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Harmonija,
estētika
un veiktspēja
rokas stiepiena
attālumā
G-ænial ® A’CHORD
Advancēts universālais kompozīts
ar vienas krāsas vienkāršību

Krāsas izvēli atvieglo 5 galvenās krāsas (A1, A2, A3, A3.5, A4),
kas nosedz visas 16 V-krāsas.
Viegli un ātri pulējas līdz spīdīgai krāsai.

Papildus opaka, emaljas
un cervikālās krāsas
neierobežotajām
estētiskām iespējām un
2 balinātās krāsas
žilbinošiem smaidiem

Dabiska fluorescence
jebkurā apgaismojumā

Parocīga modelēšana veidojams ar otiņu priekšzobos,
ar instrumentu sānu zobos, nav lipīgs

G-ænial® A’CHORD

Revolūcija no GC - G-ænial® A’CHORD
Ar vairāk nekā 100 gadus ilgu pieredzi zobārstniecības materiālu ražošanā un vairāk nekā miljards kompozīta
restaurāciju visā pasaulē, GC jaunais universālais kompozīts G-ænial A’CHORD iepazīstina ar patentēto Augstas
Veiktspējas Pulverizēto CERASMART pildvielu (High Performance Pulverised CERASMART (HPC)) un jauno visas
pildvielas virsmas silanizēšanas tehnoloģiju (Full-coverage Silane Coating (FSC)). Tagad vienā šļircē ir apvienota
vienkāršība, neredzamas restaurācijas, dabiska ﬂuorescence un advancētas tehnoloģijas.

A’CHORD vienkāršība

• Vienkāršota vienas krāsas sistēma
• Vienkāršs lietošanā
• Vienkārši universāls

A’CHORD estētika
• Dabiska ﬂuorescence
• Noturīgs spīdums
• Lieliem izaicinājumiem

G-ænial
A’CHORD

A’CHORD revolucionārās tehnoloģijas

• patentēta pildviela un pārklājums • augsta noturība pret pārkrāsošanos un
nodilšanu • izcila rentgenkontrastainība
G-ænial A’CHORD ir universāls kompozīts, kas piedāvā ilgi kalpojošas un neredzamas restaurācijas. Radīts, lai
ietaupītu laiku un, attiecīgi, arī izmaksas, šis kompozīts apvieno izcilas tehnoloģijas. Ar šo parocīgi lietojamo
materiālu, veicot pat sarežģītus gadījumus, jūs jutīsities patiesi pārliecināti.

Pārsteidziet savus pacientus ar šo vienkāršoto risinājumu.

MIH izaicinājumi
un dažādu
smaguma
pakāpju
ārstēšana

Pirmo reizi publicēts Quintessenz: Quintessenz Team-Journal 49 (2019) 2–3. Adaptēts ar atļauju.

Intervija ar Dr. Nina Zeitler, Vācija
Dr. Nina Zeitler no 1996.gada līdz
2003.gadam ir studējusi zobārstniecību
Erlangenas Nurembergas Universitātē,
Vācijā (University of Erlangen-Nuremberg,
Germany). 2005.gadā apguva implantoloģijas kursu EAZF un 2006.gadā pediatrijas
un pusaudžu zobārstniecības kursu
EAZF/APW. 2006.gadā sāka strādāt grupas
praksē. 2016.gadā ieguva maģistra grādu
pediatrijas un pusaudžu zobārstniecībā,
bet 2017.gadā maģistra grādu ortodontijā.
Kopš 2016.gada strādā un vada savu
privātpraksi Seasmile – zobārstniecības
klīniku bērniem un pusaudžiem.

MIH izaicinājumi un dažādu
smaguma pakāpju ārstēšana

Kā Jūs savā praksē
diagnosticējiet molāru
incisīvu hipomineralizāciju
(MIH)? Kādas ir tipiskas MIH
pazīmes?

saskan ar simptomiem, ko apraksta
pacients.
Piemēram, mums ir pacienti ar vieglas
pakāpes krāsas izmaiņām, bet smagu
hipersensitivāti vai tieši pretēji.

Dr. Nina Zeitler: Šobrīd tā ir tikai
klīniskā diagnoze. Mēs iedalām MIH
sekojoši:
- viegla forma: skaidri definējamas
krāsas izmaiņas, no opakaini
baltas līdz brūnganai
- vidēja forma: krāsas izmaiņas un
neliels audu sabrukums,
- smaga forma: izteiktas un tumšas
krāsas izmaiņas un un papildus
masīvs zoba cieto audu sabrukums (posteruptīvs sabrukums).
Dažreiz šo zobu pat vairs nav.
MIH smaguma pakāpe ne vienmēr

Kas jāņem īpaši vērā un kam
pastiprināti jāpievērš
uzmanība, veicot diagnostiku
un terapiju?
Dr. Nina Zeitler: Mūsu svarīgākā
lieta ir pēc iespējas agrāka MIH
atklāšana un pacientu un vecāku
informēšana par šo problēmu. Mēs
esam izstrādājuši koncepciju, kas
balstās uz diviem stūrakmeņiem:
profilakse (mājās un praksē) un
terapija.
Vienlaicīgi, vecākiem un pacientiem

tiek ļoti tieši pateikts, ka MIH prasa
visu trīs iesaistīto pušu (pacienta-vecāku-zobārsta) kopēju darbu. Tikai
ar profilaktiskām vizītēm pie zobārsta nav pietiekami.
Tomēr, ja mēs nodrošinām rīkus, ar
kuriem situāciju var uzlabot, vecākiem tas ļoti palīdz, jo mēs viņus
atbrīvojam no viņu bezpalīdzības un
vainas sajūtas. Ar pēdējo es domāju
zobu aizsargkrēmus, kuros nav
acidozais fluorīds. Pacients saņem
ļoti intensīvu mutes dobuma
kopšanas un uztura ieteikumu
apmācību. Arī profilaktiskā vizīte
praksē prasa īpašu empātiju,
tehnikas un materiālus. No terapijas
skatu punkta jums vienmēr ir jāņem
vērā cik daudz zobs ir jau izšķīlies un
vai tam labošanas laikā iespējams
nodrošināt sausu virsmu. Tāpat ir
opcija veikt atsāpināšanu vai
vispārējo narkozi, jo šie zobi, pat ar
lokālo anestēziju, var reaģēt pat ļoti
sensitīvi.

