
Zirconia Solutions

Initial Zr-FS
Lustre Pastes NF

Zirconia Disk

Mocne rozwiåzania dla piëknych zëbów.



Cyrkon jest obecnie niezbëdny jako materiał do wysoce estetycznych i trwałych uzupełnieË protetycznych. Jest stabilny, ekonomiczny, dostosowany do cyfrowego procesu i ma szeroki zakres 

zastosowaË. Dziëki temu technicy dentystyczni mogå wytwarzaÊ uzupełnienia o długotrwałej stabilnoπci oraz naturalnej estetyce w ekonomiczny i wydajny sposób.

Æaden inny materiał ceramiczny nie ma tak wysokiej wytrzymałoπci jak tlenek cyrkonu. Jest to trwała, wolna od metali alternatywa dla duæych uzupełnieË i bardziej odporna na pëkanie niæ ceramika 

szklana. Zeskanowane i zaprojektowane struktury lub całe konstrukcje monolityczne mogå byÊ szybko i z duæå precyzjå wyfrezowane z kråæków Initial Zirconia Disks.

W obliczu szybkiej transformacji cyfrowej w branæy waæne jest, aby nadåæyÊ za tego rodzaju 

procesem pracy. Produkt taki jak cyrkon jest czymπ wiëcej niæ tylko kolejnym materiałem 

odtwórczym - to kolejny krok w kierunku poprawy jakoπci i trwałoπci Twojej pracy.

Łåczåc wytrzymałoπÊ i estetykë, ceramika CAD/CAM moæe byÊ doskonałå alternatywå dla 

tradycyjnych materiałów w róænych rozwiåzaniach klinicznych. GC oferuje szerokå gamë 

materiałów ceramicznych, które spełniajå róæne uwarunkowania kliniczne i ekonomiczne, 

takie jak koszty lub łatwoπÊ przetwarzania.

GC oferuje rozwiåzania dostosowane do potrzeb kaædego pacjenta: od licowania za pomocå 

Initial Zr-FS po malowanie monolitycznych uzupełnieË z tlenku cyrkonu za pomocå Initial 

Lustre Pastes NF.

Zainspiruj sië wieloma przykładami i korzystaj z nieskoËczonej wszechstronnoπci naszych 

rozwiåzaË dla tlenku cyrkonu...

Zdjëcia: dziëki uprzejmoπci M. Brüsch, Niemcy - R. Dahl, Niemcy - P. Freudenthal, Szwecja - B. Marais, USA - 

S. Milliasseau, Francja - V. Mutone, Włochy - S. Roozen, Austria - C. Rothe, Niemcy

Znaki towarowe GC: Initial Lustre Pastes NF, Initial Spectrum Stains, Initial LiSi Press, Initial Zirconia Disk

Rozwiåzania na bazie cyrkonu z Initial™ z GC
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Malowanie na tlenku cyrkonu - struktura monolityczna

Malowanie i mikro warstwowanie - cyrkon na implantach

Licowanie na tlenku cyrkonu
Zindywidualizowane nakładanie warstw

Licowanie na tlenku cyrkonu - malowanie i mikro warstwowanie



Jeden standard jakoπci dla piëkna i funkcji natury
Najwiëkszå zaletå cyrkonu jest jego wytrzymałoπÊ i odpornoπÊ na powtarzajåce sië obciåæenia zwiåzane z æuciem. Jego wyjåtkowe właπciwoπci mechaniczne sprawiajå, æe jest to doskonały wybór 

do odbudowy, gdy niezbëdna jest maksymalna wytrzymałoπÊ. Jednoczeπnie istnieje mnóstwo rozwiåzaË, które pozwalajå uzyskaÊ najbardziej poæådanå, witalnå i realistycznå estetykë, z róænymi 

poziomami przeziernoπci i opcjami wykoËczenia - opracowanymi przez GC

Ceramika własnej produkcji

Cyrkon, wyciåg z krzemianu cyrkonu, jest przetwarzany w krystaliczny biały proszek w złoæonym procesie chemicznym. Dodatek 

spoiw organicznych pozwala na prasowanie proszku w prefabrykowane dyski. Proces spiekania wstëpnego przypisuje właπciwoπci 

przetwarzania kaædego dysku. Po produkcji kaædy pojedynczy egzemplarz jest poddawany szczegółowej kontroli jakoπci.

