
GUÍA TÉCNICA G-CEM ONETM

Quando utilizar  G-CEM ONE™ PRIMER ADESIVO? Quando utilizar  G-Multi PRIMER?

Antes de colocar a 
ponta de mistura, 
verificar as aber-
turas da seringa para ter certeza de que 
as massas estão no mesmo nível, ou  
purgar uma pequena quantidade de massa 
para garantir fluxo uniforme da seringa.
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TÉCNICA DE CIMENTAÇÃO para metal, cerâmica, postes de fibra e postes colados, e cotos

1.Limpe e enxagúe o espaço do
poste, e depois secá-lo bem 
usando pontas de papel. Não usar 
H2O2 e/ou EDTA para limpar
quimicamente o espaço do poste.

2. Quando for necessária mais adesão, aplique G-CEM ONE  
ADHESIVE ENHANCING PRIMER, espere 10 segundos e seque  
com MÁXIMA pressão de ar até a solução do PRIMER não saia mais 
pela entrada do canal radicular. Eliminar o excesso da solução de  
PRIMER com pontas de papel.

3. Prepare o poste/coto de acordo 
com instruções do fabricante.

4. Extrude o material diretamente
no espaço do poste. Insira o 
poste imediatamente, dentro  
do Intervalo de 1 minuto após  
a aplicação do cimento.

5. Continue a manter a pressão 
moderadamente certificando-se de 
que o poste fica no lugar e remover 
o excesso de cimento.

6. Mantendo a pressão moderada, 
fotopolimerize todas as superfícies/ 
margens.

7. Deixe o material fazer presa 
por 4 minutos.

Tempo de irradiação

LED alta potência 
(mais de 1200 mW/cm2) 10 segundos 

Halógenio / LED 
(700-1200 mW/cm2) 20 segundos

Opcional



GUÍA TÉCNICA G-CEM ONETM

TÉCNICA DE CIMENTAÇÃO para todas as inlays, onlays, coroas, pontes e facetas

1. Limpe, enxagúe e seque bem 
o dente preparado.

2. Quando for necessária mais adesão, aplique G-CEM ONE 
ADHESIVE ENHANCING PRIMER, espere 10 segundos e seque com 
MÁXIMA pressão de ar durante 5 segundos para evitar a acomolação 
de fluidos no sulco gingival.

3. Prepare a restauração segundo 
as instruções do fabricante.

4. Coloque a ponta de mistura e 
extrudir o material diretamente na 
restauração.

5. Assentar imediatamente e 
manter uma pressão moderada. 
O tempo de trabalho é de 2,45” 
a 23°C.

6a. Fotopolimerize agitando a guia 
de luz do fotopolimerizador sobre o 
excesso de cimento por 1 segundo 
até alcançar uma consistência 
gomosa.

O

6B. Manter a pressão moderada até 
atingir uma consistência gomasa 
sólida.

7. Remover o excesso de cimento 
manter a pressão moderada.

8A. Mantendo a pressão  
moderada, fotopolímerize todas 
as  superfícies/margens.

8B. Deixe o material fazer a presa
por 4 minutos, no caso de que 
a restauração não deixe passar 
a luz.

Tempo de irradiação

LED alta potência 
(mais de 1200 mW/cm2)

10 segun-
dos 

Halógenio / LED 
(700-1200 mW/cm2)

20 segun-
dos

Encontre passo a passo para todas as suas cimentações
no Guia de Cimentos : GC Guia de Luting

Consulte  
as instruções 
de uso
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