
מעוצב להתאים

מתוכנן לשרוד

לכל דרישות ההדבקה שלך

G-CEM 
LinkForceTM

GC מבית

דבק אדהזיבי

בהקשייה כפולה

לכל ההתוויות

ולכל חומרי השיקום



G-Premio BOND 
 חומר קישור אוניברסלי 
 עם קישור ללא פשרות 

לכל סוגי ההכנה

 G-CEM LinkForce 
 מספק חיבור חזק 

לכל ההתוויות

G-CEM LinkForceGC מבית

רוצה פתרון הדבקה שיתאים לכל מקרה?

מגוון רחב של שחזורים... מגוון רחב של חומרי שחזור... זה מבלבל כל כך!
החל ממילואות )inlay / onlay(, ציפויים )ונירים( ושחזורים סגריים, ועד לשיקום CAD/CAM - מגוון אפשרויות השחזור הלך והתרחב בשנים האחרונות. 
אם נוסיף על כך את מגוון חומרי השחזור, כמו זירקוניה, ליתיום דיסיליקט וחרסינה היברידית - אין פלא שהשליטה במגוון אפשרויות ההדבקה הפכה 

לאתגר מורכב.

האם יש פתרון אחד שיכול להתאים לכל המצבים?

יותר.  זו גם שאיפתך, אין צורך לחפש   נסו לדמיין פתרון אוניברסלי המציע תוצאות ניתנות לחיזוי ומאפשר תהליכי עבודה סטנדרטיים ואחידים. אם 
GC פיתחה בשבילך את הדבק הרזיני האדהזיבי האוניברסלי, שמבטיח חיבור חזק לכל סוג חומר - בכל ההתוויות, ללא פשרות!

G-CEM LinkForce מבית GC - הפתרון האוניברסלי והחזק לכל אתגרי ההדבקה שלך

מערכת אחת, שלושה רכיבים בסיסיים:
זה כל מה שנדרש כדי ליצור הדבקה חזקה בכל המצבים

 G-Multi Primer 

 מבטיח הצמדה חזקה 

לכל חומרי השחזור

mW/cm²

יכולת ההקשייה העצמית המעולה של 
את  מבטיחה   G-CEM LinkForce

ההדבקה שלך בכל עת.

 הידעת? 
בהסתמך על סוג חומר השיקום הפרותטי, רק אחוז קטן 
מהאור מועבר דרך חומר השחזור. מאחר וקשה להסתמך 
תוכנן   G-CEM LinkForce באור,  שפעול  על  לחלוטין 
כל  אין  בהם  במצבים  אפילו  מושלמת,  הדבקה  להציע 

חשיפה לאור.

העברת אור דרך חומרים שונים
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דיסקית שקופה

1000 mW/cm2

זירקוניה בציפוי חרסינה

50 mW/cm2

 ליתיום דיסיליקט בציפוי
חרסינה

50 mW/cm2



ביצועים שאפשר לסמוך עליהם בכל שלב של תהליך ההדבקה
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G-Premio BOND
קישור ללא פשרות לכל סוגי ההכנות

קישור לכל סוגי ההכנות
אפילו כאשר ההכנה כוללת מבנה קומפוזיט או 

מתכת, שלושת המונומרים הפעילים הכלולים 
ב-G-Premio BOND יבטיחו קישור אמין.

3 אפשרויות לאופן הצריבה

G-Premio BOND מתאים לשימוש בכל אופן 
צריבה )צריבה עצמית, צריבה סלקטיבית, צריבה 

מלאה(, מעשית ללא כל כאב פוסט-אופרטיבי.

הנחה קלה של חומר הקישור
הודות לצמיגות החומר ויכולת ההרטבה שלו, קל 

.G-Premio BOND להשיג יישום מלא של

3μm תהליך התייבשות ברור ועובי שכבה של
 ,3μm ב-5 שניות של ייבוש בלחץ אוויר מרבי, מושג עובי שכבה מינימלי של

המבטיח התאמה מושלמת של השיקום המודבק.

