
Simplitatea unei nuanñe unice ºi invizibilitate esteticã
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GC GRADIA DIRECT
Compozit de restaurare fotopolimerizabil
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DE CE?
Nevoia de esteticã excelentã este obñinutã simplu

Progresele în estetica dentarã ºi publicitatea la scarã largã
fãcutã rezultatelor care pot fi obñinute astãzi în esteticã, au
contribuit la creºterea tot mai mult a numãrului pacienñilor
care se aºteaptã ca o restauurare sã se potrivescã perfect
structurii dentare înconjurãtoare. 

Alegerea unei restaurãri directe totuºi, poate prezenta
medicului stomatolog o dilemã. Indiferent de cazul clinic,
cu materialele tradiñionale se aplicã deseori câteva straturi
de nuanñe pentru a crea o potrivire bunã sau “efect
cameleonic” cu dinñii învecinañi. Acest lucru face procedura
mai complexã, consumã timp ºi pânã la urmã este ºi mai
scumpã atât pentru medicul stomatolog cât ºi pentru
pacient. Nu în mod surprinzãtor, estetica este deseori
compromisã de dragul simplitãñii ºi al reducerii costurilor.
Intr-adevãr, 95% dintre restaurãrile directe sunt realizate
doar cu o culoare deºi pacientul nu obñine aspectul dorit. 

Estetica excelentã ce se
poate obñine cu GC GRADIA
DIRECT, capacitatea sa de
a se confunda cu structura
dentarã înconjurotoare,
proprietãñile de manevrare
excelente fãrã sã se lipeascã
ºi simplitatea sistemului de
nuanñe sunt evidenñiate de
cãtre Dental Advisor ºi
Reality.

95% O singurã nuanñã
5% Mai multe nuanñe

PROCEDURI DE RESTAURARE
DIRECTÃ
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GC GRADIA DIRECT

Cu GRADIA DIRECT de la
GC puteñi uita de compro-
misuri! Un material nou de
restaurare directã creat
pentru stomatologia de
astãzi, ce satisface cerinñele
pacienñilor cât ºi a medicilor
stomatologi prin realizarea
de restaurãri superbe cu
aspect natural în majoritatea
cazurilor doar cu o singurã
nuanñã. ªi dacã este
necesarã o esteticã finalã
superioarã sau dacã tipul de
restaurare o impune, poate
fi adãugatã uºor o selecñie
de nuanñe speciale. Aceasta
înseamnã deseori cã medicul
stomatolog are mai multe
oportunitãñi de a utiliza
stomatologia minim invazivã
pentru a safisaface din punct
de vedere estetic pacientul.

Înainte de restaurare Dupã restaurare



Proprietãñile optice determinã “aspectul” dintelui natural
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GC GRADIA DIRECT

Translucenña ºi opalescenña

Culoarea este proprietatea opticã ce contribuie cel mai mult
la aspectul unui dinte. Este de fapt un spañiu tri-dimensional
compus din: 

• nuanñã (hue) - însãºi culoarea purã
• cromatica (chroma) - saturañia unei culorii
• intensitatea (value) - luminozitatea ºi gradul de închidere

ale unei culori

In stomatologie, natura structurii dentare aduce în prim plan
ºi alte proprietãñi optice cum sunt translucenña, opalescenña
ºi fluorescenña.

Felul în care aceste proprietãñi sunt percepute ºi astfel aspectul
dintelui, este determinat de felul în care dintele reflectã lumina
înapoi înspre cel ce îl priveºte. Acestea sunt douã tipuri de
reflexie:

• Reflexia în oglindã ce are loc atunci când toate lungimile
de undã sunt reflectate înapoi în ochi.

• Reflexia difuzã ce se produce atunci când lumina din dinte
este reflectatã de o serie complexã de interfañe ºi acest tip
de reflexie este responsabil de modul în care sunt perce-
pute nuanña, cromatica ºi intensitatea cât ºi translucenña
ºi opalescenña sa.   

