
Udêlejte
zmênu

ZaËnête pracovat s naším nejpevnêjším 
injekËním výplñovým materiálem

G-≥nial® Universal 
Injectable



Svêtovê uznávané technologie umožnily GC vytvoõit 
zcela nový bezkonkurenËní kompozit, který nabízí 
výjimeËnou pevnost, nesrovnatelnou leštitelnost 
a fantastickou estetiku.

Budete žasnout nad tím, jak je lehce aplikovatelný 
(injekËní) a tvarovatelný zároveñ. Perfektnê se 
adaptuje v kavitê, ale nechá se snadno tvarovat 
a konturovat už bêhem aplikace - jelikož G-≥nial 
Universal Injectable se vûbec neroztéká!

Ušetõíte Ëas i náklady, aplikace je mnohem rychlejší, 
a také zbyteËnê neplýtváte materiálem - použijete 
ho jen tolik, kolik je tõeba.

Vyzkoušejte ho a vstupte a námi do budoucnosti! Už 
se nikdy nebudete ohlížet zpêt.

G-≥nial Universal Injectable 
je põedurËen k tomu, stát se 
novým prûkopníkem v oblasti 
záchovné stomatologie. Díky svým 
jedineËným vlastnostem skuteËnê 
zmêní zpûsob vaší práce.

Vítejte v
budoucnosti



G-≥nial® Universal Injectable
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G-ænial Universal Injectable

Filtek Supreme XTE

Tetric EvoCeram

Nepõekonatelná 
leštitelnost 
s krásnou 
estetikou

 
Aplikujte, tvarujte a konturujte v jednom kroku

Jelikož se G-≥nial Universal Injectable neroztéká ani nelepí, máte 
zcela pod kontrolou vytvarování a konturování rychlé a snadné výplnê. 
Perfektnê se adaptuje v kavitê a umožñuje snadné vytváõení hrbolkû 
a dokonce i proximálních stên.

Pozice svêtového lídra v technologii použitého plniva umožnila GC 
vytvoõit injekËní materiál, který je výraznê pevnêjší než vêtšina konvenËních 
pastových kompozitních materiálû. Jde o zmênu zpûsobu myšlení, kdy 
kompozit s tekutêjší konzistencí se pro vás stává tou nejsilnêjší alternativou!

VýjimeËná 
pevnost a 

odolnost vûËi 
opotõebení

3 kroky v 1 - 
tvarujte a 
konturujte 

bêhem aplikace

Rychlá 
aplikace 

bez plýtvání 
Ëasem
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Náš vûbec nejpevnêjší výplñový materiál*

Univerzální 
použití 

pro kavity 
všech tõíd

*testováno podle ISO 4049

Tõída I Tõída II Tõída III Tõída IV Tõída V

Pevnost v ohybu

Filtek Supreme XTE & Tetric EvoCeram nejsou obchodní znaËkou GC.
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Svêtová inovace a technologie

G-≥nial Universal Injectable - Ultra-
jemné homogennê rozptýlené sklenêné 
plnivo o velikosti 150 nm

Nanokompozit - Typicky obsahuje 
kulovité shluky nanoplniva rûzných 
velikostí

Mikrohybrid - Typicky obsahuje 
ËásteËky skla a nanoplniva rûzných 
velikostí

Naše nejnovêjší technologie úplného pokrytí povrchu Ëástic silanem (FSC) umožñuje husté a homogenní 
rozptýlení ultra-jemného plniva o velikosti 150 nm ve vylepšené pryskyõiËné monomerové matrici, Ëímž dává 
materiálu bezkonkurenËní pevnost, trvanlivost a energii absorbující pružnost s vysokou radioopacitou 252% Al.

Ultra-jemné
plnivo

FSC
technologie

Vylepšený 
pryskyõiËný monomer

3 v 1 Technologie
Ultra-jemné 

plnivo

Vylepšený 
pryskyõiËný 
monomer

Silanizovaný 
povrch
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Ohebné koncovky pro 
vynikající adaptaci v kavitê

Bez õetêzení, roztékání a zcela 
bez vnitõního napêtí

Snadné vytlaËení 
pro maximální komfort

Tenká koncovka pro 
kontrolované dávkování

Inovativní design stõíkaËky zaruËí snadnou aplikaci bez roztékání materiálu
Je radost používat naši novou stõíkaËku bez namáhavého vytlaËování materiálu - 
ohebná dávkovací koncovka snadno zajistí põesnou aplikaci materiálu.



G-≥nial® Universal Injectable

G-ænial Universal Injectable

Filtek Supreme XTE#

Tetric EvoCeram#
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Mimoõádná pevnost, odolnost proti opotõebení a dlouhotrvající lesk
Vysoce hustá vnitõní struktura G-≥nial Universal Injectable poskytuje nejen výjimeËnou pevnost, ale také vêtší 
odolnost proti opotõebení, bezkonkureËnê dlouhotrvající lesk a vysokou odolnost proti diskoloraci pro trvalé 
estetické výsledky.

