
G-CEM LinkForce™

Adaptat tuturor  
provocãrilor adeziunii.

Conceput sã dureze

G-CEM 
LinkForce™

 de la GC

Ciment adeziv
pentru cimentare,

cu polimerizare dualã, 

pentru toate indicañiile 

ºi toate bazele

G-CEM LinkForce
Un ciment adeziv puternic ºi universal la 

dispoziñia dumneavoastrã!

Bleach 
(bleach opac)

Adaptat pentru restaurãrile 
ultra-albite, pentru a mãri 

opacitatea ºi valoarea

Opac 
(opac universal)

Utilizat pentru a masca 
bazele decolorate atunci 

când este necesar

A2 
(A2 translucent)

Standardul pentru 
cimentarea majoritãñii 

lucrãrilor dumneavoastrã 
protetice

Translucent 
(clear translucent)

Perfect pentru restaurãrile 
foarte subñiri deoarece nu 
modificã nuanña originalã

Patru nuanñe diferite ºi pastele corespondente Try-in pentru a acoperi toate necesitãñile 
dumneavoastrã estetice
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Vã puteñi baza pe 

G-CEM LinkForce  
în cazul tuturor situañiilor clinice, pentru 

orice indicañie ºi orice tip de bazã

Cãutañi 
o modalitate de a 

rezolva toate provocãrile 
legate de coroane ºi punñi?

• Un procedeu standard pentru majoritatea 
cazurilor comune?

• Adeziune eficientã nu doar la dintele natural, ci 
ºi la refacerile de bonturi ºi bonturile metalice?

• Posibilitatea de a opta sau nu pentru 
demineralizare, fãrã sensibilitate 

postoperatorie?
• Un primer universal ce aderã la 

toate suprafeñele, de la 
ceramicã la metale 

preñioase?

Cãutañi 
partenerul perfect 

pentru fañete? 

• Poziñionare facilã ºi îndepãrtarea simplã 
a oricãrui exces?

• Fotopolimerizare eficientã a adezivului 
ºi cimentului?

• O gamã de nuanñe adaptatã tuturor 
situañiilor, de la preparañii decolorate 

ºi pânã la cele albite?
• Un set analog de paste try-in pentru 

confirmarea nuanñei alese?
• Fluorescenñã care sã contribuie 

la estetica rezultatului 
final?

Cãutañi 
soluñia optimã pentru 
cimentarea pivoñilor?

• Posibilitatea demineralizãrii dentinei 
în canalele radiculare adânci?

• Polimerizare perfectã a adezivului atunci 
când este mixat cu activatorul cu polimerizare 

dualã în canalele radiculare întunecate?
• Vâscozitate scãzutã pentru o inserare 

perfectã a pivotului?
• Mod excelent de autopolimerizare 

a pastei pentru o rezistenñã de 
duratã a adeziunii?

Sunteñi în 
cãutarea abordãrii 

corecte în cazul inlay-urilor, 
onlay-urilor ºi overlay-urilor?

• O adeziune puternicã, chiar ºi în cazul 
preparañiilor non-retentive?

• Polimerizare eficientã, chiar ºi sub 
restaurãri opace?

• Stabilitate marginalã ºi rezistenñã la 
abraziune pentru marginile ocluzale?

• Un material adaptat perfect la toate 
restaurãrile CAD/CAM, inclusiv 

ceramicã hibridã cum ar fi 
CERASMARTTM270?

Care sunt caracteristicile importante   
pe care le luañi în considerare atunci când...