Nuanta, cromatica ºi intensitatea
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Structura particulelor imitã reflexia dintelui natural 

Reflexie naturalã înseamnã esteticã naturalã 

GHID CLINIC

Prin studierea proprietãñilor optice ale dintelui se observã
clar cã, cu cât materialul de restaurare imitã mai mult
structura internã a dintelui natural, cu atât este mai apropiat
aspectul lui de cel natural din cavitatea oralã. 

Pentru a obñine acest lucru, materialul GC GRADIA DIRECT
este constã dintr-o matrice de compozit rãºinic cu micro-
umpluturã, cu componente în principal din siliciu ºi
umpluturã pre-polimerizatã. Cantitatea fiecãrui constituent
ºi distribuñia mãrimii particulelor au fost cu grijã alese astfel
încât când sunt împreunã mai multe interfañe diferite sã aibã
proprietãñi de reflexie diferite. Rezultatul este o structurã
internã diversã, multifañetatã, similarã dintelui natural care
reproduce mai exact reflexia dintelui natural. 

Intr-adevãr, efectul cameleonic cu dintele natural
înconjurãtor este atât de bun cã restaurarea este estetic
“invizibilã” deseori cu un singur strat de culoare ºi redã
esteticã finalã remarcabilã când mai sunt adãugate alte culori.
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GC GRADIA DIRECT
Structura se potriveºte cu sistem de o singurã nuanñã 

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

Anterior 22 nuanñe

Posterior 6 nuanñe

XBW: Alb foarte deschis
BW: Ald deschis
CV: Cervical
CVD: Cervical închis
DT: Translucent închis
CT: Translucent Clar
GT: Gri Translucent
NT: Natural Translucent
WT: Alb Translucent
CVT: Cervical Translucent

Nuanñele Standard ºi Speciale
Interioare au la bazã cheia de
culori Vita®.

Pentru a reda nuanñe ce se potrivesc cu structura internã
multifañetatã unicã a materialului, ºi întrunesc cerinñele
pentru tehnica unei singure nuanñe ºi pentru tehnica mai
multor nuanñe, a fost creatã o gamã unicã de nuanñe în care
fiecare nuanñã a fost perfect adaptatã ca nuanñã, cromaticã,
intensitate ºi translucenñã. 
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GHID CLINIC

Nuanñe Standard 
Pentru tehnica unei nuanñe
ºi cea a mai multor nuanñe
pentru restaurãri de anterior
ºi posterior. 

Nuanñe Speciale
Pentru tehnica mai multor
nuanñe de care existã douã
tipuri:

• Nuanñe Interioare Speciale
Acestea sunt doar pentru
restautãrile de anterior.
Pentru folosirea sub Nuanñele
Standard, ele au o opacitate
mai mare pentru a bloca
“strãlucirea întunecatã” din
cavitatea bucalã.

• Nuanñe Exterioare Speciale
Acestea sunt pentru restau-
tãrile de anterior ºi posterior.
Aplicate deasupra unei
Culori Standard, aceste
nuanñe imitã intensitatea
ºi translucenña smalñului
redând un aspect mai natural.

GC GRADIA DIRECT
Anterior   
Acestã versiune este pentru:
• cavitãñile de Clasa III, IV

ºi V 
• defecte panã ºi cavitãñile

suprafeñei rãdãcinii
• fañete ºi închiderea

diastemei 

GC GRADIA DIRECT
Posterior  
Acestã versiune este pentru:
• cavitãñi de Clasa I ºi II 
• când este necesarã

radioopacitate

Ghid de culori 
Cele mai multe culori sunt
legate de Ghidul de culori
VITAPAN Classical, nuan-
ñele Standard ºi nuanñele
Speciale Interioare se
bazeazã pe cheia de culori
VITAPAN Classical® dar
unele dintre nuanñele Speci-
ale Exterioare sunt unice,
astfel cã pentru a ajuta la
alegerea lor existã un ghid
de culori GC GRADIA
DIRECT simplu de utilizat.
Fiecare nuanñã este un
“deget” cu formã de panã,
de grosime crescãtoare pen-
tru a ajuta doctorii stomato-
logi sã aprecieze influenña
grosimii materialului la o
anumitã nuanñã.