Kādas terapijas formas Jūs
šobrīd izmantojiet un kuras ir
veiksmīgas?

Viegla MIH forma

Vidēja MIH forma

Smaga MIH forma ar posteruptīvo sabrukumu

Incisīvu MIH

Dr. Nina Zeitler: Ja MIH zobam nav
sabrukuma, mēs aizzīmogojam un
fluoridējam ar MI Varnish. Ar pilnu
sabrukumu, bet labu iespēju veikt
zoba izolāciju no mitruma, virsma
tiek aizzīmogota ar kompozītu,
izmantojot 5 tās paaudzes adhezīvu. Ļoti jūtīgus un/vai daļēji izsķīlušos zobus mēs aizzīmogojam ar,
piemēram, GC Fuji Triage®. Tas
sniedz tūlītēju hipersensitivātes
samazinājumu. bet ja zobs ir daļēji
izšķīlies vai zoba audi ir sabrukuši,
mēs liekam to tik ilgi, līdz zobs ir
"pietiekami liels" , lai ieliktu stikla
jonomēra (SJ) vai kompozīta

plombi. Hipersensitivāti mēs
novērojam ar kompozīta plombēm,
bet ne ar SJ. Lai gan SJ ir jāizmanto
ar nelielu piesardzību: "jaunākiem"
SJ (un stikla hibrīdiem, SH) ir
pietiekama cietība un plombei ir
laba prognoze; "vecie" SJ parasti
sāk nolietoties jau pēc gada.
Ražotājs norāda kādām plombēm
un kuram zobam attiecīgais SJ ir
piemērots. Ja defekts ir jau liels un
plombēšanas prasība vairs nav
izpildāma, mēs izmantojam gatavos
metāla vai keramikas kroņus.
Protams, ir arī iespējami individuāli
kroņi, piemēram izgatavoti ar
injekcijas modelēšanas tehnikas
palīdzību.
Visa veidi kroņi, īpaši cementētie,
tūlīt samazina sāpju simptomus.
Dažreiz viens vai vairāki zobi nav
glābjami, tad mēs uzsākam ciešu
sadarbību ar ortodontu un mutes
ķirurgu. Vai gudrības zobi ir vietā un
to augšana ir daudzsološa? Ortodontiskā vai protētiskā spraugas
slēgšana? Kad izņemt, piemēram,
pirmo molāru, lai otrais molārs pats
pēc iespējas labāk adaptētos? Vai
varbūt pirmajam molāram ir jāiet
prom un mēs plānojam protētisko
risinājumu? Ja tā, kādu? Ir jāveic ļoti
individuāla plānošana!

Cik bieži, salīdzinājumā ar
agrīno bērnu kariesu (early
childhood caries, ECC), ir
sastopams MIH?
Dr. Nina Zeitler: MIH mēs redzam
gandrīz divreiz vairāk nekā ECC.
Izskatās, ka ECC daudzuma ziņā
stagnē, kamēr MIH sastopamības
biežums izplešās. Pēdējais nozīmē,
ka mēs redzam MIH ne vien uz
patstāvīgajiem centrāliem incisīviem
un pirmajiem molāriem, bet arī uz
patstāvīgajiem kanīniem un otrajiem
premolāriem, un uz piena otrajiem
molāriem. Izskatās, ka pieaug arī
smaguma pakāpe.

Dr. Nina Zeitler: Bērni un pusaudži
ar MIH tiek aicināti uz vizīti ik pēc
3 mēnešiem.
Mēs nešķirojam vai hipersensitivitāte ir vai nav. Mūsu kredo ir šāds:
Aizsargā jau sākumā! Ja mēs redzam
MIH bez hipersensitivitātes un bez
(posteruptīvā) sabrukuma, pacientam mājās ir jāpraktizē uzlabota
mutes dobuma higiēna un jānāk uz
speciālo profilaktisko vizīti uz praksi.
Sliktākajos gadījumos, piem, sūdzību gadījumā un / vai lielāka kolapsa
gadījumos, tad tikai ar profilaktisko
vizīti parasti vairs nav pietiekami, un
tad biežums reizēm ir katru mēnesi.

Kādas rekomendācijas Jūs
varētu sniegt saviem
kolēģiem?

Hipomineralizēts premolārs

Dr. Nina Zeitler: MIH ir šodienas
bērnu un pusaudžu zobu PROBLĒMA – iespēja redzēt bērnu ar MIH ir
augstāka kā redzēt bērnu ar kariesu!
Mēs stingri iesakām pievērst uzmanību šim fenomenam un izveidot
profilakses un terapijas koncepciju.

Hipomineralizēts otrais piena molārs

Aizzīmogots MIH zobs

Cik bieži Jūs aicināt pacientus
(un viņu vecākus) uz
atkārtotu vizīti?

GC kapsulai
ir sava restaurācija!

Katrai GC kapsulai ir
sava restaurācija

Katrai

EQUIA Forte® HT
(Fil & Coat sistēma)
ideāls ilgtermiņa risinājums
sānu zobu restaurācijām

PROMO
4+1

• Ideāli piemērots materiāls ilgtermiņa V, I un II klases restaurācijām: alternatīva amalgāmai mazās & vidēja izmēra kavitātēs
• Ātra vienas porcijas plombēšanas tehnika ar biomimētisku
raksturu
• Nav nepieciešama virsmas pirmsapstrāde vai adhezīva
aplikācija
• Pierādīta stikla hibrīdtehnoloģija ar īpašo stiprinošo
virsmas pārklājumu

