
Transforme
a forma como trabalha

Comece a injetar com o nosso 
material de restauração direta 
mais forte de sempre

G-ænial® Universal 
Injectable



Tecnologias líderes a nível mundial permitiram 
à GC definir um novo compósito de referência 
que proporciona uma resistência excecional, um 
polimento inigualável e uma fantástica estética 
de combinação dos dentes.

Vai espantar-se ao verificar como é injetável 
e moldável ao mesmo tempo. Adapta-se 
perfeitamente à base da cavidade, mas permite-
lhe construir, moldar e esculpir enquanto injeta 
– porque o G-ænial Universal Injectable não 
colapsa!

Também vai permitir-lhe poupar tempo e 
dinheiro porque o procedimento restaurador 
é muito mais rápido e porque não desperdiça 
nenhum material – utiliza apenas o que é 
necessário.

Experimente-o e abrace o futuro! Nunca mais vai 
olhar para trás.

O G-ænial Universal Injectable 
destina-se a ser um decisor na 
odontologia de restauração. 
Com as suas características 
únicas, vai transformar 
verdadeiramente a forma como 
trabalha.

Bem-vindo
ao futuro



G-ænial® Universal Injectable
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G-ænial Universal Injectable

Filtek Supreme XTE

Tetric EvoCeram

Polimento 
incomparável 

com uma 
estética bonita

Injetar, moldar e esculpir ao mesmo tempo
Dado que o G-ænial Universal Injectable não colapsa nem se 
distende, tem completo controlo para adaptar, moldar e esculpir à 
medida que injeta, para restaurações rápidas e sem esforço. Adapta-se 
perfeitamente à base da cavidade e permite-lhe construir contornos, 
cúspides e até paredes proximais.

As tecnologias de enchimento da GC, líderes a nível mundial, permitiram-
nos desenvolver um material injetável que é significativamente mais 
resistente que a maioria dos materiais compósitos pastosos convencionais. 
É um novo paradigma pensar que um compósito com uma consistência 
mais fluida é, na verdade, a sua melhor opção!

Força e 
resistência 

ao desgaste 
excecionais

3 passos em 1 - 
pode moldar e 

esculpir à medida 
que injeta

Procedimento 
restaurador 

mais rápido sem 
desperdício
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O nosso material de restauração direta mais 
forte de sempre*

Aplicação 
universal 

para todas 
as classes de 

cavidades

*com base em testes ISO 4049

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

Resistência à flexão

Filtek Supreme XTE e Tetric EvoCeram não são marcas comerciais da GC.
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Inovação e tecnologia líderes a nível mundial

G-ænial Universal Injectable – Agentes de 
enchimento de vidro ultra-finos de 150 nm 
dispersados homogeneamente

Nano-compósito – Geralmente, contém 
nano-aglomerados esféricos constituídos por 
nano-agentes de enchimento aglomerados de 
dimensões variáveis

Micro Híbrido – Geralmente, contém uma 
gama de agentes de enchimento de vidro e 
nano de dimensões variáveis

A nossa mais recente tecnologia de revestimento de silano de cobertura total (FSC) faz com que seja possível dispersar 
homogénea e densamente agentes de enchimento de 150 nm ultra-finos na melhorada matriz de monómero de 
resina, proporcionando, sem paralelo, resistência, durabilidade e resiliência para absorção de energia com elevada 
radiopacidade – 252% Al.

Tecnologias 3 em 1

O design inovador permite um doseamento fácil, sem recessão

Agentes de 
enchimento 
ultra-finos

Monómero 
de resina 

melhorado

Cobertura de 
silano total

Tecnologia de 
enchimento ultra-fino

Tecnologia FSC Monómero de 
resina melhorado
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Com extrusão sem esforço, a nossa seringa e unitips são um prazer de usar.

Pontas dobráveis 
para uma adaptação 
superior à cavidade

Sem distensão, sem 
recessão, sem tensão

Fácil extrusão para  
um conforto máximo

Este bocal para 
extrusão controlada



G-ænial® Universal Injectable

Resistência 
excecional

Estética 
duradoura

Integridade 
inigualável da 

superfície

Menos tempo Menos stress
Sem 

desperdício

Resistência, resistência ao desgaste e retenção do polimento superiores
A estrutura de alta densidade do G-ænial Universal Injectable proporciona não só uma resistência excecional, 
como uma maior resistência ao desgaste, uma retenção do polimento elevada ímpar e uma elevada resistência à 
descoloração, para uma estética duradoura.