Własna produkcja i proces jakoπci podlegajå bardzo rygorystycznym procedurom testowym zgodnie z ustalonymi, certyfikowanymi 

procesami. Zapewnienie wysokiej jakoπci materiałów o doskonałych właπciwoπciach fizycznych - GC Initial Zirconia Disks

CERTYFIKOWANA KONTROLA WYTRZYMAŁO©CI I JAKO©CI

Estetyczne ceramiki GC Initial så oparte na strukturalnej formie natury i wykonane w najwyæszej jakoπci. Oznacza to, æe właπciwoπci 

optyczne odbudowy, takie jak rozproszone odbicie, fluorescencja, opalescencja i przeziernoπÊ naπladujå naturalne zëby.

Skład i jakoπÊ GC Initial sprawiajå, æe ceramika jest prosta w obsłudze i niezwykle stabilna. Jest łatwa do konturowania i bardzo 

tolerancyjna na technikë pracy. Nawet po kilku wypalaniach kolor i właπciwoπci optyczne ceramiki nie ulegnå zmianie.

Struktura estetycznych ceramik GC Initial ma równieæ doskonałe właπciwoπci fizyczne, dziëki czemu koËcowe uzupełnienia så 

wyjåtkowo trwałe i w pełni funkcjonalne - GC Initial Zr-FS i GC Initial Lustre Pastes NF 

NATURALNIE PIÈKNE
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Niezaleænie od wskazania lub procesu licowania,
 piëkne, naturalnie wyglådajåce uzupełnienie moæna wykonaÊ w prosty sposób.

NATURALNIE PIÈKNE



GC Initial Zirconia Disks
Jaki jest optymalny cyrkon, dla którego wskazania? Na Twój wybór wpłynå róæne czynniki: wymagania estetyczne, wielkoπÊ odbudowy, odcieË opracowanego zëba, ...

W celu uzyskania najbardziej przewidywalnych i dokładnych uzupełnieË niezwykle waæne jest, aby zawsze wybieraÊ materiał, który odpowiada specyfikacjom kaædego indywidualnego przypadku.

–ródło: GC R&D. Dane dostëpne w dokumentacji

Initial Zirconia Disk ST
(Standardowa przeziernoπÊ)

Initial Zirconia Disk HT
(Wysoka przeziernoπÊ)

Initial Zirconia Disk UHT
(Ultra-wysoka przeziernoπÊ)

TwardoπÊ Vickersa 1250 HV 1250 HV 1250 HV

WRC (50-500°C) 10.3 10.3 9.8

GëstoπÊ synteryzacji 6.05 g/cm³ 6.09 g/cm³ 6.05 g/cm³

PRZETWARZANIE

Technika
malowania

Technika
cut-back

Technika
warstwowa

Initial Zirconia Disk ST
(Standardowa przeziernoπÊ)

Initial Zirconia Disk HT
(Wysoka przeziernoπÊ)

Initial Zirconia Disk UHT
(Ultra-wysoka przeziernoπÊ)
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Brak przebarwieË Niewielkie przebarwienia Powaæne 
przebarwienia / Metal

Initial Zirconia Disk ST

Initial Zirconia Disk HT

Initial Zirconia Disk UHT

Wybierz optymalny typ tlenku cyrkonu: 

ZaleænoπÊ miëdzy odcieniem opracowanego zëba

a poziomem przeziernoπci uzupełnienia z cyrkonu

WSKAZANIE

Inlay/Onlay Licówka
Korona

(Zåb przedni/boczny)
Łåcznik hybrydowy

Trzypunktowe mosty 
(w tym trzonowce)

Mosty typu multi-unit 
(   4 punkty)

Initial Zirconia Disk ST (Standardowa przeziernoπÊ) ✔ ✔ ✔ ✔

Initial Zirconia Disk HT (Wysoka przeziernoπÊ) ✔ ✔ ✔ ✔

Initial Zirconia Disk UHT (Ultra-wysoka przeziernoπÊ) ✔ ✔ ✔ ✔
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Trzypunktowa wytrzymałoπÊ na zginanie (MPa)

