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PRO»?
Snadno dosaæitelná poteba obdivuhodné estetiky

Pokrok v estetické stomatologii a πiroce rozπíená publicita
toho, Ëeho müæe bÿt dnes dosaæeno, vede více a více
pacientü k oËekávání, æe vÿplnë budou perfektnë ladit
s okolními zuby.

Nicménë, vÿbër vÿplñového materiálu müæe pro stomatologa
pedstavovat urËité dilema. TradiËní materiály bez ohledu
na konkrétní pípad Ëasto vyæadují nëkolik vrstev s rüznÿmi
odstíny, abychom dosáhli dobrého souladu nebo “chameleón
efektu” s okolními zuby. Tím se celÿ proces stává sloæitëjπím,
Ëasovë nároËnÿm a nakonec i finanËnë nákladnÿm, a to jak
pro stomatologa, tak pro pacienta. Není proto pekvapením,
æe estetika bÿvá Ëasto kompromisem kvüli jednoduchosti
a nákladüm. A co více, 95% vÿplní je zhotoveno pouze
s jedním odstínem, dokonce i za cenu, æe pacientovi se
nedostane takového vzhledu, jakÿ poæaduje.

Za vynikající estetiku
dosaæitelnou s materiálem
GC GRADIA DIRECT, jeho
schopnost ladit s okolními
zubními tkánëmi,
pozoruhodné manipulaËní
vlastnosti bez lepivosti
a jednoduchost systému
odstínü bylo vπe vÿπe
uvedené ocenëno Dental
Advisor a Reality. 

95% Jeden odstín

5% více odstínü

P–ÍMÉ V¥PLÑOVÉ
POSTUPY
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GC GRADIA DIRECT

S GC GRADIA DIRECT
zapomeñte na kompromisy!
Novÿ vÿplñovÿ materiál
stvoenÿ pro dneπní
stomatologii vyhoví jak
pacientüm, tak
stomatologüm tím, æe jim
poskytne skvëlé, pirozenë
vypadající vÿplnë ve vëtπinë
pípadü zhotovené pouze s
jedním odstínem.
A pokud je vyæadována
vyππí estetika nebo pokud
to vyæaduje tída vÿplnë,
mohou bÿt velmi snadno
pidány speciální odstíny.
To rovnëæ znamená,
æe stomatolog má více
píleæitostí provádët
moderní minimálnë
intervenËní stomatologii
vedoucí k estetické
spokojenosti pacienta.

Ped rekonstrukcí Po rekonstrukci



Optické vlastnosti urËují “vzhled” pirozeného zubu
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GC GRADIA DIRECT

Dokonalá prüsvitnost
a opalescence

Barva je optická vlastnost, která nejvíce pispívá ke vzhledu
zubu. Jedná se v podstatë o trojrozmërnÿ prostor sloæenÿ z:

• odstínu (hue) - samotné barvy
• jasnosti (chroma) - sytosti barvy
• intenzity (value) - svëtlosti nebo tmavosti barvy

Ve stomatologii hrají rovnëæ roli pro pirozenost zubních
struktur dalπí optické vlastnosti jako jsou prüsvitnost,
opalescence a fluorescence.

A proto vnímání tëchto optickÿch vlastností a vzhled zubu
jsou urËeny tím, jak zub odráæí svëtlo zpët do oka
pozorovatele. Existují dva typy odrazu:

• Zrcadlovÿ odraz je, kdyæ se vπechny vlnové délky odráæí
zpët do oka.

• Difusní odraz se vyskytuje tehdy, kdyæ se svëtlo uvnit
zubu odráæí pryË od sloæitého rozhraní. Tento druh odrazu
je zodpovëdnÿ za to, jak jsou ve skuteËnosti odstín, jasnost
a intenzita zubu chápány, stejnë jako je odpovëdnÿ za
prüsvitnost a opalescenci.   