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

Pachete disponibile

System Kit 
• G-CEM LinkForce A2, G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, 

G-Premio BOND DCA, G-Multi PRIMER, CEM Try-in Paste (A2 & Translucent), 
GC Etchant, Accesorii 

Starter Kits 
• G-CEM LinkForce A2, G-Premio BOND, G-Multi PRIMER, Accesorii
• G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, G-Multi PRIMER, Accesorii  

Rezerve
• Seringã 8.7 g (5 ml) (Translucent / A2 / Opac / Bleach)
• Try-in Paste 1.5 g (1.2 ml) (Translucent / A2 / Opac / Bleach)
• G-Premio BOND, 5 ml
• G-Premio BOND DCA, 3 ml
• G-Multi PRIMER, 5 ml
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G-CEM LinkForce™

* Nu este marcã înregistratã a GC Europe

Cãutañi o soluñie standardizatã pentru cimentare?
Diferite tipuri de restaurãri … Diferite tipuri de baze … Totul devine foarte derutant!

De la inlay-uri/onlay-uri, overlay-uri, fañete ºi tabletops, pânã la lucrãri protetice CAD/CAM, posibilitatea de a alege între 
diferitele tipuri de restaurare a devenit complexã. Dacã adãugãm ºi introducerea noilor baze cum ar fi zirconiul, litiul 
disilicat ºi ceramica hibridã, nu este deloc surprinzãtor faptul cã stãpânirea tuturor procedurilor de cimentare pentru 
toate indicañiile este o provocare dificilã. 

Existã o singurã soluñie care sã se poatã adapta tuturor situañiilor?

Imaginañi-vã o soluñie universalã ce oferã rezultate predictibile ºi vã permite sã lucrañi într-un mod standardizat. Dacã de 
acest lucru aveñi nevoie, nu mai este necesar sã cãutañi. GC a conceput pentru dumneavoastrã un ciment rãºinic adeziv, 
universal, ce asigurã o adeziune puternicã la toate bazele - pentru toate indicañiile, fãrã compromisuri.

G-CEM LinkForce de la GC - soluñia universalã ºi eficientã 
pentru toate tipurile de cimentãri adezive 

Adeziune la toate preparañiile
Chiar ºi atunci când preparañia implicã 
o refacere de bont din compozit sau un 
bont metalic, cei trei monomeri funcñionali 
conñinuñi de G-Premio BOND vor garanta 
o adeziune sigurã.

Trei opñiuni de demineralizare
G-Premio BOND poate fi utilizat în toate 
modurile de demineralizare (autodemineralizare, 
demineralizare selectivã ºi demineralizare totalã) 
fãrã sensibilitate post-operatorie. 

Aplicare simplã a adezivului 
Datoritã vâscozitãñii ºi capacitãñii 
de umectare, o aplicare corectã a lui 
G-Premio BOND este uºor de realizat. 

Alegerea între a fotopolimeriza adezivul - sau nu
Fotopolimerizarea adezivului asigurã un control imediat al polimerizãrii 
ºi reduce numãrul etapelor procedurii. 
Fotopolimerizarea dualã (atunci când se amestecã cu G-Premio BOND DCA) asigurã 
o polimerizare sigurã a stratului de adeziv, de exemplu în cazul cimentãrii pivoñilor.

Procedeu de uscare simplu ºi grosime a filmului de 3 μm 
Cu o uscare timp de 5 minute la presiune maximã a aerului
se obñine o grosime minimã a filmului de 3 μm, care garanteazã
o adaptare perfectã a protezei.

Imagine SEM a unei restaurãri CERASMART (A) cu adeziune la dentinã (D) 
utilizând G-Premio BOND (C) ºi G-CEM LinkForce (B)
Sursa: GC R&D, Japonia
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G-Premio BOND
Adeziune fãrã compromisuri la TOATE preparañiile 

G-CEM LinkForce de la GC Performanña în care puteñi avea încredere pe parcursul fiecãrei etape a procesului de cimentare 
G-CEM LinkForce

Oferã o adeziune puternicã pentru TOATE indicañiile

Nuanña potrivitã pentru fiecare 
indicañie
Dupã selecñia nuanñei din cele patru nuanñe 
disponibile, vã veñi bucura de simplitatea 
dozãrii automixate direct în restaurare sau 
cu ajutorul unui vârf endo în canalul radicular.