Initial Zirconia Disk ST

Initial Zirconia Disk HT

Initial Zirconia Disk UHT

0 200 400 600 800 1000 1200

 Klasa 5 > 800 MPa zgodnie z DIN EN ISO 

6872 (minimalne wymagania do wytwarzania 

mostów 4-punktowych i mostów typu 

multi-unit)

 Klasa 4 > 800 MPa zgodnie z DIN EN ISO 

6872 (minimalne wymagania do wytwarzania 

mostów 3-punktowych)

Doskonale wywaæone właπciwoπci materiału

Initial Zirconia Disk ST

Initial Zirconia Disk HT

Initial Zirconia Disk UHT

+20%

+30%

PrzeziernoπÊ



Uwolnij pełen potencjał estetyczny z GC Initial Zr-FS
Initial Zr-FS to udoskonalona ceramika do licowania na bazie skalenia do stosowania z podbudowami cyrkonowymi o wysokiej wytrzymałoπci.

Ze wzglëdu na niezrównany naturalny efekt optyczny i zwiëkszonå stabilnoπÊ po wielokrotnym wypalaniu, doskonale nadaje sië do wytwarzania najbardziej wymagajåcych estetycznych koron oraz 

złoæonych i precyzyjnych konstrukcji, takich jak podbudowy do mostów na zëbach lub implantach.

Zarówno biała, jak i czerwona estetyka
Aby odbudowy dziåseł za pomocå Initial wyglådały jeszcze bardziej estetycznie i naturalnie, 

dodatkowy zestaw odcieni dziåsłowych Initial Zr-FS Gum Shades spełnia wszystkie wymagania 

wysoce estetycznych reprodukcji dziåseł.
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Monolityczna odbudowa systemami GC Initial IQ One Body pozwala w pełni skupiÊ sië na kształcie i funkcji dziëki warstwowaniu tylko jednym proszkiem lub 

jednå pastylkå natłoczonå na strukturë cyrkonu. Dalszå charakterystykë i połysk moæna łatwo uzyskaÊ dziëki rozwiåzaniom do malowania GC Initial: Initial Lustre 

Pastes NF i Initial Spectrum Stains.

Dedykowane Zr Light Reflective Liners så gotowymi do uæycia linerami zaprojektowanymi do niezawodnego maskowania odcieni róænie barwionych podbudów

z tlenku cyrkonu przy zachowaniu istotnych dla estetyki efektów πwietlnych. Så równieæ rozwiåzaniem do przebarwionych preparacji zëba.

Po przygotowaniu w ten sposób podbudowy standardowa technika nakładania warstw doprowadzi do doskonałych rezultatów kolorystycznych.

Koncentruj sië na kształcie i funkcji

Produkty powiåzane

GC Initial Light Reflective 
Liner Set
Gotowe do uæycia linery zapro-
jektowane do niezawodnego 
maskowania odcienia podbudowy 
cyrkonowej zachowujåc istotne 
dla estetyki efekty πwietlne.

GC Initial IQ - One Body 
Layer-over-Zircon oraz 
Press-over-Zircon
Ceramika na bazie skalenia do 
techniki “One Body”.



Tlenek cyrkonu o standardowej przeziernoπci (ST) oraz wysokiej 
przeziernoπci (HT)

Wskazania

• Korony w przednim i bocznym odcinku zëbów

• Mosty typu multi-unit

• Łåczniki hybrydowe

• Nadbudowy implantów

Korzyπci w skrócie

• Wysoka wytrzymałoπÊ i estetyka

• Optymalna stabilnoπÊ krawëdzi i efektywnoπÊ frezowania

• MoæliwoπÊ modyfikacji za pomocå GC Initial Zr-FS 

i GC Initial Luster Pastes NF

Kråæki cyrkonowe GC Initial Zirconia Disks ST (Standard Translucent - o standardowej przeziernoπci) i HT (High Translucent - o wysokiej przeziernoπci) så dobrze znane ze swojej wysokiej wytrzymałoπci 

do 1200 MPa, ich biokompatybilnoπci i twardoπci, odpornoπci na odkształcenia i optymalnej stabilnoπci krawëdzi. ST ma najwyæszy poziom opakerowoπci - idealny do wskazaË, w których metalowe 

konstrukcje, przebarwione preparacje zëbów naleæy zamaskowaÊ. HT jest idealny do pełnokonturowych lub zredukowanych uzupełnieË anatomicznych zarówno w bocznym, jak i przednim odcinku 

zëbów. Dziëki doskonałej równowadze miëdzy wytrzymałoπciå a moæliwoπciami estetycznymi moæna stworzyÊ niezwykłe uzupełnienia monolityczne z doskonałym przejπciem od dziåsła do zëba. 