GC Fuji® II LC
ērta iespēja paātrināt
cietēšanu ar gaismu

PROMO
-10%

• Ideāls slēgtā un atvērtā sendviča tehnikā un V klases restaurācijām
• Ērtāk, ja nepieciešams strādāt ar mazāk uz sadarbību vērstiem
pacientiem (bērniem un senioriem)
• Kontrolēta cietēšana ar gaismas polimerizāciju
• Estētisks pateicoties pievienotiem sveķiem
KOMPLEKTĀ:
1 x GC Fuji II LC kapsulas, A2, A3 un assorti paka

GC Fuji TRIAGE®
labākā aizsardzība ar fluorīdu

PROMO
4+1

• Aizsargā, kad visvairāk nepieciešams: MIH (molāru incizīvu
hipomineralizācija), fisūras (jo īpaši nesen izšķīlušos zobos),
sakņu virsmas, zobu jutīgums, dziļas kavitātes
• Perfekts materiāls endo pieejas kavitātes pagaidu
noslēgšanai
• Zema viskozitāte plānam aizsargslānim un lieliskai virsmas
mitrināšanai
• Rozā versija-labākai vizualizācijai, tās cietēšanu var
paātrināt ar polimerizācijas lampas siltumu; baltā
versija- maigākai estētikai

JAUNUMS

EQUIA Forte® HT no GC

Restaurācijas visām
paaudzēm

Biezslāņa stikla hibrīda
restaurācijas sistēma
sānu zobiem
EQUIA Forte® HT ir jaunpienācējs
GC stikla hibrīda materiālu saimē.
Šī restaurācijas sistēma piedāvā
unikālu un izturīgu risinājumu sānu
zobu restaurācijām.
UNIKĀLĀ STIKLA HIBRĪDA TEHNOLOĢIJA

Stikla hibrīda tehnoloģijas stūrakmeņi:
 Tiek izmantotas dažāda lieluma pildvielas
 Vieds pildvielu sadalījums un to savienojums ar matricu
 Apvienojumā ar multifukcionālo monomēra pārklājumu
tiek nodrošināta papildus virsmas aizsardzība

STIPRĪBA

 Izcils biezslāņa materiāls I & II klases restaurācijām*
 Poliakrilskābes lielais molekulārais svars padara
cementa matricu stiprāku un ķīmiski stabilāku
 EQUIA Forte Coat pildvielas palielina virsmas cietību
un nodilumizturību

PAROCĪGS LIETOŠANĀ

 Izturīgs pret mitrumu, nav nepieciešamas izmantot
koferdamu
 Garš darba laiks un īss cietēšanas laiks, kopējais
restaurācijas veikšanai nepieciešamais laiks no
aplikācijas līdz aizsarglakas uzklāšanai tikai 3’25”
 Maza izmēra pildvielas atvieglo konturēšanu, materiāls
nelīp pie instrumenta
 Pateicoties ķīmiskai adhēzijai nav nepieciešams
izmantot adhezīvus

CAURSPĪDĪGUMS

 Pildvielu refraktīvais indekss atstaro vairāk gaismas un
materiāls izskatās caurspīdīgāks
 Ar EQUIA Forte HT jūsu sānu zobu restaurācijas
izskatās dabiskākas un skaistākas
* skatīt lietošanas instrukciju

EQUIA Forte® HT
PĒRKOT 5 x EQUIA Forte® HT iepakojumus
(5 x 50 kapsulas)
DĀVANĀ Silvermix maisītājs

PROMO
5+1

Make Caries Risk
Assessment EASY!
Download this app Now
The app is available for free
on Google play (and the Apple store soon)!

MI ārstēšana

MINIMĀLI INVAZĪVĀ ZOBĀRSTNIECĪBA AR BIOAKTĪVIEM MATERIĀLIEM
Kāpēc MIZ? Jaunākās diagnostikas metodes agrīnai kariesa diagnostikai un kariesa riska noteikšanai līdztekus ar
fokusētu individuāli piemeklētu profilaktisko terapiju ir samazinājušas agresīvas intervencijas nepieciešamību.

Ml ārstēšanas plānā ir 4 galvenie punkti:

1. Vispusīga saslimšanas diagnostika (kariesa riska
novērtējums / uzņēmība un agrīno bojājumu noteikšana);
2. lespēja novērst kariesu un remineralizēt agrīnos bojājumus;
3. Kad nepieciešams minimāli invazīva operatīvā iejaukšanās
izmantojot bioaktīvus restaurācijas materiālus;
4. Kad nepieciešams, pacienta izglītošana.

Ko izmanto Ml zobārsts:

1. Diagnostiskos baktēriju un siekalu testus, lai noteiktu
kariesa riska faktorus;
2. Fluorīdus un CPP-ACP saturošus produktus, kas palīdz
uzturēt minerālvielu līdzsvaru, novērst saslimšanu un
remineralizēt agrīnos bojājumus;
3. Biomimētiskus materiālus, kas atjauno un aizsargā zoba
audus (restaurācijas materiāla izvēles pamatā ir bojājuma
dziļums un bioaktīvi materiāli).

GC Fuji TRIAGE®

Zemas viskozitātes bioaktīvs stikla jonomers fisūru aizzīmogošanai, izturīgs pret mitrumu, ķīmiski saitējas ar zoba
audiem, arī pie aprizmātiskas nenobriedušas emaljas.
lzdala fluoru 6 reizes vairāk kā klasiskie stikla jonomēri.

EQUIA®, EQUIA FORTE® HT

Augstas viskozitātes blīvs stikla jonomērs. Bioaktīvs, fluoru izdalošs restaurācijas klases stikla jonomērs patstāvīgām plombēm, piemērots izmantošanai arī ATR un ITR tehnikā. Nešķīst siekalās, ātri cietē, noturīgs pret
mitrumu, ķīmiski adhezējas ar zoba audiem, slodzes izturīgs. Piemērots
visu vecumu pacientiem. Bērnu praksē, ja pielieto ATR tehniku, samazina
zobārsta krēslā pavadīto laiku (Frencken et al. 2007; Tedesco et al. 2016).