Poziñionare ºi adaptare perfectã
Capacitatea optimã de umectare ºi 
vâscozitatea asigurã dispersia omogenã 
a pastei de cimentare. Grosimea filmului, 
de doar 4 μm, garanteazã adaptarea 
lucrãrii protetice pe bont.

Îndepãrtare comodã a excesului 
Abilitatea de prepolimerizare (tack-cure) 
a oricãrui exces timp de 1-2 secunde 
simplificã îndepãrtarea acestuia.

Capacitate ridicatã de lustruire 
ºi rezistenñã la abraziune
Utilizarea unei umpluturi ultra-fine, omogen 
dispersate, într-o concentrañie ridicatã,
oferã o rezistenñã remarcabilã la abraziune, 
chiar ºi atunci când marginile sunt localizate 
pe suprafeñele ocluzale.

Polimerizare eficientã atât în 
modul autopolimerizare, 
cât ºi în modul fotopolimerizare
Datoritã unui raport perfect de iniñiatori, 
polimerizarea este asiguratã, chiar ºi atunci 
când lumina nu poate pãtrunde prin restaurare.

G-Premio BOND 
aderã fãrã 

compromisuri la  
TOATE preparañiile

G-CEM LinkForce
oferã o legãturã 

puternicã în cazul 
TUTUROR indicañiilor 

G-Multi PRIMER 
asigurã o adeziune 

stabilã la  
TOATE restaurãrile

Un sistem, trei elemente de bazã: 
doar de atât este nevoie pentru a crea o adeziune puternicã în toate situañiile

adeziune la 
smalñ ºi 
dentinã

adeziune la 
smalñ, dentinã, 
rãºinã & metale 

nepreñioase

adeziune la 
metale 

preñioase

4-MET MDP MDTP

Abraziune (μm)

G-CEM LinkForce

RelyX Ultimate*

Multilink Automix*

PANAVIA F2.0*

Panavia V5*

NX3*
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G-CEM LinkForce

RelyX Ultimate*

Multilink Automix*

PANAVIA F2.0*
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Grosimea filmului (μm)

Transmisia luminii prin diferitele tipuri de baze

Litiu Disilicat
+ stratificare 

ceramicã
50 mW/cm² 

Zirconiu
+ stratificare 

ceramicã 
50 mW/cm²

Disc transparent 
1000 mW/cm²
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Capacitatea excelentã de 
autopolimerizare a lui G-CEM 
LinkForce oferã siguranñã adeziunii 
dumneavoastrã în orice moment 
ªtiañi cã, în funcñie de tipul de material protetic, doar 
un procent scãzut de luminã este transmis prin 
restaurare? Din cauza faptului cã este dificil sã te 
bazezi complet doar pe activarea cu luminã, G-CEM 
LinkForce a fost conceput sã ofere adeziunea 
perfectã, chiar ºi în modul autopolimerizare.

Un primer pentru toate bazele
G-Multi PRIMER utilizeazã trei agenñi chimici 
diferiñi pentru a oferi o adeziune perfectã în 
toate situañiile. Prin adãugarea agentului de 
silanizare la primer ºi nu la agentul de 
adeziune, se asigurã stabilitatea adeziunii.

G-Multi PRIMER
Asigurã o adeziune stabilã la TOATE restaurãrile

Silane MDP MDTP

adeziune la 
ceramica de sticlã, 
ceramica hibridã 

ºi compozit

adeziune la 
zirconiu, alumina 

ºi metale 
nepreñioase

adeziune la 
metale 

preñioase 

GC ºi-a utilizat cunoºtinñele acumulate în domeniul 
primerilor pentru a concepe G-Multi PRIMER.
Acesta oferã nu numai o adeziune puternicã la toate 
bazele (chiar ºi la metale preñioase), ci ºi o stabilitate
în timp a adeziunii.