Pentru informañii suplimentare
despre nuanñele disponibile cât
ºi informañii despre când ºi cum
se folosesc consultañi secñiunea
urmãtoare.
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GC GRADIA DIRECT
Toate proprietãñile unei restaurãri de duratã

Pe lângã esteticã remarcabilã, GC GRADIA DIRECT are ºi
toate celelalte proprietãñi care sunt aºteptate la un material
de restaurare: 

Lustruire bunã
Pentru o esteticã îmbunãtãñitã, GC GRADIA DIRECT se
lustruieºte rapid ºi uºor obñinându-se o suprafañã netedã,
lucioasã.

Rezistent ºi flexibil
Pentru a rezista la flexie ºi la forñele ocluzale cât ºi la
rãspândirea crãpãturilor, GC GRADIA DIRECT are o
rezistenñã mare la fracturare ºi este mai elastic. 

Rezistenñã ridicatã la abraziune
Esenñial pentru restaurãrile posterioare, GC GRADIA DIRECT
este foarte durabil, rezistând la abraziunea ocluzalã
excepñional ºi are un grad scãzut de abraziune fañã de dinñii
antagoniºti.

Fotopolimerizabil
GC GRADIA DIRECT poate fi fotopolimerizat folosind lumina
produsã de quartz halogen, arc cu plasma sau LED. Existã o
schimbare minimã de culoare înainte ºi dupã polimerizare.

Radioopacitate
Versiunea posterioarã a GC GRADIA DIRECT este radioopacã.
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CÃND ªI CUM?
Pentru majoritatea cazurilor o singurã nuanñã

Prepararea cavitãñiiClasa I

Clasa III

Clasa V

Clasa II

Aproximativ 95% dintre
restaurãri sunt realizate cu
un singur strat de o nuanñã.
Folosiñi o singurã nuanñã de
GC GRADIA DIRECT pentru
restaurãri de cavitãñi mici
de Clasa I, II, III ºi V. 

TEHNICÃ

1 Selectarea nuanñei 
Dupã curãñarea dintelui cu
o perie ºi apã, se selecteazã
nuanña înaintea izolãrii,
cu ajutorul cheii de culori
GC GRADIA DIRECT. Pentru
tehnica unei singure nuanñe
se alege O Nuanñã Standard
din gama de nuanñe. Pentru
a obñine esteticã excelentã
cu o singurã nuanñã, gama
de Nuanñe Standard are un
echilibru foarte delicat între
culoare, cromaticã, intensi-
tate ºi translucenñã. Aceste
nuanñe se bazeazã pe cheia
de culori VITAPAN Classical®.

• pentru cavitãñi anterioare 
Existã grupul Nuanñe Standard
grupate în nuanñe A (roºcat-
maronii), nuanñe B (roºcat-
galbene) ºi nuanñe C (Gri).
In plus, sunt douã nuanñe
deschise - XBW (Alb foarte
deschis) ºi Alb BW (Alb
deschis) ºi douã nuanñe
cervicale - Cervical (CV) ºi
Cervical închis (CVD).  

• pentru cavitãñi posterioare  
Existã Nuanñe Standard doar
în grupul nuanñe A. 

