
OPTIGLAZE® color
z GC

Światłoutwardzalne rozwiązania 
do malowania

Wszystko w kolorze wygląda lepiej
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Namaluj własną charakteryzację
Szukasz prostego rozwiązania, aby ucharakteryzować 
swoje codzienne prace estetyczne?
OPTIGLAZE color Cię zachwyci!

Dodaje koloru, długotrwałego połysku 
i wysokiej odporności na ścieranie 
wszystkim Twoim uzupełnieniom.

Gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu 
i skracający etap polerowania,
ten produkt oszczędzi Twój cenny czas.

Wybierz z szerokiej gamy kolorów, 
zarówno do wewnętrznej jak i zewnętrznej 
charakteryzacji, by stworzyć piękno 
estetycznych detali.

Trwałość

Szybkość

Piękno
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Długotrwały połysk
Cała linia OPTIGLAZE color zawiera unikalną technologię nanowypełniacza, 
zapewniając wysoką odporność na ścieranie i długotrwały połysk.

Bez wypełniacza materiał 
łatwo ulega ścieraniu.

Równomiernie rozproszone 
cząsteczki dzięki technologii 
nanowypełniacza GC.

Ścieranie

Żywica

Nanowypełniacz

Technologia konwencjonalna Technologia nanowypełniacza

OPTIGLAZE color zapewnia gładką 
powierzchnię, która utrzymuje się przez 
długi czas. Akumulacja płytki nazębnej 
w krytycznych obszarach, takich jak korony 
na implantach lub przęsła jest ograniczona, 
jest to korzystne dla unikania peri-implantitis 
lub gingivitis.

Gładkie powierzchnie

Tradycyjne wypełniacze grupują 
się w klastry, dzięki czemu 
materiał jest podatny na ścieranie.

Zdjęcie spod mikroskopu SEM pokazuje 
jednorodną dyspersję nanowypełniacza.
Źródło: Dział Badań i Rozwoju GC, Japonia

Konkurencyjny środek do 
lakierowania bez wypełniaczy.

OPTIGLAZE color
Źródło: Dział Badań i Rozwoju GC, 
Japonia

Zdjęcia dzięki uprzejmości: MDT Christian Rothe, Niemcy
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Osiągnij najlepsze rezultaty malując
swoją estetykę z OPTIGLAZE color

Bloczki i dyski CAD/CAM
Uzupełnienia wyfrezowane z bloczków i dysków CAD/CAM z PMMA, kompozytu lub 

ceramiki hybrydowej można indywidualizować OPTIGLAZE color. Jednym z najbardziej 

zaawansowanych bloczków CAD/CAM z GC jest CERASMART™270. Dzięki zwię-

kszonej wytrzymałości i odporności na ścieranie, znajduje się w czołówce stomatologii 

odtwórczej. Materiał może być łatwo glazurowany i charakteryzowany za pomocą 

odpornej na ścieranie powłoki OPTIGLAZE color firmy GC.

Frezowane PMMA. Zdjęcia dzięki uprzejmości: MDT Axel Seeger, Niemcy

Wzmocnij swoje uzupełnienia tymczasowe
Nadaj połysk i charakter swoim uzupełnieniom tymczasowym 

za pomocą OPTIGLAZE color. Jest gotowy do użycia i łatwy 

w stosowaniu bez znaczenia czy Twoja odbudowa została 

wykonana z konwencjonalnego akrylu jak UNIFAST®III, 

wyfrezowana w PMMA czy wydrukowana z GC Temp PRINT®. 

Sprawdzona technologia nanowypełniacza zapewnia wysoką 

odporność na ścieranie i długotrwały połysk wszystkim 

drukowanym koronom i mostom tymczasowym.

Drukowane GC Temp PRINT. Zdjęcia dzięki uprzejmości: MTD Leonardo Cavallo, Włochy
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OPTIGLAZE color

OPTIGLAZE color może być użyty do nadawania koloru wszystkim Twoim pośrednim uzupełnieniom kompozytowym i z ceramiki 

hybrydowej, takim jak GC GRADIA® PLUS. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy kompozyt ma ulepszone właściwości fizyczne 

i oferuje szeroki zakres zastosowań klinicznych, niezrównaną trwałość, naturalną opalescencję i doskonałą, naturalną estetykę.

Zarówno gdy chcesz nakładać lub wstrzykiwać, charakteryzować wewnętrznie lub zewnętrznie, OPTIGLAZE color jest idealnym 

partnerem dla wszystkich Twoich uzupełnień kompozytowych.

GRADIA® PLUS Lustre Paints z GC to część modułowego systemu GRADIA® 

PLUS, można je łatwo łączyć, aby uzyskać jeszcze więcej niuansów 

kolorystycznych. Stwórz własną, preferowaną konsystencję i oszczędzaj 

cenny czas na etapie polerowania, używając tej powłoki z nanowypelniaczem 

do charakteryzacji.

Pośrednie uzupełnienia kompozytowe i z ceramiki hybrydowej

Wewnętrzna charakteryzacja i odbudowa warstwowa szkliwa.

Wykończenie Przygotowanie Aplikacja Utwardzenie światłem

Aplikacja wewnętrzna

Aplikacja zewnętrzna
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Dzięki OPTIGLAZE color możesz podkreślić indywidualne cechy akrylowych zębów 
i dziąseł - zapewniając pacjentom dopasowanie protez do rysów twarzy i ich
osobowości. Najlepsze protezy to takie, których nie zauważysz.