Litiu Disilicat

Zirconiu

Porñelan

Aliaj de aur

0 10 50403020 60

Rezistenña adeziunii la rupere 
a lui G-CEM LinkForce (MPa) 

la diverse baze înainte ºi dupã 
termociclare (5000 cicluri)
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Autopolimerizare

Fotopolimerizare
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G-CEM LinkForce™

* Nu este marcã înregistratã a GC Europe

Cãutañi o soluñie standardizatã pentru cimentare?
Diferite tipuri de restaurãri … Diferite tipuri de baze … Totul devine foarte derutant!

De la inlay-uri/onlay-uri, overlay-uri, fañete ºi tabletops, pânã la lucrãri protetice CAD/CAM, posibilitatea de a alege între 
diferitele tipuri de restaurare a devenit complexã. Dacã adãugãm ºi introducerea noilor baze cum ar fi zirconiul, litiul 
disilicat ºi ceramica hibridã, nu este deloc surprinzãtor faptul cã stãpânirea tuturor procedurilor de cimentare pentru 
toate indicañiile este o provocare dificilã. 

Existã o singurã soluñie care sã se poatã adapta tuturor situañiilor?

Imaginañi-vã o soluñie universalã ce oferã rezultate predictibile ºi vã permite sã lucrañi într-un mod standardizat. Dacã de 
acest lucru aveñi nevoie, nu mai este necesar sã cãutañi. GC a conceput pentru dumneavoastrã un ciment rãºinic adeziv, 
universal, ce asigurã o adeziune puternicã la toate bazele - pentru toate indicañiile, fãrã compromisuri.

G-CEM LinkForce de la GC - soluñia universalã ºi eficientã 
pentru toate tipurile de cimentãri adezive 

Adeziune la toate preparañiile
Chiar ºi atunci când preparañia implicã 
o refacere de bont din compozit sau un 
bont metalic, cei trei monomeri funcñionali 
conñinuñi de G-Premio BOND vor garanta 
o adeziune sigurã.

Trei opñiuni de demineralizare
G-Premio BOND poate fi utilizat în toate 
modurile de demineralizare (autodemineralizare, 
demineralizare selectivã ºi demineralizare totalã) 
fãrã sensibilitate post-operatorie. 

Aplicare simplã a adezivului 
Datoritã vâscozitãñii ºi capacitãñii 
de umectare, o aplicare corectã a lui 
G-Premio BOND este uºor de realizat. 

Alegerea între a fotopolimeriza adezivul - sau nu
Fotopolimerizarea adezivului asigurã un control imediat al polimerizãrii 
ºi reduce numãrul etapelor procedurii. 
Fotopolimerizarea dualã (atunci când se amestecã cu G-Premio BOND DCA) asigurã 
o polimerizare sigurã a stratului de adeziv, de exemplu în cazul cimentãrii pivoñilor.

Procedeu de uscare simplu ºi grosime a filmului de 3 μm 
Cu o uscare timp de 5 minute la presiune maximã a aerului
se obñine o grosime minimã a filmului de 3 μm, care garanteazã
o adaptare perfectã a protezei.

Imagine SEM a unei restaurãri CERASMART (A) cu adeziune la dentinã (D) 
utilizând G-Premio BOND (C) ºi G-CEM LinkForce (B)
Sursa: GC R&D, Japonia
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G-Premio BOND
Adeziune fãrã compromisuri la TOATE preparañiile 

G-CEM LinkForce de la GC Performanña în care puteñi avea încredere pe parcursul fiecãrei etape a procesului de cimentare 
G-CEM LinkForce

Oferã o adeziune puternicã pentru TOATE indicañiile

Nuanña potrivitã pentru fiecare 
indicañie
Dupã selecñia nuanñei din cele patru nuanñe 
disponibile, vã veñi bucura de simplitatea 
dozãrii automixate direct în restaurare sau 
cu ajutorul unui vârf endo în canalul radicular.