Hue - Odstin, Chroma - Jasnost,
Value - Intenzita



5

Struktura plniva napodobuje schopnost odrazu svëtla pirozeného zubu

Pirozená schopnost odrazu svëtla znamená pirozenou estetiku

KLINICK¥ PRÛVODCE

Prostudováním optickÿch vlastností zubu bylo jasnë zjiπtëno,
æe Ëím lépe müæe vÿplñovÿ materiál napodobit vnitní
strukturu pirozeného zubu, tím vërohodnëjπí bude jeho
vzhled v ústech.

Abychom toho dosáhli, skládá se materiál GC GRADIA
DIRECT z kompozitní pryskyice s mikrofilní matricí sloæenou
peváænë z oxidu kemiËitého a pedpolymerizovaného plniva.
Mnoæství jednotlivÿch sloæek a velikost jejich Ëástic byly
peËlivë vybrány tak, æe kdyæ jsou dány dohromady, vyskytuje
se mnoho rüznÿch rozhraní s rüznÿmi vlastnostmi odrazu
svëtla. Vÿsledkem je odliπná, pestrá vnitní struktura, podobná
pirozenému zubu, která vytváí schopnost vnitního odrazu
svëtla vërnë kopírující odraz svëtla pirozeného zubu.      

Chameleón efekt s okolními pirozenÿmi zuby je skuteËnë
tak dobrÿ, æe vÿplñ je esteticky “neviditelná” Ëasto pouze
s jedním odstínem a pokud jsou pouæity dalπí odstíny,
zaruËuje pozoruhodnou koneËnou estetiku.
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GC GRADIA DIRECT
Sloæení funguje s unikátním systémem odstínü

P-WT P-NT

P-A1 P-A2 P-A3 P-A3,5

DT CT GT NT WT CVT

AO2 AO3 AO4

BWXBW A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 C3 CV CVD

22 odstínü pro frontální úsek

6 odstínü pro postranní úsek

XBW: Extra Bleach White
BW: Bleach White 
CV: Cervical 
CVD: Cervical Dark 
DT: Dark Translucent 
CT: Clear Translucent
GT: Grey Translucent 
NT: Natural Translucent
WT: White Translucent
CVT: Cervical Translucent

Standardní a Vnitní Speciální
odstíny jsou odvozené od Vita®

vzorníku odstínü.

Proto, abychom Vám nabídli odstíny, které fungují spoleËnë
s unikátní, pestrou vnitní strukturou materiálu tak, aby
vyhovëly potebám jendoodstínové i víceodstínové techniky,
byla vyvinuta jejich jedineËná barevná πkála, kde je kaædÿ
odstín dokonale pizpüsoben co se tÿËe jeho barvy, jasnosti,
intenzity a prüsvitnosti. 
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KLINICK¥ PRÛVODCE

Standardní odstíny
Pro jednoodstínovou
a víceodstínovou techniku
u vÿplní jak ve frontálním,
tak v postranním úseku. 

Speciální odstíny
Pro víceodstínovou techniku,
která má dva zpüsoby
provedení:

• Vnitní Speciální odstíny,
které jsou urËeny pouze pro
frontální úsek. Pouæívají se
pod Standardní odstíny,
jelikoæ mají vyππí opacitu
z düvodu zabránëní
nechtënému “tmavému
prosvítání” z dutiny ústní.

• Vnëjπí Speciální odstíny,
které jsou urËeny pro vÿplnë
ve frontálním i postranním
úseku. Pouæívají se pes
Standardní odstíny, aby
napodobily barvu a prüsvit-
nost skloviny dávající vÿplním
velmi pirozenÿ vzhled.

GC GRADIA DIRECT
Anterior   
Tato verze je pro:
• kavity III., IV. a V. tídy 
• klínové defekty a krËky
• uzavení diastem pomocí

fazet 

GC GRADIA DIRECT
Posterior  
Tato verze je pro:
• kavity I. a II. tídy
• pokud je vyæadovaná

radiopacita

Vzorník odstínü
Standardní a Vnitní Speciální
odstíny jsou odvozené od
VITAPAN Classical vzorníku
odstínü, zatímco nëkteré
Vnëjπí Speciální odstíny
jsou unikátní. Pro pomoc
u vÿbëru barvy je tedy
pouæití GC GRADIA DIRECT
vzorníku odstínü snadné.
Kaædÿ odstín má tvar klínku
tvarovaného jako “prst”
s narüstající tlouπ†kou,
aby pomohl stomatologüm
posoudit vliv tlouπ†ky
materiálu na konkrétní odstín.