GC Tooth Mousse® & GC Ml Paste Plus®

Satur CPP-ACP (kazeīnfosfopeptīdu un amorfo kalciju un fosfātu + fluorīdu (Ml Paste
Plus™). CPP-ACP ir remineralizāciju veicinoša molekula, kas samazina agrīnā bērnu
kariesa attīstību (early childhood caries (ECG)). CPP-ACP komplekss uzrāda īstermiņa un
ilgtermiņa remineralizācijas efektu un pretkariesa iedarbību (Kargul et al. 2007, Chen &
Wang 2010). Molekula piegādā bioaktīvu kalciju un fosfātu vietās, kur tas ir visvairāk
nepieciešams (Gupta & Prakash 2011). Balto plankumu ātrāku remineralizāciju veicina
fluoru saturošā CPP-ACP versija. lesaka iekļaut rutīnas higiēnas procedūrā, uzturošā
terapijā ortodontijas pacientiem balto plankumu terapijā, veicina emaljas remineralizāciju vieglas līdz vidēji smagas pakāpes molāru-incisīvu hipomineralizācijas pacientiem
(MIH). CPP-ACPF (Ml Paste Plus™) ieteicama zobu aizsardzībai no erozijām, ko izraisa
skābi dzērieni (Somani et al. 2014, Hani et al. 2016).

Ml Varnish™

Laka, kas satur CPP-ACP un 25 000 ppm fluorīdu, kalcija un
fosfāta joni pastiprina fluorīda efektu. Stiprina emalju, inhibē
demineralizāciju, samazina zobu jutīgumu, labi penetrē
dentīna tubuļos.

everX Flow

®

no

GC

Ar īsām šķiedrām armēts
plūstošais kompozīts
dentīna aizvietošanai

Spēcīgs līdz pat kodolam
Stiprākā kompozītmateriāla substruktūra lielu restaurāciju stiprināšanai
Galvenās priekšrocības








Pateicoties šķiedru armējošama efektam, optimāli stiprina liela izmēra restaurācijas
Izcila lūzumizturība samazina katastrofālu lūzumu risku
Perfektas tiksotropās īpašības atvieglo materiāla aplikāciju un adaptāciju kavitātē
Nenopil un ērti izmantojams pat augšžokļa molāros
Ātrākam rezultātam izmantojama Bulk krāsa (ar pieļaujamo slāņa biezumu līdz 5,5mm)
Izcilam estētiskam rezultātam izmantojama dentīna krāsa (2mm slāņos)
Piemērots gan dentīna aizvietošanai, gan stumbra atjaunošanai

Krāsas

 Dentīna krāsa
 Bulk krāsa (caurspīdīga)

«everX Flow ir unikāls restaurācijas materiāls-plūstošs, viegli lietojams un biomimētisks.
Tas spēj imitēt gan dentīnu, gan dentīna-emaljas savienojuma vietu, nodrošinot dentīna
elasticitāti un izturību un dentīna-emaljas savienojuma stresu mazinošās spējas.»
Dr. Mark Frater, Ungārija
Ar dr.f Georg Benjamin,
Vācija, atļauju

Kavitātes preparācija

everX Flow +
GUI komplekts
KOMPLEKTĀ:
1 x everX Flow Bulk,
1 x everX Flow Dentin,
1 x G-ænial Universal Injectable A2,
1 x G-ænial Universal Injectable A3,
40 plastmasas uzgaļi,
20 adatas tipa metāla uzgaļi,
4 gaismas aizsargvāciņi

everX Flow aplikācija (dentīna krāsa)

PROMO

€ 154.00

€ 120.00

Pēdējais slānis ar Essentia (universālā krāsa)

everX Flow + Essentia
komplekts
KOMPLEKTĀ:
1 x everX Flow Bulk,
1 x everX Flow Dentin,
1 x Essentia Universal,
40 plastmasas uzgaļi,
2 gaismas aizsargvāciņi

Gala rezultāts

PROMO

€ 180.00

€ 114.00

Šķiedru pielietojuma
evolūcija zobārstniecībā

No garām šķiedrām
līdz nano šķiedrām:

šķiedru pielietojuma

evolūcija

zobārstniecībā
Intervija ar Prof. Pekka Vallittu, Somija
Prof. Pekka Vallittu grādu dentālās
tehnoloģijās ieguva 1988.gadā, stomatologa grādu un filozofijas doktora grādu
1994.gadā. Asociētā profesora grādu
1995.gadā un 2000.gadā specializējies
protezēšanā un stomatognātiskā
fizioloģijā. Šobrīd ir pilna laika profesors
un Biomateriālu nodaļas vadītājs Turku
Universitātes Medicīnas fakultātē un
Turku Universitātes Zobārstniecības
fakultātes dekāns, kā arī Turku Klīnisko
Biomateriālu Centra direktors. Ir goda
profesors University of Hong Kong,
Pokfulam un viesprofesors King Saud
University, Riayadh (Saudi Arabia).
Viņa pētniecības tēma jau vairāk nekā 30
gadus, kopš 1980-tajiem gadiem, ir stikla
šķiedras stiprinātie kompozīti. Vispirms ar
šķiedru stiprinātie kompozīti guva klīnisko
pielietojumu zobārstniecībā un vēlāk,
kopā ar bioaktīvām komponentēm, kā
bezmetāla bioaktīvi implanti tika pielietoti
kaulu ķiruģijā. Viņam ir vairāk nekā 540
ISI Web of Science Index oriģinālo
publikāciju. Lai uzsāktu jaunizveidoto
kompozīta materiālu klīnisko pielietojumu
zobārstniecībā un ķirurģijā, viņš savulaik
ir nodibinājis divus uzņēmumus.