 )C( G-Premio BOND-תוך שימוש ב )D( מודבק לדנטין )A(  CERASMART תמונת מיקרוסקופ אלקטרונים סורק של שחזור
GC R&D, Japan :מקור )B(  G-CEM LinkForce -וב

הבחירה האם להקשות את חומר הקישור באור - או לא

הקשיה באור של חומר הקישור מבטיחה שליטה מיידית בפולימריזציה 
ומפחיתה את מספר שלבי הטיפול.

הקשיה כפולה )בערבוב עם G-Premio BOND DCA( מבטיחה 
פולימריזציה אמינה של שכבת הקישור, למשל במקרה של הדבקת יתד 

למבנה.

מבטיח חיבור יציב לכל סוגי השחזורים

G-Multi Primer

פריימר אחד לכל סוגי החומרים

G-Multi Primer עושה שימוש ב-3 רכיבים 
כימיים כדי להבטיח הדבקה מושלמת בכל מצב. 
באמצעות הוספת silane לפריימר ולא לחומר 

הקישור, מובטחת יציבות של ההדבקה.

 הדבקה לחרסינה
 על בסיס זכוכית,

 לחרסינה היברידית
ולקומפוזיטים

 הדבקה לזירקוניה,
 אמוניה ומתכות

לא-אצילות

 הדבקה למתכות
אצילות

MDPMDTP 4-MET

 קישור לאמייל, דנטין,קישור לאמייל ודנטין
 קומפוזיט וליבת

מתכת לא-אצילה

 קישור למתכות
אצילות



G-CEM LinkForce™

ליתיום דיסיליקט

זירקוניה

חרסינה

סגסוגת זהב
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G-CEM LinkForce

RelyX Ultimate*

Multilink Automix*

PANAVIA F2.0*

NX3*

 

 

G-CEM LinkForce

RelyX Ultimate*

Multilink Automix*

PANAVIA F2.0*

Panavia V5*

NX3*
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G-CEM LinkForce
מספק קישור חזק לכל ההתוויות
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)μm( עובי שכבה

חוזק למתיחה )MPa( של
 G-CEM LinkForce לחומרים שונים

 לפני ולאחר העמסת חום )5000 סבבים( 
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הגוון הנכון לכל שימוש
לאחר הבחירה מבין 4 גווני החומר הזמינים, תוכלו 
ליהנות מהשימוש בפיית אוטומיקס המזרימה את 

החומר ישירות לשחזור, או באמצעות טיפ-אנדו 
ישירות לתעלת השורש.

הושבה והבטחת התאמה מושלמת
יכולת הרטבה וצמיגות מיטבית מבטיחות את 

הפיזור האחיד של משחת ההדבקה. עובי שכבה 
של 4μm מבטיח את ההתאמה המיטבית של 

החלק הפרותטי לשן המאחזת.

הסרה קלה של עודפים
היכולת להקשיה מהירה של עודפים במשך 1-2 שניות 

)tack curing( מאפשרת הסרה מהירה וקלה

פולימריזציה יעילה במצבי הקשיה-עצמית 
והקשיה-באור

הודות ליחס מושלם בין הזרזים, הפולימריזציה 
מובטחת, אפילו במצבים בהם ההקשיה באור אינה 

עוברת דרך חומר השחזור.

יכולת ליטוש גבוהה ועמידות לשחיקה

השימוש בחלקיקי מילוי אולטרה-פיין, המפוזרים 
בצורה הומוגנית באחוז מילוי גבוה, מבטיחים את 
העמידות לשחיקה, אפילו כשגבולות השחזור הם 

במשטח הסגרי.
;GC לא סימן רשום של*

 .G-Multi Primer עשתה שימוש בידע ארוך-טווח בתחום הפריימרים לפיתוח GC
החומר מציע לא רק קישור חזק לכל החומרים )אפילו מתכות אצילות(, אלא גם 

הדבקה יציבה לאורך זמן.

הקשיה עצמית
שחיקה (µm) הקשיה באור

ביצועים שאפשר לסמוך עליהם בכל שלב של תהליך ההדבקה



G-CEM LinkForce™

רוצה  דרך להתמודד עם 
כל האתגרים בהדבקת גשרים 

וכתרים?