Podbudowy moæna dostosowywaÊ za pomocå płynów barwiåcych (technika pëdzla), GC Initial Luster Pastes NF i GC Initial Zr-FS.
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Ultra-wysoko przezierny tlenek cyrkonu (UHT)

Wskazania

• Wkłady - Inlay

• Nakłady - Onlay

• Licówki

• Korony w przednim i bocznym odcinku zëbów

• Mosty trzypunktowe (w tym trzonowce)

Korzyπci w skrócie

• Wysoka wytrzymałoπÊ i estetyka

• Optymalna stabilnoπÊ krawëdzi i efektywnoπÊ frezowania

• MoæliwoπÊ modyfikacji przy uæyciu GC Initial Zr-FS 

i GC Initial Lustre Pastes NF

Składajåcy sië z połåczenia proszków ceramicznych - cyrkonu tetragonalnego (konwencjonalnego) i kubicznego - GC Initial Zirconia Disk ma przeziernoπÊ 

porównywalnå z dwukrzemianem litu. Moæna uzyskaÊ wyglådajåce jak naturalne zëby uzupełnienia o wysokiej wytrzymałoπci, zapewniajåc długotrwałå 

wydajnoπÊ. Te same płyny barwiåce (technika pëdzelka), GC Initial Luster Pastes NF i GC Initial Zr-FS mogå zostaÊ uæyte do tej podbudowy, aby uzyskaÊ 

najbardziej niezwykłe efekty koËcowe.

Produkty powiåzane

GC Initial Zr-FS
Ulepszona ceramika na bazie skale- 
nia do licowania tlenku cyrkonu do 
stosowania z wysoce wytrzymałymi 
podbudowami cyrkonowymi.

Posiada niezrównanie naturalne 
efekty optyczne i zwiëkszonå stabil-
noπÊ po wielokrotnym wypalaniu.

GC Initial Lustre Pastes NF
Trójwymiarowa ceramika do 
malowania by w łatwy sposób 
udoskonaliÊ lub zmodyfikowaÊ 
wszystkie Twoje prace ceramiczne. 
WRC miëdzy 6,9 a 13,3.
W odcieniach Vita i odcieniach 
dziåsłowych.



Dziëki Initial Lustre Pastes NF nie potrzebujesz juæ złoæonego nakładania warstwowego ani dodatkowych cykli wypalania, aby uzyskaÊ niezrównanå witalnoπÊ i naturalny połysk dla wszystkich 

uzupełnieË. Majå szeroki zakres WRC miëdzy 6,9 i 13,3 i dlatego mogå byÊ równieæ stosowane do innych prac ceramicznych. Så one dostëpne w gotowych do uæycia słoikach, ułatwiajåc pracë jeszcze 

bardziej. Dziëki płynom rozcieËczajåcym i odπwieæajåcym utrzymuje sië optymalnå konsystencjë do koËca.

Nieograniczone moæliwoπci malowania z GC Initial Lustre Pastes NF

Idealne przejπcie miëdzy brzegiem korony 

a dziåsłem uzyskuje sië za pomocå Lustre 

Pastes NF.
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GC Initial Lustre Pastes NF
Trójwymiarowa ceramika do 
malowania by w łatwy sposób 
udoskonaliÊ lub zmodyfikowaÊ 
wszystkie Twoje prace ceramiczne. 
WRC pomiëdzy 6,9 i 13,3.
W odcieniach Vita i odcieniach 
dziåsłowych.

Produkty powiåzane

Nieograniczone moæliwoπci malowania z GC Initial Lustre Pastes NF Dodaj charakteru do Twoich monolitycznych uzupełnieË
Szukasz sposobu na zwiëkszenie witalnoπci i połysku w wytwarzanych metodå CAD/CAM monolitach cyrkonowych? Initial Lustre Pastes NF oferujå 

rozwiåzanie dla kaædego przypadku. Pełnå charakteyzacjë i połysk moæna dodaÊ w jednym cyklu wypalania. 