Lūdzu iepazīstiniet ar sevi
Profesionāli sāku kā zobu tehniķis,
vēlāk kļuvu par zobārstu. Jau pēdējā
kursā, 1988.gadā, sāku pētīt dažādas
šķiedras un to iespējamo pielietojumu protēžu stiprināšanai. 1994.gadā
par šo tēmu aizstāvēju disertāciju.
Neilgi pēc tam, gandrīz divus gadus,
pavadīju Nordic Institute of Dental
Materials, kur kopā ar Dr I.E. Ruyter,
vienu no vislabāk zināmajiem
ekspertiem dentālo polimēru ķīmijā,
man bija iespēja veikt pētījumus.
Šeit šajā jomā es ieguvu padziļinātas
zināšanas. Pēc tam atgriezos Turku
universitātē un 1997.gadā biju viens
no Stick Tech (Turku universitātes
atzars, red.) līdzdibinātājiem. Es
saņēmu valdības grantu turpmākai
stikla šķiedras kompozītu izpētei, un
nolēmu palikt universitātē, nevis
turpināt darboties uzņēmumā. Šo

pētniecības gadu laikā mums bija
iespēja izveidot iespaidīgu evidences un zināšanu apjomu par stikla
šķiedras kompozītiem. 2006.gadā
ieguvu profesora grādu, kā arī kļuvu
par Biomateriālu zinātnes nodaļas
vadītāju, bet 2009.gadā par Turku
Klīnisko Biomateriālu Centra (TCBC)
vadītāju. Esmu bijis Turku Universitātes Zobārstniecības fakultātes
dekāns no 2004. līdz 2012.gadam un
2018.gadā, pēc īsa pārtraukuma,
atgriezos šajā postenī.

Jūsuprāt, kādas ir galvenās
šķiedru izmantošanas priekšrocības zobārstniecībā?
Šķiedras ir vienīgais veids, kā liela
izmēra restaurācijām piešķirt labas
mehāniskās īpašības un izturību. Citi
izturīgie materiāli, tādi kā cirkonijs
un metāls, var tikt izgatavoti tikai
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netiešā veidā, ārpus mutes. Tādējādi
mēs varam nodrošināt pieejamākas
restaurācijas lielākai pacientu
grupai. Vēl viena priekšrocība ir
tāda, ka ar šķiedru stiprināto
kompozītu mehāniskās īpašības ir
ļoti tuvas kaula un dentīna īpašībām, ko nevar teikt par metālu vai
keramiku, kuri ir ļoti cieti. Ar šķiedru
stiprinātie kompozīti ir vienīgie
sintētiskie materiāli, kuri atbilst
dentīna vai kaula biomehāniskām
prasībām.

Ar kādu mērķi tika izstrādāts
everX Flow?
Pētījumi sākās ar garām šķiedrām,
ko izmanto everStick produktos, un
tās ir visizturīgākās. Lai gan garums
mainās atkarībā no izmantošanas
mērķa, šinām un gariem tiltiem,
salīdzinot ar viena zoba restaurāciju,
ir nepieciešamas atšķirīga garuma
šķiedras. Uzsākot everX Posterior
radīšanu, galvenais mērķis bija
atrast tādu šķiedru garumu attiecībā pret zoba izmēru, lai šķiedras
darbotos kā armējums. Tā ar everX
Posterior nonācām pie vidējā
šķiedru garuma no 0.7 mm līdz 1
mm, kas nodrošināja izcilas mehāniskās īpašības, jo īpaši palielināja
izturību. Tomēr ne vienmēr bija
viegli iegūt ideālu adaptāciju un
ērtu ielikšanu. Tikmēr tirgū ienāca
un kļuva populāri biezslāņa materiāli, bet ne jau dēļ to īpašībām, bet
gan to ielikšanas viegluma dēļ.
Tādēļ radās ideja izstrādāt plūstošo
versiju.
No vienas puses, mēs bijām gatavi,
ka saīsinot šķiedras pasliktināsies
īpašības. Bet no literatūras datiem

mēs zinājām, ka šķiedras garumam
ir jābūt proporcionālam tās
diametram. Tā mēs sākām pētīt to,
ko sauc par optimālu aspekta
attiecību ‘Optimal Aspect Ratio’.
everX Flow šķiedras ir īsākas, bet arī
tievākas. Ar šādām mazākām
šķiedrām varēja izmainīt viskozitāti;
everX Flow šķiedras ir apmēram 0.1
mm garas un ar daudz mazāku
diametru. Izdevās palielināt arī
šķiedru daudzumu, saglabājot
izturību, kas ir šķiedru armējuma
galvenais mērķis. Lielākā daļa
pētījumu fokusējas uz izturību, jo
tas ir pierādījies kā labākais indikātors restaurāciju ilgmūžībai1.

ir par kompozītiem, kas stiprināti ar
īsajām šķiedrām. Es piedalījos
klīniskajā testēšanas fāzē un vadīju
projekta klīnisko un materiālu
zinātnisko daļu. Viss projekts tika
veikts sadarbībā ar TCBC, kas bija
atbildīgs par pētniecību un izstrādi
un Stick Tech, kas tagad ir GC grupas
loceklis, transformēja pētījumus
industriālā projektā.

Stāstot par ar stikla šķiedru
stiprinātiem kompozītiem,
Jūs bieži minat tos kā biomimētisku restaurāciju. Kas tiek
saprasts ar šo terminu?
Analizējot cilvēka audus, dentīns un
kauls ir ar šķiedru stiprināts materiāls, veidots no kolagēna šķiedrām
un apatīta minerāliem. Pat ja šķiedru
kompozītu ķīmiskais sastāvs ir
atšķirīgs, tie reproducē līdzīgu
struktūru. Un vēl, šo kompozītu
biomehāniskā uzvedība imitē
dentīnu.

SEM attēls ar everX Flow šķiedrām.
Autors Dr Lippo Lassila,
University of Turku

Kāda bija jūsu loma šī materiāla izstrādes procesā?
Es ierosināju un koordinēju ar
šķiedru stiprināto kompozītu FRC
izstrādi. Laboratoriskos pētījumus
pārsvarā veica Dr. Lippo Lassila, kurš
kopā ar Adjunct Professor Sufyan
Garoushi un zinošiem laboratorijas
darbiniekiem, ir galvenais šī projekta
pētnieks. Dr. Garoushi doktora darbs

Vai ir atsķirība starp everX
Posterior un everX Flow? Vai
tiem ir līdzīgas indikācijas?
Indikācijas ir ļoti līdzīgas, bet
galvenā atšķirība, pateicoties
viskozitātei, ir lietošanā. Būtībā tie
abi ir bāzes materiāli, lai stiprinātu
restaurēto zobu. everX Flow tagad ir
indicēts arī kā stumbra atjaunošanas
materiāls metāla un cirkonija
kroņiem.