2 Prepararea cavitãñii
Cavitatea este preparatã
folosind tehnici standard.

3 Adeziune
Pentru adeziunea GC GRADIA
DIRECT la smalñ ºi/sau den-
tinã se foloseºte un sistem
de adeziune fotopolimeriza-
bil cum ar fi GC G-BOND,
GC UniFil Bond sau GC Fuji
BOND LC. In cazul cavitã-
ñilor profunde, se plaseazã
un compozit fluid cum ar
fi GC GRADIA DIRECT Flo
la baza cavitãñii. Pot fi de
asemenea folosite GC Fuji
LINING LC PASTE PAK sau
GC Fuji LINING LC ca linere.
Pentru tehnica sandwich
GC Fuji IX GP (Fast) sau
GC Fuji II LC sunt materiale
ce se pot alege ca materiale
pentru bazã. 



11

SINGLE SHADE

GC Fuji BOND LC

GC G-BOND

GC Fuji IX GP (Fast)

4 Plasare
Nuanña Standard aleasã
poate fi aplicatã din:

• Compulã cu vârf aplicator 
- direct în cavitate.

• Seringã - pe o hârtie de
amestec ºi apoi în cavitate
folosind un instrument
adecvat.   

5 Conturare
Conturañi înainte de
fotopolimerizare folosind
tehnici standard.

6 Fotopolimerizare
Dupã conturare, fotopolime-
rizañi (detalii la pagina 20).
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CÃND ªI CUM?

Finisare cu frezã diamantatã

Lustruire cu disc

Rezultate cu digã

Rezultat final

7 Finisare ºi lustruire
Modelañi ºi lustruiñi folosind
tehnici standard.
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EXAMPLE DE REZULTATE

SINGLE SHADE

CLASA I

CLASA III

CLASA II

CLASA V



Clasa I

Clasa III

Clasa II

Clasa V
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CÃND ªI CUM?
Mai multe nuanñe pentru esteticã mai bunã sau cavitãñi mai mari

Pentru a obñine cele mai
bune rezultate estetice la
restaurãri pentru orice clasã
de cavitãñi de la I la V,
sau pentru cavitãñi mai
mari cum sunt restaurãrile
cavitãñilor de Clasa IV,
folosiñi Nuanñe Speciale
cu Nuanña Standard.

Clasa IV
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MULTI-SHADE

Nuanñã Interioarã Rezultat final dupã alegerea
nepotrivitã a intensitãñii

Nuanñã standard

Selectarea nuanñei 
Dupã curãñarea dintelui cu
o perie ºi apã, se selecteazã
nuanña înaintea izolãrii,
cu ajutorul cheii de culori
GC GRADIA DIRECT. Pentru
tehnica mai multor nuanñe
se aleg urmãtoarele nuanñe,
în funcñie restaurarea
anterioarã sau posterioarã.  

Standard Nuanñe 
Pentru cavitãñile anterioare
sau posterioare, alegeñi o
Nuanñã Standard în acelaºi
mod ca la tehnica unei
singure nuanñe.

Nuanñe Speciale Interioare    
Pentru cavitãñi anterioare,
alegeñi Nuanñe Speciale
Interioare pentru aplicare
sub Nuanña Standard. 

Nuanñele Speciale Interioare
au o opacitate mai mare
(i.e. mai puñinã translucenñã)
decât nuanñele standard ºi
sunt folosite la:

• Blocarea “strãlucirii
întunecate” din cavitatea
bucalã sau pentru a
ascunde dentina decoloratã

• Înlocuirea dentinei în cazul
pierderilor substanñiale de
structurã dentarã, cum sunt
restaurãrile cavitãñilor mari
de Clasa III ºi Clasa IV 

Nuanñele disponibile sunt
AO2, AO3 ºi AO4, unde
fiecare are o culoare similarã
dar un conñinut cromatic
mai ridicat. Translucenña
este menñinutã la fel.

Nuanñe Speciale Exterioare  
Suprafaña smalñului redã
“viaña” ºi vitalitatea dintelui
ºi aceasta contribuie major
la intensitatea nuanñei
dintelui. Intensitatea este
deseori subestimatã ca
importanñã comparativ cu
nuanña sau cromatica, dar
de fapt alegerea corectã mai
intâi a intensitãñii,
realizeazã 60% din
“culoarea” finalã, alegerea
cromaticii corecte mai
departe 90% din “culoare”
ºi 10% final este dat de
alegerea nuanñei corecte.
Intensitatea este cel mai
bine determinatã de aspectul
zonelor incizale ºi
aproximale ale dintelui. 
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CÃND ªI CUM?

