sau elemente protetice îndepãrtañi cu 

un instrument, burete sau buletã înainte de foto-polimerizare.
11. nu folosiñi G-≥nial în combinañie cu materiale care conñin eugenol deoarece eugenolul poate 

împiedica G-≥nial sã facã prizã.
12. Toate nuanñele exceptând nuanña specialã exterioarã Te sunt radioopace.

G-≥nial Anterior & Posterior  Manual Tehnic
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10.0  ambalare

NUANÑE
1. 22 nuanñe de anterior
 nuanñe Standard: XBW (extra Bleaching White), BW (Bleaching White), a1, a2, a3, a3.5, a4, B1, 

B2, B3, c3, cV (cervical), cVD (cervical Dark)
 nuanñe speciale interioare: aO2, aO3, aO4
 nuanñe speciale exterioare: Je (Junior), ae (adult), Te (Translucent)*1, ie (incisal), Se (Senior), 

cVe (cervical)
 *1 nuanña Te nu este radioopacã. 

2. 6 nuanñe de posterior
 nuanñe Standard: P-a1, P-a2, P-a3, P-a3.5,
 nuanñe speciale exterioare: P-Je (Junior), P-ie (incisal)

notã:
nuanñele a, B, c, aO au la bazã nuanñele Vita®*2.
*2 Vita® este marcã înregistratã a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania. 

SERINGI
1. Quick start kit
 7 seringi (câte 1 din fiecare nuanñã de anterior: a1, a2, a3, B2, ae, ie, Je) (2.7 ml pe seringã)
 Ghid de culori
2. advanced kit
 7 seringi (câte 1 din fiecare nuanñã de anterior: a3.5, aO2, aO3, B1, B3, c3, Te) (2.7 ml pe seringã) 
3. Rezerve
 1 seringã (disponibilã în 28 de nuanñe) (2.7 ml pe seringã)

notã: 
Greutatea unei seringi: 4.7 g pentru seringile de anterior, 5.5 g pentru seringile de posterior

COMPULE
1. Quick Start Kit
 35 compule (câte 5 compule din fiecare nuanñã de anterior: a1, a2, a3, B2, ae, ie, Je) (0.16 ml 

pe compulã)
 Ghid de culori
2. advanced kit
 35 compule (câte 5 compule din fiecare nuanñã de anterior: a3.5, aO2, aO3, B1, B3, c3, Te)
3. Rezerve

a. cutie cu 20 compule (cutii disponibile în 14 nuanñe) (0.16 ml pe compulã)
 (8 nuanñe de anterior - a1, a2, a3, a3.5, aO3, cV, ie, ae)
 (6 nuanñe de posterior - P-a1, P-a2, P-a3, P-a3.5, P-Je, P-ie)
b. cutie cu 10 compule (cutii disponibile în 14 nuanñe) (0.16 ml pe compulã)
 (14 nuanñe de anterior - XBW, BW, a4, B1, B2, B3, c3, aO2, aO4, cVD, Te, Je, Se,cVe)

notã:
Greutatea unei compule: 0.28 g pentru compula de anterior, 0.33 g pentru compula de posterior

ACCESORII
1. aplicator pentru compule
2. Ghid de culori G-≥nial
3. hârtie de amestec (nr.14B)
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note
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