Wszyscy jesteśmy wyjątkowi... podobnie jak nasze zęby

Zdjęcia dzięki uprzejmości: RDT Lisa Johnson, Wielka BrytaniaZdjęcia dzięki uprzejmości: MTD Jean-François Deche, Francja
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Odcienie

Dostosowanie 
odcienia (chroma)  

A-plus
 

B-plus
 

C-plus   

Charakteryzacja lub 
odtwarzanie bruzd, 
mamelonów, obszaru 
przyszyjkowego, białych 
opasek, lini pęknięć itp.

 
White

 
Ivory white

 
Yellow

 
Orange

 
Pink Orange

 
Pink

 
Red brown 

 
Olive

 
Lavender

 
Grey

 
Blue

 
Red

Rozcieńczanie innych 
odcieni i glazurowanie 
(pokrywanie powierzchni)

 
Clear

 
Clear HV

Czasy, kiedy w laboratorium potrzebne były dwa urządzenia do procesu utwardzania (jedno 
do pośredniego, a drugie do ostatecznego utwardzenia) należą już do przeszłości. GC oferuje 
obecnie najnowocześniejsze wielofunkcyjne urządzenie do polimeryzacji świetlnej dla technika 
dentystycznego łączące 2 tryby utwardzania: utwardzanie wstępne (tryb stopniowy) oraz 
utwardzanie końcowe (tryb pełny).

Tryb pełny

Tryb stopniowy

Najnowsza technologia LED

Wyposażone w diody emitujące
światło o dwóch długościach fali,
urządzenie GC Labolight DUO 
może być stosowane do polime-
ryzacji dowolnego kompozytu 
GC w bezpieczny i trwały sposób. 
Oferuje długość fali w zakresie 
380 nm - 510 nm o szczytowej
wartości widma w zakresie:

• 465 nm - 485 nm 
(12 diod niebieskich)

• 390 nm - 400 nm 
(3 diody fioletowe)

Technologia ta zapewnia optymalne 
utwardzanie wszystkich 
światłoutwardzalnych materiałów 
dentystycznych, natomiast wysoka 
moc skraca cykle naświetlania.

Zautomatyzowany system 
obrotowy 

Płyta odblaskowa skutecznie
rozprowadza całe światło 
i eksponuje utwardzane 
prace ze wszystkich stron.
Podstawka do utwardzania 
dokładnie pozycjonuje obiekty 
podczas wszystkich cykli 
utwardzania światłem.

Kompaktowa 
i ergonomiczna 

konstrukcja

Urządzenie GC Labolight DUO 
jest nie tylko w stanie obsłużyć 

większość Twoich prac, lecz 
również dobrze wygląda. 

Nagrodzone za elegancką 
nowoczesną stylistykę z gładkimi

powierzchniami ułatwia 
czyszczenie oraz zajmuje 

niewiele miejsca w laboratorium. 

Konstrukcja ta zapewnia 
dużą funkcjonalność:

bardzo prosty i intuicyjny
w obsłudze interfejs i łatwo 

dostępne, dzięki szeroko 
otwierającym się drzwiczkom, 

części wewnętrzne.

Labolight DUO

OPTIGLAZE color jest polimeryzowany za pomocą odpowiedniego urządzenia do 
utwardzania światłem o efektywnej długości fali wyjściowej poniżej 430 nm.
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008408 OPTIGLAZE color, Set

008409 OPTIGLAZE color A Plus, 2.6 ml

008410 OPTIGLAZE color B Plus, 2.6 ml

008411 OPTIGLAZE color C Plus, 2.6 ml

008412 OPTIGLAZE color White, 2.6 ml

008413 OPTIGLAZE color Ivory White, 2.6 ml

008414 OPTIGLAZE color Yellow, 2.6 ml

008415 OPTIGLAZE color Orange, 2.6 ml

008416 OPTIGLAZE color Pink Orange, 2.6 ml

008417 OPTIGLAZE color Red Brown, 2.6 ml

008418 OPTIGLAZE color Olive, 2.6 ml

008419 OPTIGLAZE color Grey, 2.6 ml

008420 OPTIGLAZE color Blue, 2.6 ml

008421 OPTIGLAZE color Lavender, 2.6 ml

008422 OPTIGLAZE color Pink, 2.6 ml

008423 OPTIGLAZE color Red, 2.6 ml

008424 OPTIGLAZE color Clear, 5 ml

008425 OPTIGLAZE color Clear HV, 5 ml
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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. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

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

Artykuły i opracowania

OPTIGLAZE color 
-  The effect of glazing and aging on the surface properties of CAD/CAM resin blocks. N.Tekçe, S. Fidan, S. Tuncer, D. Kara, M. Demirci. J Adv Prosthodont 2018;10:50-7 

-  Effect of Protective Coating on Surface Properties and Candida Albicans Adhesion to Denture Base Materials. M. Ali AlBin-Ameer, M. Y Alsrheed,  
I.A Aldukhi, A. Matin, S. Q Khan, R. Abualsaud, M.M Gad. Journal of Prosthodontics, 25 October 2019

Artykuły w czasopismach stomatologicznych
-  Eine Hybridkeramik als ergänzendes CAD/CAM-Material für Einzelzahn- und Implantat-Versorgungen. C. Fischer. Dental Dialogue, 17, March 2016, pp. 76-89. 

-  Traiter l’usure dentaire grace à une intervention minimale. S. Mehta. Dentoscope, November 2016, Nr. 168. Pp.38-47. 

-  A CAD/CAM fabricated GC Cerasmart onlay patient case. A. Cantagalli. Spectrum Dialogue Vol.18 No.8-October 2019

OPTIGLAZE color dostępne opakowania
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