Schimbãrile smalñului pe
mãsura înaintãrii în vârstã
de la smalñ mai gros la copii
la subñire la persoanele în
vârstã. Acestã schimbare
este însoñitã de o reducere
a intensitãñii, mai mare (mai
alb) spre mai scãzutã (mai
închis). Pentru a copia aceastã
schimbare a intensitãñii
existã urmãtoarele Nuanñe
Speciale Exterioare:

Pentru cavitãñi anterioare
sau posterioare, alegeñi
Nuanña Specialã Exterioarã
pentru a o aplica peste
Nuanña Standard. 

Nuanñele Speciale
Exterioare variazã ca
translucenñã ºi intensitate
(nivelul negru/alb) astfel
oferind posibilitatea de
a reproduce influenña
smalñului asupra esteticii. 

Sunt folosite pentru:

• A reda mai multã “viañã”
aspectului final al
restaurãrii 

• A reda schimbãrile
smalñului ce apar în timp
potrivindu-le diferitelor
grupuri de vârstã

În acelaºi timp pe mãsurã
de smalñul se subñiazã,
creºte translucenla
smalñului. Pentru a imita
aceastã schimbare,
de exemplu la marginea
incizalã a dintelui de la
dinñii pacienñilor adulñi la
cei ai pacienñilor tineri,
existã urmãtoarele Nuanñe
Speciale Exterioare:

Alb Translucent (WT)
PENTRU COPII
Translucent Închis (DT)
PENTRU ADULÑI
Gri Translucent (GT)
PENTRU PERSOANE MAI
ÎN VÂRSTÃ

Translucent Natural (NT)
Clar Translucent (CT) 

O atenñie specialã trebuie
acordatã de asemenea
esteticii în zona cervicalã.
Pentru a imita aceastã
schimbare ºi pentru a
creºte aspectul “viu” al
restaurãrilor de Clasa V,
folosiñi Nuanña Specialã
Exterioarã:

Cervical Translucent (CVT)
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MULTI-SHADE
Grafic de combinare a nuanñelor 

Pentru a ajuta la alegerea celor mai potrivite straturi de nuanñe multiple
pentru cavitãñi mari la dinñii anteriori, folosiñi graficul urmãtor:

Tehnica mai multor nuanñe: ghid de aplicare

NUANÑÃ A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3
Speciale Interioare  BW AO2 AO3 AO3 AO4 BW AO2 AO3 AO4
Nuanñã Standard A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3
Speciale Exterioare WT DT DT DT DT WT WT DT DT

Copii Adulñi           Persoane mai în vârstã

Clasa IV

Clasa I i II Clasa III Clasa V
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CÃND ªI CUM?
Exemple de rezultate

Clasa IV

Start pre-operator

Bizotare folositã
pentru a ajuta la

adaptarea nuanñei

Nuanñã Specialã
Interioarã AO2

Nuanñã Standard A1

Nuanñe Speciale
Exterioare DT ºi NT
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MULTI-SHADE

Fañetã directã

Clasa IV

Clasa IV

B3

DT

A2

NT

AO2

OA2

CT
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CÃND ªI CUM?
Indicañii generale

Fotopolimerizare
Dupã conturare, se fotopolimerizeazã ca în tabelul alãturat.
In tehnica mai multor nuanñe materialul trebuie aplicat ºi
fotopolimerizat în straturi. Pentru straturi de grosime
maximã, vã rugãm consultañi tabelele.

GC GRADIA DIRECT ANTERIOR: 

Timp de polimerizare Plasma arc         (2000mW/cm2) 3 sec. 6 sec.