Poziñionare ºi adaptare perfectã
Capacitatea optimã de umectare ºi 
vâscozitatea asigurã dispersia omogenã 
a pastei de cimentare. Grosimea filmului, 
de doar 4 μm, garanteazã adaptarea 
lucrãrii protetice pe bont.

Îndepãrtare comodã a excesului 
Abilitatea de prepolimerizare (tack-cure) 
a oricãrui exces timp de 1-2 secunde 
simplificã îndepãrtarea acestuia.

Capacitate ridicatã de lustruire 
ºi rezistenñã la abraziune
Utilizarea unei umpluturi ultra-fine, omogen 
dispersate, într-o concentrañie ridicatã,
oferã o rezistenñã remarcabilã la abraziune, 
chiar ºi atunci când marginile sunt localizate 
pe suprafeñele ocluzale.

Polimerizare eficientã atât în 
modul autopolimerizare, 
cât ºi în modul fotopolimerizare
Datoritã unui raport perfect de iniñiatori, 
polimerizarea este asiguratã, chiar ºi atunci 
când lumina nu poate pãtrunde prin restaurare.

G-Premio BOND 
aderã fãrã 

compromisuri la  
TOATE preparañiile

G-CEM LinkForce
oferã o legãturã 

puternicã în cazul 
TUTUROR indicañiilor 

G-Multi PRIMER 
asigurã o adeziune 

stabilã la  
TOATE restaurãrile

Un sistem, trei elemente de bazã: 
doar de atât este nevoie pentru a crea o adeziune puternicã în toate situañiile

adeziune la 
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dentinã
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Grosimea filmului (μm)

Transmisia luminii prin diferitele tipuri de baze

Litiu Disilicat
+ stratificare 

ceramicã
50 mW/cm² 

Zirconiu
+ stratificare 

ceramicã 
50 mW/cm²

Disc transparent 
1000 mW/cm²

Su
rs

a:
 P

er
ei

ra
 e

t a
l.,

 U
ni

ve
rs

ita
te

a 
Sa

o 
Pa

o
lo

, B
ra

zi
lia

. 
D

at
e 

d
is

p
o

ni
b

ile
 la

 c
er

er
e.

Capacitatea excelentã de 
autopolimerizare a lui G-CEM 
LinkForce oferã siguranñã adeziunii 
dumneavoastrã în orice moment 
ªtiañi cã, în funcñie de tipul de material protetic, doar 
un procent scãzut de luminã este transmis prin 
restaurare? Din cauza faptului cã este dificil sã te 
bazezi complet doar pe activarea cu luminã, G-CEM 
LinkForce a fost conceput sã ofere adeziunea 
perfectã, chiar ºi în modul autopolimerizare.

Un primer pentru toate bazele
G-Multi PRIMER utilizeazã trei agenñi chimici 
diferiñi pentru a oferi o adeziune perfectã în 
toate situañiile. Prin adãugarea agentului de 
silanizare la primer ºi nu la agentul de 
adeziune, se asigurã stabilitatea adeziunii.

G-Multi PRIMER
Asigurã o adeziune stabilã la TOATE restaurãrile

Silane MDP MDTP

adeziune la 
ceramica de sticlã, 
ceramica hibridã 

ºi compozit

adeziune la 
zirconiu, alumina 

ºi metale 
nepreñioase

adeziune la 
metale 

preñioase 

GC ºi-a utilizat cunoºtinñele acumulate în domeniul 
primerilor pentru a concepe G-Multi PRIMER.
Acesta oferã nu numai o adeziune puternicã la toate 
bazele (chiar ºi la metale preñioase), ci ºi o stabilitate
în timp a adeziunii.