Podrobnëjπí detaily o dostupnÿch
odstínech, stejnë jako o moæno-
stech jejich pouæití, jsou popsány
v následující Ëásti.  
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GC GRADIA DIRECT
Vπechny vlastnosti pro dlouhotrvající vÿplnë

Stejnë tak jako poskytuje GC GRADIA DIRECT
pozoruhodnou estetiku, má veπkeré dalπí vlastnosti,
které byste oËekávali od vÿplñového materiálu:

Dobrá leπtitelnost
Pro zdokonalenou estetiku se GC GRADIA DIRECT leπtí
rychleji a snadnëji do hladkého a lesklého povrchu.

Pevnost a pruænost
Aby materiál odolal ohÿbání a okluzním silám, stejnë jako
vzniku prasklin, má GC GRADIA DIRECT vysokou odolnost
proti zlomení a nízkÿ modul elasticity.

Vysoká odolnost proti opotebení
Je nezbytná pro vÿplnë v postranním úseku. GC GRADIA
DIRECT je velmi trvanlivÿ materiál s pijatelnou odolností
proti opotebení na okluzi, avπak zároveñ s nízkÿm
opotebením antagonistü.

Svëtlem tuhnoucí
Materiál GC GRADIA DIRECT müæe bÿt polymerován
halogenovou, plasma nebo LED lampou s minimální
zmënou barvy ped a po polymeraci.

Radiopákní
GC GRADIA DIRECT verze do postranního úseku je radiopákní.
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KDY A JAK?
Jeden odstín pro vëtπinu pípadü

Preparace kavityI. tída

III. tída

V. tída

II. tída

Kolem 95% vÿplní je
zhotoveno pouze s jedním
odstínem. Pouæijte jeden
odstín GC GRADIA DIRECT
pro vÿplnë u kavit I., II. III.
a V. tídy.

TECHNIKA

1 Vÿbër odstínu 
Po oËiπtëní zubu pemzou
a vodou, vyberte odstín
ped separací zubu pomocí
GC GRADIA DIRECT
vzorníku odstínü. Pro
jednoodstínovou techniku
si vyberte z barevné πkály
JEDEN Standardní odstín.
Tyto odstíny jsou odvozené
od VITAPAN Classical®

vzorníku odstínü a mají
velmi citlivë vyváæenÿ podíl
mezi barvou, jasností,
intenzitou a prüsvitností.

• pro kavity ve frontálním
úseku chrupu jsou
Standardní odstíny
rozdëleny na A odstíny
(Ëervenohnëdé), B odstíny
(Ëervenoæluté) a C odstíny
(πedé). Pro doplnëní existují
jeπtë dva odstíny po bëlení -
XBW a BW a dva krËkové
odstíny - Cervical (CV)
a Cervical Dark (CVD). 

• pro kavity v postranním
úseku jsou Standardní
odstíny pouze v A odstínech. 

2 Preparace kavity
Kavita se preparuje pomocí
standardních technik. 

3 Bonding
Pro vazbu GC GRADIA
DIRECT ke sklovinë a/nebo
dentinu pouæijte svëtlem
tuhnoucí adhezivní systém
GC G-BOND, GC UniFil Bond
nebo GC Fuji BOND LC.
V pípadë hlubokÿch kavit
aplikujte flow kompozit
GC GRADIA DIRECT Flo na
dno kavity. GC Fuji LINING
LC PASTE PAK nebo
GC Fuji LINING LC mohou
bÿt rovnëæ pouæity jako
podloæka. Pro sendviËovou
techniku pouæijte jako bázi
materiály volby GC Fuji IX
GP (Fast) nebo GC Fuji II LC.
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JEDEN ODSTÍN

GC Fuji BOND LC

GC G-BOND

GC Fuji IX GP (Fast)

4 Aplikace
Vámi vybranÿ Standardní
odstín muæe bÿt aplikován z:

• Jednorázové aplikaËní
formy Unitip - pímo do
kavity

• Tuby - na míchací
podloæku a poté do kavity
za pouæití vhodného
nástroje.   