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

Nuanta Halogen/LED    (700mW/cm2) 20 sec. 40 sec.

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 ANTERIOR: 

Timp de polimerizare Plasma arc        (2000mW/cm2) 3 sec. 6 sec.

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

Nuanta Halogen/LED  (700mW/cm2) 20 sec. 40 sec.

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

Timpul de Iradiere ºi profunzimea efectivã a polimerizãrii 
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CE?
Seturi disponibile

GC GRADIA DIRECT

GC GRADIA DIRECT împre-
unã cu GC G-BOND pentru
adeziune ºi GC GRADIA
DIRECT Flo pentru folosire
ca liner în cavitãñi formeazã
un sistem complet pentru
crearea de restaurãri directe.

NUANÑE

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

Speciale Interioare:
AO2, AO3, AO4

Speciale Exterioare:
DT, CT, GT, NT, WT, CVT 

6 Nuanñe Posterior 
Standard:
P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5

Speciale Exterioare:
P-WT, P-NT

AMBALARE ÎN COMPULE
Set Introductiv:
5 Compule fiecare de A2,
A3, A3.5, AO3, CV, CT,
P-A2 ºi o cheie de culori 

Rezerve:
20 Compule de: A1, A2, A3,
A3.5, AO3, CV, DT, NT,
P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5,
P-WT, P-NT
10 Compule de: A4, B2, B3,
C3, AO2, AO4, CVD, BW,
CT, WT, GT, CVT
Volumul pe compulã:
0.16 ml
Greutatea pe Compulã:
0.24 g pentru anterior ºi
0.28 g pentru posterior 

AMBALARE ÎN SERINGI
Set Introductiv:
7 seringi de: A2, A3, A3.5,
AO3, CV, CT, P-A2
ºi o cheie de culori

Rezerve:
1 seringã de toate culorile
disponibile

Acesorii
Aplicator Compulã 
Cheie de culori 
Volumul pe seringã: 2.7 ml
Greutatea pe seringã: 4 g
pentru anterior ºi 4.7 g
pentru posterior
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CE?
Produse GC complementare 

GC G-BOND

GC G-BOND este un sistem de adeziune
inovator de generañia a 7a, monocomponent,
într-un singur strat pentru compozitele fotopo-
limerizabile. Pentru adeziunea compozitului
la smalñ ºi dentinã, se aplicã principiile adezi-
unii chimice cât ºi mecanice. Doi monomeri
funcñionali, 4-MET ºi Ester Acid fosforic, se
combinã cu particule de nanoumpluturã pentru
a forma o interfañã nano unicã ºi stabilã cu
dentina: Zona de Interacñiune Nano (NIZ).
GC G-BOND fotopolimerizabil ºi autodemi-
neralizant este foarte rapid ºi uºor de folosit,
doar 30 secunde pentru trei etape: se aplicã
GC G-BOND pentru a crea retentivitate în
smalñ ºi dentinã, ºi se lasã neatins 10 secunde;
se usucã bine sub presiune MAXIMÃ a
aerului 5 secunde în prezenña unui aspirator;
ºi se fotopolimerizeazã final 10 secunde.

AMBALARE
Starter Kit Bottle
Sticluñã de 5 ml, 50 aplicatoare micro-
compule, 1 vârf aplicator, 1 dispenser tray
Starter Kit Unit Dose   
50 x 0.1 ml doze, 50 vãrfuri aplicatoare verzi

GC GRADIA DIRECT Flo

Pentru folosirea ca liner în cavitãñi sub
GC GRADIA DIRECT, GC GRADIA DIRECT
Flo este o rãºinã hibridã cu microumpluturã
care este radioopacã ºi fotopolimerizabilã.
Are o formulã uºor de folosit, fluidã, nu se
împrãºtie/nu se lipeºte care se adapteazã
perfect la pereñii cavitãñilor.