• תהליך סטנדרטי למקרים הנפוצים ביותר?
•  קישור יעיל לא רק לחומר שן טבעי אלא גם למבנים 

מתכתיים וקומפוזיטים?
 • האפשרות לצרוב או לא, תוך הימנעות מרגישות 

פוסט-אופרטיבית?
•  פריימר אוניברסלי הנקשר לכל החומרים, 

מחרסינה ועד מתכות אצילות?

 רוצה את הגישה הנכונה 
 למילואות

?)inlay, onlay, overlay( 

• אחיזה חזקה, אפילו בהכנות עם רטנציה בעייתית?
• התקשות יעילה, אפילו מתחת לשחזורים אטומים?

• יציבות שולית ועמידות לשחיקה גם בשוליים סגריים?
• חומר המותאם באופן מושלם לכל שחזורי 
ה-CAD/CAM, כולל חרסינה היברידית כגון 

.CERASMARTTM

מהן התכונות החשובות שברצונך להשיג כאשר...

רוצה שותף מושלם לציפויים 
)למינטים / ונירים(?

• מיקום קל והסרה קלה של עודפים?
• הקשיה יעילה באור של חומר הקישור והדבק?

• מבחר גוונים המתאים לכל המצבים, משן מוכתמת ועד 
לשיניים לבנות מאוד?

 • סט של משחות-בדיקה המאפשר לוודא את הצבע 
לפני ההדבקה?

• תכונות החזר אור התורמות לתוצאה האסתטית 
הסופית?

 רוצה פתרון אופטימלי 
להדבקת יתד למבנה?

• האפשרות לצרוב דנטין בעומק התעלה?
• פולימריזציה מושלמת של חומר הקישור כאשר הוא 

מעורבב עם זרז בהקשיה-כפולה כשהוא בעומק התעלה?
• צמיגות נמוכה, להחדרה מצוינת של היתד?

• מצב הקשיה-עצמית מצוין של משחת ההדבקה, 
לחוזק הדבקה לאורך זמן?

אפשר לסמוך על

G-CEM LinkForce
בכל המצבים הקליניים, לכל התוויה

ולכל סוג של חומר שחזור



G-CEM LinkForce

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@gceurope.com
http://www.gceurope.com

דבק חזק ואוניברסלי בקצות אצבעותיך!

ארבעה גוונים שונים ומשחות-בדיקה תואמות, כמענה לכל הצרכים האסתטיים שלך

Translucent
שקוף למחצה

 מושלם לשחזורים מאוד
 דקים, לשימור הגוון

המקורי

A2
)A2 שקוף למחצה(

 סטנדרטי להדבקת מרבית
סוגי השיקום המודבק

Opaque - אופאק
)אופאק אוניברסלי(

 משמש למיסוך בסיס
מוכתם במקרה הצורך

Bleach - הלבנה
)הלבנה אופאקית(

 מותאם לשחזורים לבנים
 במיוחד, להגביר את

האופאקיות והבהירות

מארזים זמינים

ערכה מלאה

 G-CEM LinkForce A2, G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND,  
G-Premio BOND DCA, G-Multi Primer, G-CEM LinkForce

משחות-בדיקה )A2, Translucent(, חומצת צריבה GC, עזרים

ערכת מתחילים

• G-CEM LinkForce A2, G-Premio BOND, G-Multi Primer, עזרים
• G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, G-Multi Primer, עזרים

ערכת מילוי
)Translucent / A2 / Opaque / Bleach( 'שפופרת 8.7 גר •

)Translucent / A2 / Opaque / Bleach(  'משחת בדיקה 1 גר •
• G-Premio BOND  5 מ"ל

• G-Premio BOND DCA  3 מ"ל
• G-Multi Primer  5 מ"ל

GC ISRAEL 
4 Koifman st.
Tel Aviv
Israel 68012
Tel. +972.3.79.79.610
Fax. +972.3.51.61.982
info.gcisrael@gc.dental
http://www.gcisrael.com

G-CEM LinkForce™


