
Transformañi-vã
modul de lucru

Începeñi sã aplicañi prin injectare 
cu cel mai rezistent compozit 
direct pentru restaurare

G-≥nial® Universal 
Injectable



Tehnologiile mondiale de top au ajutat compania 
GC sã realizeze un nou etalon în materie 
de compozit oferind rezistenñã excepñionalã, 
capacitate de lustruire fãrã egal ºi esteticã 
fantasticã, cu aspect natural.

Dar ce vã va uimi este abilitatea sa de a fi 
injectabil ºi modelabil în acelaºi timp. 
Se adapteazã perfect la podeaua cavitãñii, dar 
vã permite sã restaurañi, modelañi ºi conturañi în 
timp ce injectañi - deoarece G-≥nial Universal 
Injectable nu se deformeazã!

De asemenea veñi economisi timp ºi bani deoarece 
aplicarea este mult mai rapidã ºi nu se mai pierde 
deloc material - utilizañi doar atât cât este nevoie.

Încercañi-l ºi acceptañi viitorul! 
Nu veñi mai privi înapoi.

G-≥nial Universal Injectable este 
destinat sã schimbe modul de 
lucru în stomatologia restaurativã. 
Datoritã caracteristicilor sale unice 
va transforma cu adevãrat modul 
dumneavoastrã de lucru.

Bine añi 
venit în viitor



G-≥nial® Universal Injectable
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Capacitate 
de lustruire 

fãrã egal 
cu esteticã 
minunatã

Injectañi, modelañi ºi conturañi în acelaºi timp
Deoarece G-≥nial Universal Injectable nu se deformeazã ºi nu îºi 
modificã poziñia, aveñi control total al adaptãrii, modelañi ºi conturañi pe 
mãsurã ce injectañi pentru restaurãri rapide ºi fãrã efort. Se adapteazã 
perfect la podeaua cavitãñii ºi vã permite sã realizañi rapid contururile, 
cuspizii ºi chiar ºi pereñii proximali.

Tehnologiile de top ale umpluturii GC ne-au permis sã dezvoltãm 
un material injectabil semnificativ mai rezistent comparativ cu cele 
mai multe materiale compozite convenñionale tip pastã. Este o nouã 
paradigmã în a realiza faptul cã un compozit cu o consistenñã mai fluidã 
este de fapt cea mai rezistentã soluñie pe care o puteñi utiliza!

Duritate ºi 
rezistenñã la 
abraziune 

excepñionale

3 etape în 1 
- modelañi ºi 

conturañi în timp 
ce injectañi

Timp mai 
scurt de 

aplicare fãrã 
pierderi
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Cel mai rezistent compozit direct 
din gama noastrã*

Aplicare 
universalã 

pentru toate 
clasele de 

cavitãñi

* pe baza testãrii ISO 4049

Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V

Rezistenñã la flexiune

Filtek Supreme XTE & Tetric EvoCeram nu sunt mãrci înregistrate GC.
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Inovañie ºi tehnologie de top

G-≥nial Universal Injectable - Umpluturã 
de particule de sticlã omogen dispersate, 
ultra-fine, 150 nm

Nano compozit - Conñine tipic nano grupuri 
sferice realizate din particule aglomerate de 
nano umpluturã de diferite mãrimi

Microhibrid - Conñine tipic o gamã de particule 
de sticlã ºi nano umpluturã de diferite dimensiuni

Cea mai nouã tehnologie a lacului silanizator cu acoperire totalã (FSC) face posibilã dispersarea omogenã ºi densã 
a particulelor de umpluturã ultra-finã, de 150 nm, în matricea îmbunãtãñitã a monomerului rãºinic, oferind rezistenñã 
de neegalat, durabilitate ºi rezilienñã cu absorbñie de energie ºi cu radioopacitate ridicatã - 252% Al.

Tehnologii 3 în 1

Design inovator al seringii ce dozeazã uºor ºi nu permite deformarea
Cu o dozare lipsitã de efort, noua noastrã seringã este foarte uºor de utilizat - 
iar vârfurile flexibile fac ca dozarea exactã sã fie mai simplã.

Umpluturã 
ultra-finã

Monomer 
rãºinic 

îmbunãtãñit

Lac 
silanizator

cu acoperire
totalã

Tehnologia 
umpluturii ultra-fine

Tehnologie FSC Monomer rãºinic 
îmbunãtãñit
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Vârfuri flexibile pentru o 
adaptare superioarã 

la cavitate

Fãrã miºcare, fãrã 
deformare, fãrã stres

Vârf subñire pentru 
o dozare controlatã

Dozare simplã 
pentru confort 

maxim



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

Rezistenñã 
excepñionalã

Esteticã de 
lungã duratã

Integritate 
neîntrecutã a 

suprafeñei

Timp mai 
scurt

Mai puñin 
stres

Fãrã 
pierderi

Duritate, rezistenñã la abraziune ºi retenñie a luciului superioare
Densitatea ridicatã a structurii compozitului G-≥nial Universal Injectable oferã nu numai duritate excepñionalã, dar ºi rezistenñã 
crescutã la abraziune, retenñie ridicatã a luciului de neegalat ºi o rezistenñã sporitã la decolorare pentru esteticã de lungã duratã.

