
GC PROVITEC
Väliaikainen silta- ja kruunu-
materiaali, joka perustuu 
Bis-akryyliyhdistelmämuovi
pohjaan

GC FREEGENOL
Eugenoliton väliaikaissementti
kruunujen ja siltojen kiinnit-
tämiseen.

GC K.Y. PLIER
Pihdit väliaikaisesti kiinnitet-
tyjen töiden iroittamiseen

GC UNIFAST
METYYLIMETAKRYLAATTI-POHJAINEN VÄLIAIKAINEN

KRUUNU- JA SILTAMATERIAALI

SILMÄYS GC: n VÄLIAIKAISTYÖSKENTELYYN VALMIS-
TAMIIN MATERIAALEIHIN JA APUVÄLINEISIIN

GC UNIFAST valokeilassa

PAKKAUKSET

Potilaan d. 12 vanha
metallikeraaminen 
kruunu tullaan uusimaan

Jäljennöksen ottaminen
ennen preparointia

Viimeistelty pilari

Sekoita GC UNIFAST
TRAD: ia 10 – 15 sekuntia

Täytä jäljennös 
sekoitetulla GC UNIFAST
TRAD: lla

Aseta suuhun

Lopputulos

Väliaikaisen kruunun
viimeistely 4 minuutin
kuluttua sekoituksen
aloittamisesta

Hohtava pinta saadaan
pinnoittamalla työ GC Fuji
COAT LC:llä

Kiinnitä GC UNIFAST
TRAD -väliaikaistyö 
turvallisesti käyttämällä
GC Freegenol-sementtiä

STEP-BY-STEP KLIININEN KÄYTTÖ

• ERITTÄIN TALOUDELLINEN

• ÄLYKÄS KOVETTUMISKÄYTTÄYTYMINEN, JOSSA

MUISTIOMINAISUUS

• NOPEA TAI KONTROLLOITAVISSA (NÄKYVÄ VALO)
OLEVA TYÖSKENTELYAIKA

Poista jäljennös 2’30’’
sekoituksen 
aloittamisesta 
Materiaalin lämpötila
nousee n. 40° C 
lämpötilaan

Väliaikainen kruunu
ennen viimeistelyä

• TÄYTTÖPAKKAUKSET
100g jauhe, ivory, N.3X, N8
250 g jauhe, ivory, N.3X, N8
1 kg jauhe, ivory, N.3X, N8
100 g neste - 250 g neste
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GC UNIFAST TRAD

• ALOITUSPAKKAUS
Jauhe A2, A3, B2, B3, C2,
translucent, jokaista 30 g
Neste 2 x 60 g
• TÄYTTÖPAKKAUKSET
50 g jauhe A2, A3, B2, 
B3, C2, translucent 
2 x 15 g neste

GC UNIFAST LC

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
http://www.gceurope.com

GC EUROPE  N.V. 
Finnish and Baltic States Office 

Vanha Hommaksentie 11B
FIN - 02430 Masala  

Tel. & Fax. +358.9.221.82.59
E-mail info@finland.gceurope.com

http://finland.gceurope.com
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Esimerkkinä käytetty GC UNIFAST TRAD



Väliaikaisten töiden tekeminen on olennainen osa
preparoidun hampaan ja aukkojen hoitoa, kun halu-
taan tehdä onnistuneita ja tarkasti istuvia proteettisia
töitä.  Väliaikaisia  töitä valmistettaessa tulee myös
tarkasti huomioida toiminnalliset, parodontaaliset
sekä esteettiset tekijät.
Käytäntö on osoittanut, että yhdellä  materiaalilla ei
kaikkia näitä vaatimuksia pystytä toteuttamaan.

Tämä johtopäätös sai GC:n kehittämään GC UNIFAST
TRAD: in ja sille yhdenmukaisen valokovetteisen ver-
sion GC UNIFAST LC:n. Molemmat on kehitetty vas-
taamaan tarkasti käyttäjien toiveita.

Lyhytaikaisen väliaikaistyön valmistaminen – yleisin
käyttöindikaatio- asettaa materiaalille erityisiä vaa-
timuksia, kuten esimerkiksi
• hoitovaiheen nopeus
• työ tulee voida poistaa helposti kovettumisen jälkeen
• materiaalin oltava taloudellinen käytössä.

GC UNIFAST1, metyylimetakrylaattipohjainen akryyli,
täyttää kaikki nämä vaatimukset täydellisesti. Tämän
luokan materiaalien edut täyttävät täysin  seuraaville
väliaikaistöille asetetut vaatimukset
• inlayt tai onalyt
• yksittäiset kruunut
• ja lyhyet sillat

1 Seuraavat tiedot koskevat yhtäläisesti molempia tuotteita: 
GC UNIFAST TRAD ja GC UNIFAST LC.

Metyylimetakrylaatti on avain GC UNIFAST -materi-
aalien sopivuuteen vastaanottotyöskentelyyn.
Erinomaisesti toisiinsa sekoittuvat jauhe ja neste
varmistavat homogeenisen ja kuplattoman, helposti
työstettävän sekoituksen.

GC UNIFAST: lle tyypillinen kumimainen koostumus
varmistaa työn ongelmattoman irrottamisen myös
lievistä allemenoista tai muuten vaikeasti saavutet-
tavilta pinnoilta.

Toinen etu on GC UNIFAST:in muotoonsa palautu-
vuus, sitä kutsutaan "muistiefektiksi". Tämä estää
tehokkaasti poisotettaessa syntyvien venymien
negatiivisen muodonmuutoksen jäämisen pysyväksi,
mikä on ongelmallista muilla materiaaleilla.

Jotta voidaan toteuttaa proteettisilta töiltä vaadittavaa
esteettisyyttä, molempia GC UNIFAST –versioita on
saatavissa useina eri väreinä. Hyvä värin istuvuus
sekä pitävyys täyttää kaikki hampaanvärisille väli-
aikaistöille asetetut vaatimukset.

GC UNIFAST
ONGELMASTA RATKAISUUN TUOTTEEN OMINAISUUDET TUOTTEEN EDUT

Käyttäjäystävällinen työskentelyaika Työskentelyä ilman aikarajoitustaEsteettisiä proteettisia töitä Ongelmaton väliaikaistyön poistaminen

Erittäin taloudellinen
Metyylimetakrylaateilla on erinomainen kustan-
nushyötysuhde. Käsin sekoitettava versio ei vaadi
kalliita lisätarvikkeita.

GC UNIFAST – 
käyttäjäystävällinen  työskentelyaika
Tämä näkökohta, mikä on taloudellisesti tärkeä ja
potilasaikaa säästävä on otettu huomioon GC UNI-
FAST TRAD: ia suunniteltaessa. Jo 2’30’’ sekoitukses-
ta väliaikaistyö voidaan poistaa suusta.

GC UNIFAST LC – 
työskentelyä ilma aikastressiä
Tämä osoittaa erikoismateriaalin edut.
Valokovetteisuus antaa hammaslääkärille aikaa tehdä
tarvittavat hienosäädöt ja korjaukset. Myös kaikkein
monimutkaisimmatkin työt voidaan toteuttaa täydel-
lisesti ilman, että aika rajoittaisi työskentelyä.

2’30”2’30”
GC UNIFAST TRAD GC UNIFAST LC