5 Kontura
Vytvarujte ped svëtelnou
polymerací pomocí
standardních technik.

6 Svëtelná polymerace
Po vytvarování osvi†te
(podrobnosti na stranë 20).
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KDY A JAK?

DokonËete diamantovÿm
vrtáËkem

Vyleπtëte diskem

Vÿsledek s kofrdamem

Vÿsledek bez kofrdamu

7 DokonËování a leπtëní
DokonËete a leπtëte pomocí
standardních technik.



13

Píklady vÿsledkü

JEDEN ODSTÍN

I. T–ÍDA

III. T–ÍDA

II. T–ÍDA

V. T–ÍDA



I. tída

III. tída

II. tída

V. tída
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KDY A JAK?
Více odstínü pro vyππí estetiku nebo vëtπí kavity

K dosaæení tëch nejlepπích
estetickÿch vÿsledkü
u jakékoliv tídy od I. do V.
nebo u vëtπích kavit jako
u IV. tídy, pouæijte
kombinaci Speciálních
a Standardních odstínü. 

IV. tída
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VÍCE ODSTÍNÛ

Vnitní Speciální odstín Vliv πpatné intenzity na
koneËnÿ vÿsledek

Standardní odstín

Vÿbër odstínü
Po oËiπtëní zubu pemzou
a vodou vyberte odstín ped
separací zubu pomocí
GC GRADIA DIRECT
vzorníku odstínü.
Pro víceodstínovou techniku
jsou k dispozici následující
odstíny, které jsou rozdëleny
podle toho, jestli jsou urËeny
pro vÿplnë ve frontálním
nebo postraním úseku.  

Standardní odstíny 
Pro kavity ve frontálním
nebo postranním úseku
vyberte Standardní odstín
stejnÿm zpüsobem jako
u jednoodstínové techniky.

Vnitní Speciální odstíny    
Pro kavity ve frontálním
úseku vyberte Vnitní
Speciální odstín, kterÿ pijde
pod Standardní odstín.

Vnitní Speciální odstíny
mají vyππí opacitu (stejnë
jako niæπí prüsvitnost) neæ
Standardní odstíny a pouæí-
vají se k:

• Zabránëní nechtëného
“tmavého prosvítání”
z dutiny ústní nebo 
k pekrytí barevnë
zmënëného dentinu

• Náhrada dentinu 
v pípadech znaËnÿch ztrát
zubních struktur, jako jsou
rozsáhlé kavity III. a IV.
tídy

K dispozici jsou odstíny
AO2, AO3 a AO4, kde má
kaædÿ podobnou barvu,
avπak s narüstající jasností.
Hladina prüsvitnosti je na
stejné úrovni.

Vnëjπí Speciální odstíny  
Povrch skloviny dodává
zubu “æivot” a vitalitu
a je hlavním hodnotnÿm
zdrojem intenzity. Intenzita
bÿvá Ëasto podceñována ve
své düleæitosti ve srovnání
s barvou a jasností. Ve
skuteËnosti vπak vÿbërem
správné intenzity jako první,
dosáhneme 60% koneËné
“barvy”, následnÿm vÿbërem
jasnosti dosáhneme 90%
a posledních 10%
dosáhneme vÿbërem barvy
samotného odstínu.
Intenzita je nejlépe zjistitelná
pohledem na incizální
a proximální strany zubu. 
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KDY A JAK?