Pasty så gotowym do uæycia materiałem o optymalnych właπciwoπciach tiksotropowych umoæliwiajåcym precyzjë i łatwoπÊ stosowania. Poæådanå 

teksturë powierzchni i gładkoπÊ warstwy Initial Lustre Pastes NF moæna uzyskaÊ przez delikatne wibrowanie lub kondensacjë uzupełnienia. Nie jest 

wymagane skomplikowane nakładanie warstw ani dodatkowe cykle wypalania. To szybka, łatwa i bezpieczna procedura. 



Produkty powiåzane

GC FujiCEM Evolve
Modyfikowany æywicå szkło-
jonomerowy cement do osadzania, 
który łåczy w sobie najlepsze cechy 
uæytkowe i właπciwoπci fizyczne, 
zapewniajåc całkowity spokój. 
Oferuje korzyπÊ w postaci tolerancji 
na wilgoÊ, adhezji chemicznej do 
zëbów i przyjaznoπci biologicznej.

GC G-CEM LinkForce
Uniwersalny cement na bazie æywicy, 
który zapewnia przewidywalne wy- 
niki i pozwala na pracë w standary-
zowany sposób. G-CEM LinkForce 
zapewnia silne połåczenie ze wszyst-
kimi substratami we wszystkich 
wskazaniach, bez kompromisów.

Pobierz aplikacjë do 
cementowania, aby wybraÊ 

odpowiedni cement 
i procedurë osadzania

Cementowanie uzupełnieË z tlenku cyrkonu
Aby uzyskaÊ optymalnå adhezjë, uzupełnienia powinny byÊ piaskowane.

Gdy preparacje zëbów så niemal optymalne, zaleca sië modyfikowany æywicå cement szkło-jonomerowy, 
taki jak FujiCEM Evolve. FujiCEM Evolve wykazuje wysokå siłë wiåzania z tlenkiem cyrkonu, bez potrzeby 
stosowania jakiegokolwiek primera i jest mniej wraæliwy na technikë niæ cementy kompozytowe. 
Samoadhezyjny cement kompozytowy na bazie æywicy, taki jak G-CEM LinkAce, jest równieæ bardzo 
odpowiedni, gdy moæliwa jest izolacja wilgoci.

W przypadku minimalnie inwazyjnych preparacji z minimalnå retencjå, uniwersalny cement æywiczny, taki 
jak G-CEM LinkForce, oferuje wiele zalet, takich jak wysoka siła wiåzania i moæliwoπÊ samoutwardzania.
Wyjåtkowo wysoka przeziernoπÊ Initial Zirconia Disk UHT ma të dodatkowå zaletë, æe moæliwe jest 
utwardzanie πwiatłem przez uzupełnienie, co oszczëdza czas i jest korzystne dla właπciwoπci cementu.
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GC Manufacturing Europe

Witamy w najnowoczeπniejszym Centrum Produkcyjnym GC CAD/CAM 
gdzie oferujemy rozwiåzania dla najbardziej wymagajåcych przypadków.

Dziëki wieloletnim zaawansowanym badaniom, nasz system CAD/CAM 
jest w stanie wydajnie produkowaÊ wiele rodzajów uzupełnieË 
protetycznych i rozwiåzaË wykonanych z róænych materiałów.
Jeπli szukasz wysokiej jakoπci produktów i usług w technologii CAD/CAM, 
jesteπmy pewni, æe moæemy dostarczyÊ Ci to, czego potrzebujesz. 
Poniewaæ nasz otwarty system pozwala obsługiwaÊ najbardziej złoæone 
przypadki.
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GC EUROPE N.V.

Head Office

Researchpark

Haasrode-Leuven 1240

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32.16.74.10.00

Fax. +32.16.40.02.14

info.gce@gc.dental

https://europe.gc.dental

GC EUROPE N.V.

GC EUROPE Spółka Akcyjna 

Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Królowej Jadwigi 325B

PL - 30-234 Kraków

Tel.  +48.12.425.14.74

Fax. +48.12.312.52.08

info.poland@gc.dental

https://europe.gc.dental/pl-PL 