Litiu Disilicat

Zirconiu

Porñelan

Aliaj de aur
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Rezistenña adeziunii la rupere 
a lui G-CEM LinkForce (MPa) 

la diverse baze înainte ºi dupã 
termociclare (5000 cicluri)
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* Nu este marcã înregistratã a GC Europe

Cãutañi o soluñie standardizatã pentru cimentare?
Diferite tipuri de restaurãri … Diferite tipuri de baze … Totul devine foarte derutant!
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disilicat ºi ceramica hibridã, nu este deloc surprinzãtor faptul cã stãpânirea tuturor procedurilor de cimentare pentru 
toate indicañiile este o provocare dificilã. 

Existã o singurã soluñie care sã se poatã adapta tuturor situañiilor?

Imaginañi-vã o soluñie universalã ce oferã rezultate predictibile ºi vã permite sã lucrañi într-un mod standardizat. Dacã de 
acest lucru aveñi nevoie, nu mai este necesar sã cãutañi. GC a conceput pentru dumneavoastrã un ciment rãºinic adeziv, 
universal, ce asigurã o adeziune puternicã la toate bazele - pentru toate indicañiile, fãrã compromisuri.

G-CEM LinkForce de la GC - soluñia universalã ºi eficientã 
pentru toate tipurile de cimentãri adezive 

Adeziune la toate preparañiile
Chiar ºi atunci când preparañia implicã 
o refacere de bont din compozit sau un 
bont metalic, cei trei monomeri funcñionali 
conñinuñi de G-Premio BOND vor garanta 
o adeziune sigurã.

Trei opñiuni de demineralizare
G-Premio BOND poate fi utilizat în toate 
modurile de demineralizare (autodemineralizare, 
demineralizare selectivã ºi demineralizare totalã) 
fãrã sensibilitate post-operatorie. 

Aplicare simplã a adezivului 
Datoritã vâscozitãñii ºi capacitãñii 
de umectare, o aplicare corectã a lui 
G-Premio BOND este uºor de realizat. 

Alegerea între a fotopolimeriza adezivul - sau nu
Fotopolimerizarea adezivului asigurã un control imediat al polimerizãrii 
ºi reduce numãrul etapelor procedurii. 
Fotopolimerizarea dualã (atunci când se amestecã cu G-Premio BOND DCA) asigurã 
o polimerizare sigurã a stratului de adeziv, de exemplu în cazul cimentãrii pivoñilor.

Procedeu de uscare simplu ºi grosime a filmului de 3 μm 
Cu o uscare timp de 5 minute la presiune maximã a aerului
se obñine o grosime minimã a filmului de 3 μm, care garanteazã
o adaptare perfectã a protezei.

Imagine SEM a unei restaurãri CERASMART (A) cu adeziune la dentinã (D) 
utilizând G-Premio BOND (C) ºi G-CEM LinkForce (B)
Sursa: GC R&D, Japonia
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G-Premio BOND
Adeziune fãrã compromisuri la TOATE preparañiile 

G-CEM LinkForce de la GC Performanña în care puteñi avea încredere pe parcursul fiecãrei etape a procesului de cimentare 
G-CEM LinkForce

Oferã o adeziune puternicã pentru TOATE indicañiile

Nuanña potrivitã pentru fiecare 
indicañie
Dupã selecñia nuanñei din cele patru nuanñe 
disponibile, vã veñi bucura de simplitatea 
dozãrii automixate direct în restaurare sau 
cu ajutorul unui vârf endo în canalul radicular.

Poziñionare ºi adaptare perfectã
Capacitatea optimã de umectare ºi 
vâscozitatea asigurã dispersia omogenã 
a pastei de cimentare. Grosimea filmului, 
de doar 4 μm, garanteazã adaptarea 
lucrãrii protetice pe bont.

Îndepãrtare comodã a excesului 
Abilitatea de prepolimerizare (tack-cure) 
a oricãrui exces timp de 1-2 secunde 
simplificã îndepãrtarea acestuia.

