
Pe∏na ceramika
GC Initial AL • GC Initial Zr

Twórz swój Êwiat
z Initial firmy GC.

Jeden system ceramiczny do wszystkich wskazaƒ

System GC Initial sk∏ada si´ 
z szeÊciu wyspecjalizowanych

linii ceramik do wszystkich typów
uzupe∏nieƒ metaloceramicznych 

i pe∏noceramicznych wykonywanych
z zastosowaniem ró˝nych procedur

wytwarzania i ró˝nych materia∏ów na
podbudowy. 

Uzupe∏nienia pe∏noceramiczne stajà si´
coraz bardziej popularne w stomatologii

odtwórczej. Za poÊrednictwem ceramik
GC Initial AL i GC Initial Zr, system 

GC Initial umo˝liwia wykonanie ka˝dego
rodzaju standardowych uzupe∏nieƒ pe∏no-

ceramicznych i uzupe∏nieƒ hybrydowych
niezawodnie i wiernie oddajàcych kolor na

podbudowach z tlenku glinu lub tlenku cyrkonu.

www.gcinitial.gceurope.com
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GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

*Vita jest zarejestrowanym znakiem handlowym 
Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Niemcy.

System modu∏owy

Ceramika GC Initial jest dost´pna 
w zestawach stanowiàcych modu∏y
systemu. Ka˝dy zestaw zawiera
ró˝ne komponenty i dodajàc je 
do siebie mo˝na podnieÊç poziom
estetyki wykonywanych uzupe∏nieƒ.

Modu∏ 1: 
Zestaw podstawowy AL, Zr
Zawiera wszystkie podstawowe
opakery oraz proszki ceramiki 
w standardowych odcieniach 
i p∏yny. Jest przeznaczony do prac
podstawowych w standardowej
technice modelowania warstwo-
wego w ramach klasycznego
systemu kolorów Vitapan*.

Modu∏ 2: 
Zestaw zaawansowany AL, Zr
Kompletuje system GC Initial 
przez dodanie do podstawowego
zestawu pozosta∏ych kolorów 
i akcesoriów. Stwarza mo˝liwoÊç
spe∏nienia wymagaƒ najbardziej
zaawansowanej estetyki uzupe∏nieƒ
adekwatnej do naturalnych z´bów.

Zestaw wprowadzający 
(1 kolor A3) AL, Zr 
Zawiera podstawowe opakery,
odcienie barwne i p∏yny w iloÊciach
niezb´dnych do przetestowania na
ograniczonej iloÊci uzupe∏nieƒ
ceramicznych.

GC Initial INvivo/INsitu 
AL, Zr, Ti
Masy do efektów specjalnych
wewn´trzne i zewn´trzne.

Dane techniczne:

W∏aściwości GC Initial AL GC Initial Zr
Wypalanie dentyny (°C) 910 810
Wspó∏czynnik  2./4. 2./4.
rozszerzalnoÊci termicznej wypalanie wypalanie
(25-500°C;10-6xK-1) 6.9/6.9 9.4/9.4
Temperatura topnienia (°C) 600 550
RozpuszczalnoÊç (µg/cm2) 11 12
G´stoÊç (µg/cm2) 2.41 2.43
Wytrzyma∏oÊç na zginanie (Mpa) 90 90
Ârednia wielkoÊç ziaren (µm; D 50%) 24.2 21.5
GC Initial AL i GC Initial Zr spe∏niajà normy europejskie ISO 9693:2000
(Podane wartoÊci sà wynikami wewn´trznych testów)

Pe∏na ceramika: GC Initial AL • GC Initial Zr

GC Initial AL

jest ceramikà precyzyjnie
dostosowanà do materia∏u
podbudowy i silnie ∏àczy si´  
z tlenkiem glinu, co gwarantuje
dobrà adhezj´ oraz doskona∏e
utrzymanie i w∏aÊciwoÊci koloru.

• Precyzyjnie dopasowane
wspó∏czynniki rozszerzalnoÊci
termicznej

• Bardzo dobra zwil˝alnoÊç 
i optymalna stabilnoÊç termiczna

• Temperatura wypalania 910°C
• Doskona∏a adhezja i wysoka

biozgodnoÊç
• Dok∏adnie dopasowany do

materia∏u podbudowy kolor
umo˝liwia naturalnà estetyk´ 

GC Initial Zr

jest ceramikà specjalnie przystoso-
wanà do bardzo wytrzyma∏ych
konstrukcji z tlenku cyrkonu, czyniàc
je idealnymi do wykonywania
subtelnie wyglàdajàcych 
uzupe∏nieƒ np. mostów.

• Precyzyjnie dopasowane
wspó∏czynniki rozszerzalnoÊci
termicznej

• Optymalne pod wzgl´dem
estetyki uzupe∏nienia na bardzo
wytrzyma∏ych podbudowach 
z tlenku cyrkonu

• Bardzo dobra zwil˝alnoÊç
• Temperatura wypalania 810°C 

i krótki czas ch∏odzenia
• Doskona∏a adhezja i wysoka

biozgodnoÊç
• Konwencjonalne osadzanie 

w jamie ustnej pacjenta
• Naturalnie wyglàdajàce

uzupe∏nienia