Ušetõíte Ëas, ušetõíte materiál, pracujete bez stresu
S daleko menším poËtem úkonû než u bêžného kompozitu dosáhnete významné úspory Ëasu põi zhotovování výplnê. 
Põi práci s G-≥nial Universal Injectable nedochází k plýtvání materiálem. Použijete ho jen tolik, kolik opravdu potõebujete! 
A protože se G-≥nial Universal Injectable nelepí, ani neroztéká, je celý proces mnohem jednodušší a výsledku 
dosáhnete, oproti dõívêjšku, zcela bez stresu.

*  Interrelation among the handling, mechanical, and wear properties of the newly developed flowable resin composites. Imai et al. 
   Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 89 (2019) 72–80

Dávkování Aplikace Kondenzování Vytvarování/ 
Konturování Polymerace DokonËení Leštêní

Bêžné kompozity

G-≥nial Universal Injectable

Konturování
põi aplikaci Polymerace DokonËení

a leštêní ÚSPORA »ASU

Odolnost (tvrdost)
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íDiskolorace (po 7 dnech, 2% roztok kávy)

Tõítêlesová odolnost proti opotõebení

Zachování lesku (po otêru zubním kartáËkem - 12,000 cyklû)

Barevná rozdílnost ∆E

# Není obchodní známkou GC Corporation

VýjimeËná 
pevnost

Dlouhodobá 
estetika

Nepõeko- 
natelná 
integrita 
povrchu

3 v 1 Výhody

Úspora Ëasu Bez stresu
Úspora

materiálu3 v 1 Úspory



Klinické põípady

Výplñ II. tõídy

3. Dostavba proximální stêny pomocí 
sklovinného odstínu JE.

1. Odstranêní staré výplnê & kazivého 
ložiska.

4. Odstranêní sekËní matrice po 
dostavbê stêny.

2. Díky ohebné koncovce máte põístup 
i do podsekõivých míst.

5. Další postup jako põi zhotovení 
výplnê I. tõídy, dentinová vrstva 
vytvoõena odstínem A4.
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6. KoneËný stav po opracování 
a vyleštêní okrajû.
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Výplñ III. tõídy

1. PoËáteËní stav kavity III. tõídy. 2. Aplikace G-≥nial Universal Injectable 
(A2).

3. Põi následné kontrole výplñ vykazuje 
perfektní integraci.

LéËba põedËasnê abradovaného chrupu

3. KoneËný stav s použitím injekËní 
techniky s jediným odstínem A1.

1. PõedËasná abraze patrná u 40-letého 
pacienta vyžadující konzervativní 
léËbu.

2. Odstranêní staré kompozitní výplnê 
a naleptání povrchu. Dostavba a 
výplnê okluzálního povrchu zubû 
s použitím alternativních technik.

D
r.

 A
nt

ho
ny

 M
ak

 -
 A

us
tr

ál
ie



G-≥nial® Universal Injectable

InjekËní technika

3. Vytvoõení silikonového klíËe. Snadné 
sejmutí formy ze lžíce a z modelu.

9. KoneËná úprava aproximálních 
okrajû.

6. Aplikace adheziva (G-Premio BOND).

12. Úsmêv po ošetõení.

1. Modelování s wax-up do 
požadováného tvaru zubu.

7. Aplikace kompozitu do silikonového 
klíËe. Tento postup se opakuje pro 
každý zub.

4. Do silikonového klíËe byly vyvrtány 
otvory pro zasunutí aplikaËní koncovky 
stõíkaËky kompozitu.

10. Vyleštêní kompozitní náhrady.

2. Naplnêní otiskovací lžíce materiálem 
EXACLEAR.

8. KoneËná úprava vestibulárního 
a palatálního okraje.

5. Naleptání skloviny.

11. Výsledek po vyleštêní.
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A1 B2

A01

A2 CV

A02

A3 CVD

A03

A3.5

XBW JE

A4

BW AE

B1

“Tento materiál se 
skvêle põizpûsobuje 
a zachovává hrany 

bez poklesû”

“Byl jsem põekvapen, 
jak dobõe zatéká do 

hlubokých kavit”

“Velmi významnê 
urychluje práci a 

neuvêõitelnê zkracuje 
dokonËení výplnê”

Balení:

StõíkaËka, doplñkové balení 
1x stõíkaËka 1.7g (1.0 ml),  
10x prodloužená dávkovací koncovka, 1x ochranná krytka

Unitip, doplñkové balení 
15x unitipy 0.27 g (0.16 ml)

Dávkovací koncovka, doplñkové balení 
30x prodloužená dávkovací koncovka

Odstíny:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, XBW, BW, AO1, AO2, AO3, JE, AE
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VNITÕNÍ VN˝JŠÍ

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC EUROPE N.V.
GCEEO Czech Republic
V Olšinách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
info.czech@gc.dental
https://europe.gc.dental/cs-CZ
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G-≥nial® Universal Injectable od GC

Udêlejte zmênu