Šķiedru pielietojuma
evolūcija zobārstniecībā

ir jānoklāj, lai gan pēc ļoti stingras
definīcijas, tiem būtu jānozīmē, ka
viens materiāls tiek izmantots no
apakšas līdz augšai un vienā porcijā.

Cik daudz stiprāks ir everX
Flow? Kādu ietekmi tas atstāj
uz sniegumu?

Aplikācijas laikā materiāls notur formu
(augšā), savukārt, ja to "iekustina" (apakšā),
kļūst plūstošs.

everX Flow ir pieejams
2 krāsās. Kādas ir atšķirības
un kad tās jāizmanto?
‘Bulk’ krāsa: ir caurspīdīgāka un to
var polimerizēt līdz pat 5.5 mm
biezā slānī, kas nedaudz paplašina
indikācijas. Dentīna krāsa ir estētiskāka un to var cietināt līdz 2.0 mm
biezā slānī.

Kādas ir atšķirības starp
tradicionāliem biezslāņa
(bulk) kompozītiem un
everX Flow?
Pēc indikācijām tie ir ļoti tuvi. Tomēr
everX Flow ir bāzes materiāls, kas
domāts kā pastiprinātājs struktūrām, kas atrodas zem un virs tā. To
nepieciešams nosegt ar regulāro
kompozītu, kuru var viegli nopulēt.
Tomēr daudzi biezslāņa materiāli arī

Tā izturība, un tā ir materiāla svarīgā
īpašība, kas ietekmē klīnisko sniegumu1, ir divreiz augstāka kā jebkuram
citam tirgū pieejamam kompozītam,
tāda ir arī everX Posterior. Ietekme,
kādu tas atstāj uz restaurācijas
sniegumu, ir atkarīga no bojātā zoba
audu izmēra un lieluma, un everX
Flow un nosedzošā kompozīta
attiecībām. Attiecībai starp stikla
šķiedras stiprināto kompozītu un
konvencionālo kompozītu restaurācijā ir jābūt analogai kā starp dentīna un emaljas struktūru. Lai restaurētais zobs kā vienots veselums2-3
iegūtu labākās mehāniskās izturības
īpašības, tas nozīmē, ka okluzālā
virsmā apmēram 1-1.5 mm ir jābūt
regulārajam kompozītam.
Ja šķiedru kompozīta slānis nav
pietiekami biezs4, ieguvumi ir
mazāki.
Kā likums, jūs izmantojat everX Flow
dentīna aizvietošanai un regulāro
kompozītu emaljas aizvietošanai, tā
imitējot zoba uzbūvi.

Vai everX Flow ir jānosedz ar
citu kompozītu un ja tā,
kāpēc?
Pēc uzbūves everX Flow satur gan
mikro, gan makro pildvielas. Šķiedras ir lielas pildvielas, kas to padara
nedaudz sliktāk pulējamu, lai gan

nodilumizturība in vitro ir ļoti laba.
Ņemot vēra nodilumu, aproksimāli
kontakta vietās tas var palikt nenosegts. Tomēr oficiālajā lietošanas
instrukcijā paliek ieteikums nosegt
everX Flow ar regulāro kompozītu.
Lai analizētu ilgtermiņa efektu ir
nepieciešami papildus pētījumi, bet
pieejamie dati ir pozitīvi.

Ko pētījumi saka par
produkta veikstpēju?
Šobrīd par everX Flow ir jau pieejams liels publikāciju skaits; par
everX Posterior mums ir pieejams
pat vairāk publikāciju. Gandrīz visi
pētījumi apliecina materiāla izcilās
īpašības, tādas kā izturība un citas
mehāniskās īpašības. Ir pierādīts, ka
in vitro plaisu progresēšana restaurācijās ar šķiedru kompozītu tiek
novērsta. Tas attiecas arī uz kompozīta slāņu starpvirsmu5.
Tajos pētījumos, kuros netika atrasts
ievērojams stiprināšanas efekts,
parasti tika izmantots nepietiekami
biezs ar šķiedru stiprinātā kompozīta
slānis. Citu pētnieku grupas pētījumi
apstiprināja izcilas mehāniskās
īpašības un daudzi pētījumi par šo
tēmu vēl joprojām turpinās.

Vai ar everX Flow var aizvietot tapas? Ja var, tad kādās
indikācijās?
Mēs TCBC šai tēmai pievērsāmies un
pētījām daudz, gan in vitro, gan
klīniski, tāpat daudzas citas pētnieku
grupas ar to nodarbojas. Par šo
tēmu ir nepieciešams veikt vairāk
pētījumu. Molāros endokroni ir
iespējams izgatavot tiešā metodē,
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bez tapas, izmantojot everX Posterior kā bāzi, to var attiecināt arī uz
everX Flow. Šāda veida endokronis ir
analogs laboratorijā gatavotam
keramikas endokronim. Restaurācija
iestiepjas sakņu kanālos par 2-3 mm,
ar nosacījumu, ka sienas ir paralēlas
un diametrs ir pietiekams. Intraradikulārai restaurācijas daļai ir jābūt
tādā pašā augstumā vai augstākai kā
koronālā daļa. Restaurācijas okluzālā
venīra biezumam ir jābūt vairāk kā
1-2 mm.
Priekšzobos un premolāros pētījumi
apliecina daudzsološus rezultātus,
bet vēl joprojām klīniskām rekomendācijām nav pietiekami pierādījumu. ir iespējams kombinēt gatavu
stikla šķiedras tapu un izmantot
everX Flow koronālajā daļā, tā

aizvietojot cementu un un stumbru.
Salīdzinot ar regulāro cementu, tas ir
uzlabojums. Rezultāts, protams, ir
lielā mērā atkarīgs no atlikušajiem
zoba audiem. Ja ir ievērojams
bojājums līdz smaganas līmenim,
pietiekamai retensijai ir nepieciešama resna un labi bondēta šķiedras
tapa. Evidence varētu būt pieejama
2-3 gadu laikā.

