
G-CEM™ Veneer ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ RAGASZTÁSI TECHIKA HÉJAKHOZ

A.  ILLESZKEDÉS ELLENŐRZÉSE

Távolítsa el az ideig- 
lenes helyreállítást, 
majd alaposan 
tisztítsa le.

Ellenőrizze az illesz- 
kedést és az okklú- 
ziót. Ha kell, a G-CEM 
TRY-In Paste anyagot 
használja.

Távolítsa el a 
helyreállítást és
öblítse le vízzel.

B.  A HELYREÁLLÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
      Készítse elő a helyreállítást a gyártó
        utasításainak megfelelően.

Üvegkerámia

Savazza 
hidrofluorsavval.

Öblítse le és
szárítsa meg.

Hibrid-kerámia és kompozit

Homokfújja*

* vagy CERASMART esetén savazhatja hidrofluorsavval.

Fújja le levegővel. 
Öblítse le és szárítsa.

Applikáljon
G-Multi PRIMER-t.

Szárítsa le puszterrel.

C.  FOGFELSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSE

Öblítse le és szárítsa 
meg az előkészített 
fogat.

Választhatja a szelektív 
és a teljes savazásos 
technikát is. Öblítse le 
és szárítsa meg.

Applikáljon G-Premio
BOND-ot. Várjon 10 
másodpercet.

Szárítsa le MAXIMÁLIS 
LÉGNYOMÁSSAL 
5 másodpercig.

Fénykezelje 10 
másodpercig 
(Halogén/LED 
700mW/cm2).

Applikálja a G-CEM 
Veneer cementet 
közvetlenül a 
restaurációba.

Mérsékelt nyomás-
sal azonnal helyezze az 
előkészített fogra. 
Tartsa nyomás alatt.  

Távolítsa el a felesleget 
ecsettel vagy egy eszközzel, 
nyomás alatt. A felesleget 
részpolimerizálhatja 1-2 
mp-ig.

Fénykezeljen minden 
felületet,preparációs 
határt 20 mp-ig 

Finírozza és polírozza a 
széleket.

D.  RAGASZTÁS

A GC Luting Guide az összes ragasztásához lépésről-lépésre segítséget nyújt



G-CEM™ Veneer ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ RAGASZTÁSI TECHIKA INLAYKHEZ / ONLAYKHOZ

A.  ILLESZKEDÉS ELLENŐRZÉSE

Távolítsa el az ideig- 
lenes helyreállítást, 
majd alaposan 
tisztítsa le.

Ellenőrizze az illesz- 
kedést és az okklú- 
ziót. Ha kell, a G-CEM 
TRY-In Paste anyagot 
használja.

Távolítsa el a 
helyreállítást és
öblítse le vízzel.

B.  A HELYREÁLLÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
      Készítse elő a helyreállítást a gyártó
        utasításainak megfelelően.

Üvegkerámia

Savazza 
hidrofluorsavval.

Öblítse le és
szárítsa meg.

Hibrid-kerámia és kompozit

Homokfújja*

* vagy CERASMART esetén savazhatja hidrofluorsavval.

Fújja le levegővel. 
Öblítse le és szárítsa.

Applikáljon
G-Multi PRIMER-t.

Szárítsa le puszterrel.

C.  FOGFELSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSE

D.  RAGASZTÁS

Starter Kit
tartalma

Öblítse le és szárítsa 
meg az előkészített 
fogat.

Választhatja a szelektív 
és a teljes savazásos 
technikát is. Öblítse le 
és szárítsa meg.

Applikáljon G-Premio
BOND-ot. Várjon 10 
másodpercet.

Szárítsa le MAXIMÁLIS 
LÉGNYOMÁSSAL 
5 másodpercig.

Fénykezelje 10 
másodpercig 
(Halogén/LED 
700mW/cm2).

Applikálja a G-CEM 
Veneer cementet 
közvetlenül a 
restaurációba.

Mérsékelt nyomás-
sal azonnal helyezze az 
előkészített fogra. 
Tartsa nyomás alatt.  

Távolítsa el a felesleget 
ecsettel vagy egy eszközzel, 
nyomás alatt. A felesleget 
részpolimerizálhatja 1-2 
mp-ig.

Fénykezeljen minden 
felületet,preparációs 
határt 20 mp-ig 

Finírozza és polírozza a 
széleket.