Capacitate ridicatã de lustruire 
ºi rezistenñã la abraziune
Utilizarea unei umpluturi ultra-fine, omogen 
dispersate, într-o concentrañie ridicatã,
oferã o rezistenñã remarcabilã la abraziune, 
chiar ºi atunci când marginile sunt localizate 
pe suprafeñele ocluzale.

Polimerizare eficientã atât în 
modul autopolimerizare, 
cât ºi în modul fotopolimerizare
Datoritã unui raport perfect de iniñiatori, 
polimerizarea este asiguratã, chiar ºi atunci 
când lumina nu poate pãtrunde prin restaurare.

G-Premio BOND 
aderã fãrã 

compromisuri la  
TOATE preparañiile

G-CEM LinkForce
oferã o legãturã 

puternicã în cazul 
TUTUROR indicañiilor 

G-Multi PRIMER 
asigurã o adeziune 

stabilã la  
TOATE restaurãrile

Un sistem, trei elemente de bazã: 
doar de atât este nevoie pentru a crea o adeziune puternicã în toate situañiile

adeziune la 
smalñ ºi 
dentinã

adeziune la 
smalñ, dentinã, 
rãºinã & metale 

nepreñioase

adeziune la 
metale 

preñioase

4-MET MDP MDTP

Abraziune (μm)

G-CEM LinkForce

RelyX Ultimate*

Multilink Automix*

PANAVIA F2.0*

Panavia V5*

NX3*
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G-CEM LinkForce

RelyX Ultimate*

Multilink Automix*

PANAVIA F2.0*
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Grosimea filmului (μm)

Transmisia luminii prin diferitele tipuri de baze

Litiu Disilicat
+ stratificare 

ceramicã
50 mW/cm² 

Zirconiu
+ stratificare 

ceramicã 
50 mW/cm²

Disc transparent 
1000 mW/cm²
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Capacitatea excelentã de 
autopolimerizare a lui G-CEM 
LinkForce oferã siguranñã adeziunii 
dumneavoastrã în orice moment 
ªtiañi cã, în funcñie de tipul de material protetic, doar 
un procent scãzut de luminã este transmis prin 
restaurare? Din cauza faptului cã este dificil sã te 
bazezi complet doar pe activarea cu luminã, G-CEM 
LinkForce a fost conceput sã ofere adeziunea 
perfectã, chiar ºi în modul autopolimerizare.

Un primer pentru toate bazele
G-Multi PRIMER utilizeazã trei agenñi chimici 
diferiñi pentru a oferi o adeziune perfectã în 
toate situañiile. Prin adãugarea agentului de 
silanizare la primer ºi nu la agentul de 
adeziune, se asigurã stabilitatea adeziunii.

G-Multi PRIMER
Asigurã o adeziune stabilã la TOATE restaurãrile

Silane MDP MDTP

adeziune la 
ceramica de sticlã, 
ceramica hibridã 

ºi compozit

adeziune la 
zirconiu, alumina 

ºi metale 
nepreñioase

adeziune la 
metale 

preñioase 

GC ºi-a utilizat cunoºtinñele acumulate în domeniul 
primerilor pentru a concepe G-Multi PRIMER.
Acesta oferã nu numai o adeziune puternicã la toate 
bazele (chiar ºi la metale preñioase), ci ºi o stabilitate
în timp a adeziunii.

Litiu Disilicat

Zirconiu

Porñelan

Aliaj de aur

0 10 50403020 60

Rezistenña adeziunii la rupere 
a lui G-CEM LinkForce (MPa) 

la diverse baze înainte ºi dupã 
termociclare (5000 cicluri)
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Autopolimerizare

Fotopolimerizare



G-CEM LinkForce™

Adaptat tuturor  
provocãrilor adeziunii.

Conceput sã dureze

G-CEM 
LinkForce™

 de la GC

Ciment adeziv
pentru cimentare,

cu polimerizare dualã, 

pentru toate indicañiile 

ºi toate bazele

G-CEM LinkForce
Un ciment adeziv puternic ºi universal la 

dispoziñia dumneavoastrã!