Kādi ir Jūsu nākotnes plāni
pētniecībā?
Rīt sniegšu lekciju par gigantisko
pandu košanas funkciju un to

kondiļu adaptācijas evolūciju šai
funkcijai. Ar stikla šķiedru stiprināto
kompozītu jomā mēs mērķējam pat
uz vēl tuvāku dabiska dentīna
uzbūves atveidošanu, papildus
citiem mēs pētām nanošķiedras un
kompozīcijas un sastāvus, kas
pietuvojas apatīta minerāliem. Lai
paplašinātu pielietojumu ķirurģiskajās indikācijās, mēs sadarbojamies ar
citām pētnieku grupām, ņemam
vērā šūnu formēšanas bioloģiskos
aspektus. Tas ir saistīts ar kaula
reģenerācijas materiāliem, kurus
izmanto periodontoloģijā un mutes
ķirurģijā.
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G-Premio BOND

G-Premio BOND
Uzticams un stiprs

tavs uzticamais universālais adhezīvs!

G-Premio BOND 3-paka +
2 šļirces G-ænial® Universal
Injectable A2, A3
KOMPLEKTĀ:
3 x G-Premio BOND 5ml,
1 x G-ænial Universal Injectable A2,
1 x G-ænial Universal Injectable A3,
20 adatas tipa metāla uzgaļi,
2 gaismas aizsargvāciņi

PROMO

€ 250.00

€ 190.00

G-Premio BOND 3 -paka
+ Essentia U šļirce
KOMPLEKTĀ:
3 x G-Premio BOND 5ml,
1 x Essentia šļirce universālā krāsa

PROMO

€ 233.00

€ 190.00

Krāsa, kas der visiem.

Essentia®
no GC

Universālā. Krāsa.
Viena. Visam.

Pieejama trīs viskozitātēs

HiFlo

LoFlo

Pasta

Īstais kompozīts visiem klīniskajiem gadījumiem.
Essentia U šļirces
KOMPLEKTĀ:
4 x Essentia šļirces 2ml
universālā krāsa

G-Premio BOND 3 -paka +
Essentia U šļirce
KOMPLEKTĀ:
3 x G-Premio BOND 5ml,
1 x Essentia šļirce universālā krāsa

3+1

€ 169.00

€ 127.00

everX Flow +
Essentia U šļirce

PROMO

€ 180.00

€ 114.00

KOMPLEKTĀ:
1 x everX Flow Bulk,
1 x everX Flow Dentin,
1 x Essentia Universal,
40 plastmasas uzgaļi,
2 gaismas aizsargvāciņi

PROMO

€ 233.00

€ 190.00

GC fiksācijas cementi

GC fiksācijas cementi
Apvienojam spēkus – iepazīstiet GC fiksācijas cementus –
piemērotus ikvienai klīniskai situācijai
G-CEM LinkAce®

G-CEM LinkForce®

Pašadhezīvais kompozīta cements

Adhezīvais kompozīta cements

Iespējams, labākās pašcietēšanas spējas
starp savas klases cementiem,
izcila polimerizācija pat ierobežotas
gaismas caurlaidības restaurācijām.

Ja nepieciešama bezkompromisa adhēzija šajā cementā ir SPĒKS.
Šis universālais adhezīvais cements piedāvā
vienkāršu un standartizētu procedūru un
stipru adhēziju visās indikācijās.

G-CEM LinkAce
A2 komplekts
KOMPLEKTĀ:
2 x G-CEM LinkAce A2 vai TR šļirces 4.6g (2.7ml)
15 x GC Mixing tips Regular
15 x GC Mixing tips Endo

-20%

€ 118.30

€ 94.64

G-CEM LinkForce
A2 vai TR komplekts

-10%

€ 121.40

€ 109.26

KOMPLEKTĀ:
1 x G-CEM LinkForce A2 vai Translucent 8.7g (5ml)
15 x GC Mixing tips Regular
15 x GC Mixing tips Endo

Grūti izvēlēties piemērotāko cementēšanas tehniku?
Ieskaties GC cementēšanas ceļvedī GC Luting Guide
Tajā ir ir iekļauti visi GC produkti. Sākot ar metāla kroņu cementēšanai piemēroto Fuji I, un beidzot ar
venīru adhezīvai cementēšanai piemēroto G-CEM Veneer.
Visi izvēles kritēriji vienā ekrānā: protēzes materiāli, ieskaitot modernos materiālus (arī litija disilikātu),
darba lauka vide (sausa vai mitra), zemas retensijas vai retentīva preparācija un ceļvedis ieteiks
piemērotāko cementēšanas tehniku. 3D aplikācija soli-pa-solim palīdzēs nonākt līdz optimālai
cementēšanas materiāla izvēlei.
Lejuplādē ceļvedi no

JAUNUMS

FujiCEM® Evolve no GC

Soli priekšā
Inovatīvs sveķu modificēts
stikla jonomēra cements
ar uzticamu veiktspēju
un patīkami ērtu
lietošanu

Artikuls

FujiCEM Evolve
Clinic komplekts
KOMPLEKTĀ:
8 x FujiCEM Evolve šļirces (9,2gr/5ml),
2 x papīra bloknoti

PROMO

€ 387.00

€ 349.00

Apraksts

Cena

012951

GC FujiCEM Evolve starta komplekts
1 x GC FujiCEM Evolve šļirce (9.2 g / 5.0 ml)
15 x maisāmie uzgaļi Regular

75,00 €

012952

GC FujiCEM Evolve trīspaka Handmix
3 x GC FujiCEM Evolve šļirces (9.2 g / 5.0 ml)
1 x maisāmo papīru blociņš #22

164,00 €

012953

GC FujiCEM Evolve trīspaka Automix
3 x GC FujiCEM Evolve šļirces (9.2 g / 5.0 ml)
45 x maisāmie uzgaļi Regular

192,00 €

012954

GC Push and Click Tip Regular maisāmie uzgaļi (x15)

14,60 €

012955

GC Push and Click Tip endodontiskie uzgaļi (x15)

21,85 €

FujiCEM® Evolve

FujiCEM® Evolve no GC
Soli priekšā

GC ir 30 gadu ilga pieredze stikla jonomēru jomā. Šo gadu laikā GC arvien turpina piedāvāt inovatīvus
risinājumus un uzlabotus stikla jonomēra cementus. Ar FujiCEM™ Evolve GC sper nākamo soli un piedāvā
visām ikdienas klīniskajām vajadzībām atbilstošu cementu ar uzticamu veiktspēju.