Sklovina se mëní s
pibÿvajícím vëkem od silné
u dítëte aæ po tenkou u
starπího Ëlovëka. Tato
zmëna je doprovázená
redukcí intenzity, z vyππí
(bëlejπí) k niæπí (tmavπí).
Pro kopírování této zmëny
intenzity existují tyto
následující Vnëjπí Speciální
odstíny:

Pro kavity ve frontálním
a postranním úseku vyberte
Vnëjπí Speciální odstín,
kterÿ pijde navrch
Standardního odstínu.

Vnëjπí Speciální odstíny
se liπí v jejich prüsvitnosti
a intenzitë (úrovnë Ëerné/
bílé) a umoæñují tak
reprodukovat vliv skloviny
na estetiku. 

Pouæívají se na:

• Dodání “æivota” vzhledu
koneËné vÿplnë 

• Vyrovnání zmën ve
sklovinë bëhem doby za
úËelem souladu rozdílnÿch
vëkovÿch skupin

Bëhem stejné doby, kdy
dochází k úbytku skloviny,
dochází zároveñ k nárüstu
její prüsvitnosti. Pro imitaci
této zmëny, nap. na
incizálních hranách u zubü
dospëlÿch a starπích
pacientü, existují následující
Vnëjπí Speciální odstíny:

White Translucent (WT) 
PRO JUNIORY
Dark Translucent (DT) 
PRO DOSPÈLÉ
Grey translucent (GT) 
PRO SENIORY

Natural Translucent (NT)
Clear Translucent (CT) 

Zvláπtní düraz musí bÿt
rovnëæ kladen na estetiku
v oblasti krËku. Pro imitaci
této zmëny a konkrétnë
pro nárüst svëæesti vÿplní
V. tídy pouæijte Vnëjπí
Speciální odstín:

Cervical Translucent (CVT)
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VÍCE ODSTÍNÛ
Tabulka kombinací odstínü

Jako pomoc pi vÿbëru nejvhodnëjπí kombinace více vrstev odstínü
u rozsáhlÿch kavit frontálních zubü pouæijte níæe uvedenou tabulku:

Víceodstínová technika: prüvodce dostavby

ODSTÍN A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3
Vnitní Speciální  BW AO2 AO3 AO3 AO4 BW AO2 AO3 AO4
Standardní odstín A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3
Vnëjπí Speciální WT DT DT DT DT WT WT DT DT

Junior Dospëlÿ                           Senior

IV. tída

I. a II. tída III. tída V. tída
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KDY A JAK?
Píklady vÿsledkü

IV. tída

ZaËátek ped
zákrokem

Dlouhé skosení
pro snadnëjπí

adaptaci tvaru

Vnitní Specialní
odstín AO2

Standardní odstín A1

Vnëjπí Speciální
odstíny DT a NT
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VÍCE ODSTÍNÛ

Pímá fazeta

IV. tída

IV. tída

B3

DT

A2

NT

AO2

OA2

CT
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KDY A JAK?
Obecná pravidla

Svëtelná polymerace
Po vytvarování polymerujte svëtlem podle níæe uvedené
tabulky. U víceodstínové techniky by mël bÿt materiál
aplikován a polymerován po vrstvách. Pro maximální sílu
vrstvy prosím nahlédnëte do tabulky. 

GC GRADIA DIRECT ANTERIOR:

»as osvitu Plasma lampa   (2000mW/cm2) 3 s 6 s

GC G-Light (1200mW/cm2) 10 s 20 s

Odstín Halogenová/LED lampa (700mW/cm2) 20 s 40 s

CT, NT, WT, GT, CVT 3.0 mm 3.5 mm

A1, A2, B1, B2, XBW, BW, DT 2.5 mm 3.0 mm

A3, B3 2.0 mm 3.0 mm

A3.5, A4, C3, AO2, AO3, AO4, CV, CVD 1.5 mm 2.5 mm

GC GRADIA DIRECT POSTERIOR: 

»as osvitu Plasma lampa    (2000mW/cm2) 3 s 6 s

GC G-Light (1200mW/cm2) 10 s 20 s

Odstín Halogenová/LED lampa (700mW/cm2) 20 s 40 s

P-A1, P-A2, P-WT, P-NT 2.5 mm 3.0 mm

P-A3, P-A3.5 2.0 mm 3.0 mm

»asy osvitu a efektivní hloubka polymerace
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CO?
Dostupná balení

GC GRADIA DIRECT

GC GRADIA DIRECT
spoleËnë s GC G-BOND
pro vazbu a GC GRADIA
DIRECT Flo pro první vrstvu
(lining), vytváí kompletní
sytém pro zhotovování
pímÿch náhrad.       