Bleach 
(bleach opac)

Adaptat pentru restaurãrile 
ultra-albite, pentru a mãri 

opacitatea ºi valoarea

Opac 
(opac universal)

Utilizat pentru a masca 
bazele decolorate atunci 

când este necesar

A2 
(A2 translucent)

Standardul pentru 
cimentarea majoritãñii 

lucrãrilor dumneavoastrã 
protetice

Translucent 
(clear translucent)

Perfect pentru restaurãrile 
foarte subñiri deoarece nu 
modificã nuanña originalã

Patru nuanñe diferite ºi pastele corespondente Try-in pentru a acoperi toate necesitãñile 
dumneavoastrã estetice
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Vã puteñi baza pe 

G-CEM LinkForce  
în cazul tuturor situañiilor clinice, pentru 

orice indicañie ºi orice tip de bazã

Cãutañi 
o modalitate de a 

rezolva toate provocãrile 
legate de coroane ºi punñi?

• Un procedeu standard pentru majoritatea 
cazurilor comune?

• Adeziune eficientã nu doar la dintele natural, ci 
ºi la refacerile de bonturi ºi bonturile metalice?

• Posibilitatea de a opta sau nu pentru 
demineralizare, fãrã sensibilitate 

postoperatorie?
• Un primer universal ce aderã la 

toate suprafeñele, de la 
ceramicã la metale 

preñioase?

Cãutañi 
partenerul perfect 

pentru fañete? 

• Poziñionare facilã ºi îndepãrtarea simplã 
a oricãrui exces?

• Fotopolimerizare eficientã a adezivului 
ºi cimentului?

• O gamã de nuanñe adaptatã tuturor 
situañiilor, de la preparañii decolorate 

ºi pânã la cele albite?
• Un set analog de paste try-in pentru 

confirmarea nuanñei alese?
• Fluorescenñã care sã contribuie 

la estetica rezultatului 
final?

Cãutañi 
soluñia optimã pentru 
cimentarea pivoñilor?

• Posibilitatea demineralizãrii dentinei 
în canalele radiculare adânci?

• Polimerizare perfectã a adezivului atunci 
când este mixat cu activatorul cu polimerizare 

dualã în canalele radiculare întunecate?
• Vâscozitate scãzutã pentru o inserare 

perfectã a pivotului?
• Mod excelent de autopolimerizare 

a pastei pentru o rezistenñã de 
duratã a adeziunii?

Sunteñi în 
cãutarea abordãrii 

corecte în cazul inlay-urilor, 
onlay-urilor ºi overlay-urilor?

• O adeziune puternicã, chiar ºi în cazul 
preparañiilor non-retentive?

• Polimerizare eficientã, chiar ºi sub 
restaurãri opace?

• Stabilitate marginalã ºi rezistenñã la 
abraziune pentru marginile ocluzale?

• Un material adaptat perfect la toate 
restaurãrile CAD/CAM, inclusiv 

ceramicã hibridã cum ar fi 
CERASMARTTM270?

Care sunt caracteristicile importante   
pe care le luañi în considerare atunci când...

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

Pachete disponibile

System Kit 
• G-CEM LinkForce A2, G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, 

G-Premio BOND DCA, G-Multi PRIMER, CEM Try-in Paste (A2 & Translucent), 
GC Etchant, Accesorii 

Starter Kits 
• G-CEM LinkForce A2, G-Premio BOND, G-Multi PRIMER, Accesorii
• G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, G-Multi PRIMER, Accesorii  

Rezerve
• Seringã 8.7 g (5 ml) (Translucent / A2 / Opac / Bleach)
• Try-in Paste 1.5 g (1.2 ml) (Translucent / A2 / Opac / Bleach)
• G-Premio BOND, 5 ml
• G-Premio BOND DCA, 3 ml
• G-Multi PRIMER, 5 ml
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