Economisiñi timp, economisiñi material, economisiñi stres
Datoritã numãrului redus de etape comparativ cu compozitele convenñionale, economia timpului de realizare a restaurãrii 
este semnificativã. G-≥nial Universal Injectable eliminã de asemenea ºi pierderile de material. Utilizañi doar ceea ce aveñi 
nevoie! ªi deoarece G-≥nial Universal Injectable nu îºi modificã poziñia ºi nu se deformeazã, întregul proces este mai 
simplu, iar rezultatul final este mai puñin stres pentru dumneavoastrã.

*   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
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Decolorare (la 7 zile, 2% soluñie de cafea)

Abraziune în 3 puncte

Retenñie a luciului (Dupã abraziune la periere - 12,000 cicluri)

Dozañi Aplicañi Condensañi Sculptañi/ 
Conturañi Fotopolimerizañi Finisañi Lustruiñi

Paste convenñionale

G-≥nial Universal Injectable

Conturañi în timp
ce injectañi Fotopolimerizañi Ajustañi

ºi lustruiñi TIMP ECONOMISIT

Diferenñã de culoare ∆E

# Nu sunt mãrci înregistrate a GC Corporation

Beneficii 3 în 1

Economie 3 în 1



Studii de caz

Restaurãri de clasa II

3.  Restaurarea peretelui proximal utilizând nuanña de 
smalñ JE

1.  Îndepãrtarea restaurãrii vechi & a cariei

4. Îndepãrtarea matricei secñionale dupã restaurarea 
peretelui

2.  Pragurile pot fi atinse cu uºurinñã datoritã vârfurilor 
flexibile

5. Se poate realizat acum o procedurã de clasa I; stratul 
de dentinã este realizat cu nuanña A4
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Restaurãri de clasa III

1. Cavitãñi iniñiale de clasa III. 2. Aplicare prin injectare a lui G-≥nial Universal Injectable 
(A2).

6. Situañie finalã dupã finisarea ºi lustruirea marginilor

Management-ul dentiñiei abrazate prematur

3. Restaurãri finale utilizând tehnica de injectare cu o 
singurã nuanñã, nuanña A1.

1. Abraziune prematurã evidentã la un pacient în vârstã 
de 40 de ani ce necesitã management conservator.

2. Se îndepãrteazã restaurãrile vechi din compozit ºi 
dinñii sunt micro-demineralizañi. Refaceri ºi restaurãri 
pe suprafaña ocluzalã utilizând tehnica dinñilor alternanñi.

3. Situañia la control prezintã o integrare perfectã.
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G-≥nial® Universal Injectable

Tehnica de realizare a obturañiilor prin injectare

3. Forma doritã este copiatã. Cheia de silicon se înde- 
pãrteazã uºor din lingura de amprentã ºi de pe model.

9. Finisarea marginilor aproximale.

6. Aplicarea adezivului (G-Premio BOND).

12.   Zâmbet dupã tratament.

1. Modelare prin wax-up a formei dorite a dintelui.

7. Injectarea compozitului în cheia de silicon. 
Acest proces se repetã pentru fiecare dinte.

4. Se realizeazã gãuri în cheia de silicon din EXACLEAR 
prin care se va injecta compozitul.

10.   Lustruirea restaurãrii din compozit.

2. O lingurã de amprentã se umple cu EXACLEAR.

8. Finisarea marginilor vestibulare ºi palatinale.

5. Demineralizarea smalñului.

11.   Rezultat dupã lustruire.
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A1 B2A2 CV

A02

A3 CVD

A03

A3.5

XBW JE

A4

BW AE

B1

“Acest material se 
adapteazã perfect ºi 

pãstreazã forma cuspizilor 
fãrã a se deforma”

“Am fost surprins 
de cât de fluid este 
în cavitãñile adânci”

“Reduce semnificativ 
timpul de realizare a 
restaurãrii ºi durata 

finisãrii”

Ambalare:

Rezervã Seringã 
1x Seringã 1.7 g (1.0 ml),  
10x Vârf de dozare tip ac lung, 1x Capac de protecñie

Rezervã vârf de dozare 
30x Vârf de dozare tip ac lung

Nuanñe:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, XBW, BW, AO1, AO2, AO3, JE, AE
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EXTERIOARE

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC EUROPE N.V.
GCEEO Romania
Str. Carol Davila 21A,
etaj 2, ap.17, sector 5
RO - 050451 Bucureºti
Tel: +40.31.425.75.27
info.romania@gc.dental
https://europe.gc.dental/ro-RO

z 
O

 L
F 

RO
 0

8 
83

 - 
11

/2
2

G-≥nial® Universal Injectable de la GC

Transformañi-vã modul de lucru

INTERIOARE