ODSTÍNY

22 Anterior odstínü
Standardní:
XBW, BW, A1, A2, A3,
A3.5, A4, B1, B2, B3, C3,
CV, CVD 

Vnitní Speciální:
AO2, AO3, AO4

Vnëjπí Speciální:
DT, CT, GT, NT, WT, CVT 

6 Posterior odstínü
Standardní
P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5

Vnëjπí Speciální
P-WT, P-NT

BALENÍ UNITIPS
Introductory kit:
5 Unitipü v odstínech: A2,
A3, A3.5, AO3, CV, CT,
P-A2 a vzorník odstínü  

Doplñková balení:
20 Unitipü v jednom
z odstínu: A1, A2, A3, A3.5,
AO3, CV, DT, NT, P-A1, P-A2,
P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT
10 Unitipü v jednom z
odstínü: A4, B2, B3, C3,
AO2, AO4, CVD, BW, CT,
WT, GT, CVT
Objem Unitipu: 0,16 ml
Hmotnost Unitipu: 0,24 g
pro verzi anterior a 0,28 g
pro verzi posterior

BALENÍ TUBY
Introductory kit:
7 tub v odstínech: A2, A3,
A3.5, AO3, CV, CT, P-A2
a vzorník odstínü 

Doplñková balení:
1 tuba v jakémkoli
z dostupnÿch odstínü
Objem tuby: 2,7 ml
Hmotnost tuby: 4 g pro
verzi anterior a 4,7 g pro
verzi posterior

Písluπenství
Unitip Aplikátor
Vzorník odstínü
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CO?
Doplñující GC vÿrobky

GC G-BOND

GC G-BOND je pokroËilÿ jednosloækovÿ,
jednovrstvÿ vazebnÿ systém 7. generace
pro vazbu svëtlem tuhnoucích kompozitü.
Pro vazbu kompozitu ke sklovinë a dentinu
jsou vyuæity principy jak chemické, tak
mechanické vazby. Dva funkËní monomery,
4-MET a ester kyseliny fosforeËné v kombinaci
s Ëásticemi nanoplniva, vytváí jedineËné
a stabilní rozhraní s dentinem naplnëné
nano Ëásticemi: Nano Interaktivní Zónu
(NIZ). GC G-BOND je svëtlem tuhnoucí
a samoleptací, proto je velmi snadné jej
pouæívat. PostaËí Vám pouhÿch 30 sekund
ve tech krocích: naneste GC G-BOND na
nepreparovanou sklovinu a dentin, ponechte
10 sekund püsobit, 5 sekund dükladnë
osuπte pod MAXIMÁLNÍM tlakem vzduchu
s odsáváním a na závër 10 sekund osvi†te.

BALENÍ
Starter Kit Bottle
5 ml lahviËka, 50 mikrotip πtëteËkü,
1 mikrotip aplikátor, 1 aplikaËní miska
Starter Kit Unit Dose   
50 x 0,1 ml Unit Dose, 50 zelenÿch
aplikátorü na jedno pouæití

GC GRADIA DIRECT Flo

Pro zhotovení první vrstvy pod GC GRADIA
DIRECT. GC GRADIA Flo je mikrohybridní
pryskyice, je zatékavá, tixotropní a nelepí
se. Skvële se pizpüsobí stënám kavity,
je radioopákní a svëtlem tuhnoucí.