AMBALARE
Rezerve:
2 x 1.5 g / 0.75 ml seringi, 4 vârfuri aplica-
toare de tip ac ºi 2 cape fotoprotectoare
Nuanñã: A3
Accesorii:
GC GRADIA DIRECT Flo vârfuri aplicatoare,
tip ac, 20 buc.
GC GRADIA DIRECT Flo vârfuri aplicatoare,
tip plastic, 20 buc.

Cheia de culori VITAPAN Clasical® ºi Vita®

sunt mãrci înregistrate ale Vita Zahnfabrik,
Bad Säckingen, Germania.
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CE?
Produse GC complementare 

GC Fuji IX GP (FAST) 

GC Fuji IX GP (prizã
normalã) ºi GC Fuji IX GP
FAST (prizã rapidã - doar 3
minute), sunt ionomeri de
sticlã autopolimerizabili
convenñionali ideali pentru
restaurãri de posterior
Clasa I, II ºi V, cât ºi pentru
refaceri de bonturi sau
folosire ca bazã în tehnica
sandwich, în combinañie
cu GC GRADIA DIRECT.
Nuanñe disponibile: A1**,
A2, A3, A3.5, B2, B3, C4
(**GC Fuji IX GP FAST doar)
AMBALARE:
Capsule: 50 capsule (volum
minim al amestecului pe
capsulã: 0.14 ml)
Pulbere-Lichid:
(GC Fuji IX GP doar)
1-1 Set: 15 g pulbere,
6.4 ml lichid, accesorii 
Rezervã: 15 g pulbere
6.4 ml lichid

GC Fuji LINING LC

GC Fuji LINING LC este un
ionomer de sticlã fotopoli-
merizabil pentru folosirea
ca liner rapid sub amalgam,
compozit ºi ceramicã. Face
prizã rapid (30 sec. VLC),
are o solubilitate scãzutã
în apã, nu este sensibil la
umiditate ºi asigurã o adezi-
une excelentã la structura
dentarã cu închidere
marginalã strânsã, GC Fuji
LINING LC este de asemenea
radioopac pentru diagnosti-
care postoperatorie simplã.
AMBALARE:
Pulbere-Lichid:
1-1 Pack: 10 g pulbere,
6.8 ml lichid, accesorii
Rezervã: 10 g pulbere
6.8 ml lichid

GC Fuji LINING LC 
Paste Pak

Primul ciment ionomer de
sticlã folosit ca liner
îmbunãtãñit cu rãºinã,
fotopolimerizabil disponibil
în varianta pastã-pastã. Cele
douã cartuºe pastã-pastã fac
aplicarea materialului simplã,
rapidã ºi precisã. Materialul se
amestecã astfel în consistenña
idealã în doar 10 secunde,
fãrã bule de aer; grosimea
filmului este suficientã sã
permitã adaptarea excelentã
în cavitate, fãrã împrãºtiere;
ºi face adeziune sigurã la
structura dintelui, fãrã con-
diñionare cât ºi la compozit.
AMBALARE:
Rezervã: 7 g / 4.7 ml Paste
Pak Cartridge cu hârtie de
amestec
Accesorii: Paste Pak
Dispenser

GC Fuji II LC Improved

Un ionomer de sticlã foto-
polimerizabil îmbunãtãñit
cu rãºinã care are rezultate
sigure, eficiente ºi de duratã.
Este ideal pentru restaurãri
de anterior ºi posterior
Clasa III ºi V cât ºi ca bazã.

Nuanñe disponibile: A1,
A2, A3, A3.5, A4, B2, B3,
B4, C2, C4, D2
AMBALARE:
Capsule: 50 capsule asortate
sau separate (volum minim
al amestecului pe capsulã:
0.10 ml)

Pulbere-Lichid:
3-2 pkg: 3x 15 g pulbere
(A2, A3, B3), 2x 6.8 ml
lichid, accesorii
Rezervã: 15 g pulbere
6.8 ml lichid



GC EUROPE N.V.
Head Office
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Tel. +32.16.39.80.50
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