Poupe tempo, poupe material, evite o stress
Com muito menos passos que os compósitos convencionais, a economia de tempo nas restaurações é significativa. O G-ænial 
Universal Injectable também elimina o desperdício. Utiliza apenas o que precisa! E dado que o G-ænial Universal Injectable 
não se distende nem colapsa, todo o processo é mais fácil e o resultado final significa um dia com menos stress para si.

*  Inter-relação entre as propriedades do manuseamento, mecânicas e de desgaste dos compósitos de resina fluidos recentemente desenvolvidos. Imai et al. Journal of the Mechani-
cal Behavior of Biomedical Materials 89 (2019) 72–80

Resiliência (Resistência)
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Descoloração (a 7 dias, 2% de solução de café)

Calibre 3

Retenção de lisura (Após desgaste com escova de dentes – 12 000 ciclos)

Dispensar Colocar Comprimir Esculpir Fotopolimerizar Proceder ao 
acabamento Polir

Pastas convencionais

G-ænial Universal 

Esculpir 
ao injetar Fotopolimerizar Ajustar 

e polir TEMPO POUPADO

Diferença de cor ∆E

# Não são marcas comerciais da GC Corporation

Benefícios 3 em 1

Poupança 3 em 1

G-ænial Universal Injectable

Filtek Supreme XTE#

Tetric EvoCeram#
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G-ænial Universal Injectable

Filtek Supreme XTE#

Tetric EvoCeram#
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G-ænial Universal Injectable

Filtek Supreme Ultra#

Clearfil AP-X# 
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MJ/mm³
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G-ænial Universal Injectable

Filtek Supreme XTE#

Tetric EvoCeram#

%



Estudos de casos

Restauração de Classe II

3.  Construção da parede proximal utilizando a tonalida-
de de esmalte JE

1. Remoção do restauro antigo e das cáries

4.  Remoção da matriz seccional após a construção da 
parede

2.  Os cortes inferiores são facilmente acessíveis graças 
às pontas dobráveis

5.  Pode agora ser seguido um procedimento de Classe 
I; a camada de dentina é criada com a tonalidade A4
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Restaurações de Classe III

1.  Cavidades iniciais de Classe III. 2.  Injeção de G-ænial Universal Injectable (A2).

6.  Situação final após o procedimento complexo de 
acabamento e polimento das margens

Gestão de dentição desgastada precocemente

3. Restaurações finais utilizando uma técnica de injeção 
de uma só tonalidade, tonalidade A1.

1. Desgaste precoce evidente em paciente de 40 anos 
necessitando de gestão de conservação.

2. Restaurações com compósito antigas removidas 
e os dentes micro-condicionados. Reconstruções 
e restaurações na superfície oclusal utilizando a 
técnica de dentes alternados.

3.  Situação de revisão que mostra uma integração 
perfeita.
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G-ænial® Universal Injectable

Técnica da moldagem com injeção

3.  É copiada a forma desejada. O molde pode ser removido 
da moldeira e do modelo com facilidade.

9. Procedimento complexo de acabamento nas margens 
aproximais.

6.  Aplicar o adesivo (G-Premio BOND).

12. Sorriso após o tratamento.

1.  Modelo com enceramento da forma de dente desejada.

7.  Injeção do compósito no molde. Este processo é 
repetido para cada dente.

4.  São feitos orifícios no molde de EXACLEAR, através 
dos quais será injetado o compósito.

10. Procedimento complexo de polimento em 
restaurações com compósito.

2.  Uma moldeira é enchida com EXACLEAR.

8.  Procedimento complexo de acabamento nas 
margens vestibular e palatina.

5.  Condicionar o esmalte.

11. Resultado após o procedimento complexo de 
polimento.
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A1 B2

A01

A2 CV

A02

A3 CVD

A03

A3.5

XBW JE

A4

BW AE

B1

“Este material adapta-se 
lindamente e mantém a 
forma das cúspides sem 

recessão”

“Fiquei surpreendido com 
a forma como fluía tão bem 

para dentro das restaurações 
profundas”

“Diminui muito 
significativamente o tempo 

de restauração e reduz 
drasticamente o tempo do 
procedimento complexo de 

acabamento”
Embalagens:

Recarga de seringa 
1x seringa 1,7 g (1,0 ml), 
10x agulha longa para ponta aplicadora, 1x tampa de proteção contra a luz

Regarga de Unitip
15x Unitips 0.27 g (0.16 mL) 

Recarga de ponta aplicadora 
30x agulha longa para ponta aplicadora

Tonalidades:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, XBW, BW, AO1, AO2, AO3, JE, AE
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G-ænial® Universal Injectable da GC

Transforme a forma como trabalha

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 GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1°, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
https://europe.gc.dental/pt-PT