BALENÍ
Doplñková balení:
2 x 1,5 g / 0,75 ml tuby, 4 kovové aplikaËní
koncovky a 2 ochranné uzávëry
Odstín: A3 
Písluπenství:
GC GRADIA DIRECT Flo kovové aplikaËní
koncovky, 20 ks
GC GRADIA DIRECT Flo plastové aplikaËní
koncovky, 20 ks

VITAPAN Classical® Shade Guide a Vita®

jsou registrované ochranné známky Vita
Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.
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Doplñující GC vÿrobky

GC Fuji IX GP (FAST) 

GC Fuji IX GP (normálnë
tuhnoucí) a GC Fuji IX GP
FAST (rychle tuhnoucí - jen
3 min.) je chemicky tuhnoucí
skloionomer, ideální
v postranním úseku pro
kavity I. a II. a V. tídy,
stejnë jako pro dostavby
nebo jako báze pro
sendviËové vÿplnë
obzvláπtë v kombinaci
s GC GRADIA DIRECT.
Dostupné odstíny: A1**,
A2, A3, A3.5, B2, B3, C4
(**pouze GC Fuji IX GP FAST)
BALENÍ:
Kapsle: 50 kapslí (min. objem
jedné kapsle: 0,14 ml)
Práπek/Tekutina:       
(pouze GC Fuji IX GP)
1-1 Package: 15 g práπku,
6,4 ml tekutiny, písluπenství
Doplñková balení:
15 g práπku, 6,4 ml tekutiny

GC Fuji LINING LC

GC Fuji LINING je svëtlem
tuhnoucí skloionomer pro
rychlé podkládání pod
amalgám, kompozit
a keramiku. Tuhne rychle
(svëtlem 30 s), má nízkou
rozpustnost ve vodë,
je odolnÿ proti vlhkosti
a poskytuje skvëlou vazbu
k zubním strukturám
s tësnÿm okrajovÿm
uzávërem. GC Fuji LINING
LC je také radiopákní pro
snadnou kontrolu.
BALENÍ:
Práπek/Tekutina:
1-1 Package: 10 g práπku,
6,8 ml tekutiny
Doplñková balení:
10 g práπku, 6,8 ml tekutiny

GC Fuji LINING LC 
Paste Pak

První svëtlem tuhnoucí,
pryskyicí modifikovanÿ
skloionomerní podloækovÿ
cement, v provedení pasta-
pasta. Dvojitá Paste Pak
kartuπe zaruËuje snadnou,
rychlou a pesnou aplikaci
materiálu. Materiál je rovnëæ
namíchán v ideální konzistenci
pro podkládání, bez bublin
a to bëhem pouhÿch 10
sekund. Tlouπ†ka filmu je
dostateËnë tenká, aby zajistila
vynikající adaptaci ke kavitë.
BezpeËnë se váæe k zubním
strukturám, bez kondiciono-
vání, a stejnë tak i ke kompozitu.
BALENÍ:
Doplñková balení:
7 g / 4,7 ml Paste Pak kartuπe
bez míchací podloæky
Písluπenství: Paste Pak
Dispenzer

GC Fuji II LC Improved

Svëtlem tuhnoucí, pryskyicí
modifikovanÿ skloionomer,
kterÿ Vám zaruËí bezpeËné,
efektivní a dlouhotrvající
vÿsledky. Je ideální ve
frontálním i postranním
úseku pro vÿplnë III. a V.
tídy nebo jako báze.

Dostupné odstíny: A1, A2,
A3, A3.5, A4, B2, B3, B4,
C2, C4, D2
BALENÍ:
Kapsle: 50 kapslí sortiment
nebo od jednoho odstínu
(min. objem kapsle 0,10 ml)

Práπek/Tekutina:
3-2 Package: 3 x 15 g práπku
(A2, A3, B3), 2 x 6,8 ml
tekutiny
Doplñková balení:
15 g práπku, 6,8 ml tekutiny



GC EUROPE N.V.
Head Office

Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven

Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14

E-mail info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO
»azmanska 8
HR - 10000 Zagreb, Croatia
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
E-mail czech@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com
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