
PRZEWODNIK TECHNICZNY G-CEM ONETM

Kiedy należy stosować G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER? Kiedy należy stosować G-Multi PRIMER?

Przed założe-
niem końcówki 
mieszającej 
należy sprawdzić oba otwory strzy- 
kawki, aby upewnić się, że pasty są 
na tym samym poziomie lub upuścić 
niewielką ilość pasty, aby zapewnić 
równomierny wypływ ze strzykawki.

Ząb
filarowy

Ząb
filarowy

Adherent Preparacja 
retencyjna

Metal, cyrkon, 
ceramika, 
Fiber Post

Ceramika hybry- 
dowa, kompozyt

Adherent
Preparacja 
niereten-

cyjna

Metal, cyrkon, 
ceramika, 
Fiber Post

Ceramika hybry- 
dowa, kompozyt

Adherent G-Multi
PRIMER

Metal
Cyrkon

Ceramika,
Fiber Post, cera- 
mika hybrydowa, 

kompozyt

TECHNIKA CEMENTOWANIA dla wkładów z metalu, ceramiki, włókna szklanego i lanych wkładów koronowo korzeniowych

1. Oczyścić i spłukać miejsce pod 
wkład, a następnie dokładnie 
osuszyć używając papierowych 
sączków. Nie używać H2O2 i/lub 
EDTA do chemicznego czyszcze-
nia przestrzeni na wkład.

2. Jeżeli wymagana jest dodatkowa adhezja, nałożyć G-CEM ONE 
ADHESIVE ENHANCING PRIMER, odczekać 10 sekund i osuszyć 
przy użyciu MAKSYMALNIE sprężonego powietrza, aż roztwór primera 
nie będzie już wypływał na zewnątrz wejścia do kanału korzeniowego. 
Usunąć nadmiar roztworu primera za pomocą papierowych sączków.

3. Przygotować wkład/wkład lany 
zgodnie z instrukcją producenta.

4. Wycisnąć materiał bezpośrednio 
do kanału przygotowanego pod 
wkład. Bezpośrednio po tym wpro-
wadzić do kanału wkład w ciągu 
1 minuty od nałożenia cementu.

5. Kontynuować utrzymywanie umiar- 
kowanego nacisku, upewniając się, 
że wkład pozostaje na swoim 
miejscu i usunąć nadmiar cementu.

6. Utrzymując umiarkowany nacisk, 
utwardzić światłem wszystkie 
powierzchnie/krawędzie brzeżne.

7. Pozostawić materiał na 4 minuty
do związania.

Czas naświetlania

LED o wysokiej mocy 
(ponad 1200 mW/cm2) 10 sekund 

Halogen / LED 
(700-1200 mW/cm2) 20 sekund

Opcjonalnie



PRZEWODNIK TECHNICZNY G-CEM ONETM

TECHNIKA CEMENTOWANIA dla wszystkich wkładów, nakładów, koron, mostów i licówek

1. Oczyścić, spłukać i dokład-
nie osuszyć przygotowany ząb.

2. Jeżeli wymagana jest dodatkowa adhezja, nałożyć G-CEM ONE 
ADHESIVE ENHANCING PRIMER, odczekać 10 sekund i osuszyć 
przy użyciu MAKSYMALNIE sprężonego powietrza, przez 5 sekund, 
aby zapobiec gromadzeniu się płynu w rowku dziąsłowym.

3. Przygotować uzupełnienie 
zgodnie z instrukcją produ-
centa.

4. Umieścić końcówkę 
mieszającą i wycisnąć materiał 
bezpośrednio do uzupełnienia.

5. Natychmiast osadzić i utrzy-
mywać umiarkowany nacisk. 
Czas pracy wynosi 2’45” przy 
23°C.

6A. Utwardzać przez przesuwa- 
nie światłowodu lampy utwardza- 
jącej nad nadmiarem cementu 
przez 1 sekundę, aż do uzyska-
nia gumowatej konsystencji.

LUB

6B. Utrzymywać umiarkowany 
nacisk, aż do uzyskania jedno-
litej gumowatej konsystencji.

7. Usunąć nadmiar cementu 
przy zachowaniu umiarkowa-
nego nacisku.

8A. Utrzymując umiarkowany 
nacisk, utwardzić światłem 
wszystkie powierzchnie/
krawędzie brzeżne.

8B. Pozostawić materiał do 
związania na 4 minuty w przy- 
padku, gdy uzupełnienie nie 
przepuszcza światła.

Czas naświetlania

LED o wysokiej mocy 
(ponad 1200 mW/cm2) 10 sekund 

Halogen / LED 
(700-1200 mW/cm2) 20 sekund

W przewodniku GC Luting Guide znajdziesz instrukcje krok po kroku
dla wszystkich procedur cementowania

Zapoznaj się 
z instrukcją
użytkowania

Opcjonalnie

LUB