FujiCEM™ Evolve ir uzlabots sveķu modificēts stikla jonomēra cements, tas ir viegli lietojams un piemērots
visām standarta protezēšanas procedūrām - retentīvām metāla bāzes un cirkonija bāzes restaurācijām.

Ērta lietošana
• Jauna ergonomiska dizaina šļirce,
kas ļauj cementu samaisīt
automātiski (ar uzgalīšiem) un
arī manuāli (bez uzgalīšiem).
• Ekonomiskie “Push and Click”
maisāmie uzgalīši ir viegli pievienojami un noņemami, pieejami
arī pagarinātie endo uzgalīši.
• Īsā polimerizācija paātrina
cietēšanu un atvieglo cementa
pārpalikumu notīrīšanu.
• FujiCEM™ Evolve ir pieejams
universālā krāsā, tā ir
piemērota visām klīniskajām
situācijām.

Sveķu modiﬁcēto
stikla jonomēru priekšrocības
• FujiCEM™ Evolve izmantošanas protokols ir ļoti
vienkāršs: nav nepieciešams koferdams un virsmas
pirmsapstrāde.
• Cements nav kairinošs zoba audiem un mīkstajiem
audiem, neizraisa postoperatīvo jutīgumu un
pasargā zobus no kariesa.

Autors Dr. J. Tapia Guadix, Spānija

Uzlabota veiktspēja
• FujiCEM™ Evolve ir uzlabota tehnoloģija un,
pateicoties ļoti garām monomēra ķēdēm, tas ir
izturīgs un stabils.
• Izcila adhēzija ar zobu un restaurāciju, jo īpaši ar
cirkoniju.
• Ļoti rentgenkontrastains (258%) un labi redzams
rentgena uzņēmumā.

Autors Dr. J. Tapia Guadix, Spānija

JAUNUMS

G-CEM Veneer no GC
®

Gaismā
cietējošs kompozīts
estētisko restaurāciju
cementēšanai
PERFEKTA PLŪSTAMĪBA
G-CEM Veneer ir perfekta viskozitāte un izcilas
fizikālās īpašības, tas piedāvā standartizētu
cementēšanas procedūru visām estētiskajām
restaurācijām, kuru biezums nepārsniedz 2mm.
OPTIMĀLA VISKOZITĀTE
 Pateicoties Full-coverage Silane Coating (FSC)
tehnoloģijai, kompozīts ir blīvi pildīts, bet
vienlaikus tiksotrops
 Pateicoties unikālai viskozitātei, to ir iespējams
precīzi aplicēt, kā arī noņemt pārpalikumus
 Pēc aplikācijas materiāls vienmērīgi un
homogēni noklāj visu restaurācijas virsmu
IZCILA VEIKTSPĒJA
 Kopā ar G-Multi PRIMER un G-Premio BOND,
G-CEM Veneer neatkarīgi no preparācijas
dizaina nodrošina stabilu un stipru adhēziju ar
visa veida substrātiem
 Ar ļoti augstu pildvielu saturu - 69% pēc svara,
un pateicoties FSC tehnoloģijai, tam ir izcila
nodilumizturība un augsta lieces izturība
DABISKA ESTĒTIKA
 G-CEM Veneer fluorescence ir pielāgota dabiska
zoba audiem
 Četri toņi ar optimālu krāsas saplūšanas spēju ir
pietiekami visām estētiskām vajadzībām
 Kompozīta tonim atbilstošas pielaikošanas
pastas atvieglo krāsas izvēli
 Pēc polimerizācijas kompozītam ir augsta
konversijas pakāpe, kas ilgtermiņā nodrošina
noturību pret pārkrāsošanos un skaistas
restaurācijas
Lejuplādē ceļvedi no

CERASMART® 270

JAUNUMS

CERASMART® 270 no GC
CERASMA
Košanas spēkus
absorbējošs
hibrīdkeramikas
CAD/CAM bloks
DABISKS IZSKATS
UN ELASTICITĀTE…
…UN ĒRTI LIETOJAMA
GLAZŪRA
INDIVIDUALIZĀCIJAI

CERASMART® 270

PROMO
4+1

CERASMART® 270 tehnoloģijas stūrakmens ir FSC
tehnoloģija – GC radītā unikālā pildvielu apstrādes
metode, kas ļauj iegūt augstu pildvielu saturu,
nodrošinot CERASMART® 270 blokam izcilas
fizikālās un optiskās īpašības.
 Ļoti augsta stiepes izturība nodrošina ilgmūžību
 Amortizē košanas spēku slodzi
 Ļoti smalkas pildvielas nodrošina ilgstošu virsmas
spīduma noturību un antagonistu zobu zemu
nodilumu
 Ātra un precīza frēzēšana, gludas malas un uzreiz
pēc frēzēšanas gluda virsma
 Silti toņi un dabiska fuorescence un opalescence
 CERASMART® 270 var vienkārši nopulēt vai arī
individualizēt ar GC unikālo, pret novalkāšanos
noturīgo glazūru OPTIGLAZE Color
CERASMART® 270 restaurāciju cementēšanai
GC iesaka izmantot adhezīvo kompozīta cementu
G-CEM LinkForce (duāli cietējošs) vai
G-CEM Veneer (gaismā cietējošs).
Pieejamie toņi A1, A2, A3.5, B1, BL
Pieejamie izmēri 12,14,14L
Pieejamie caurspīdīgumi HT un LT
Pieejams Cerec un Universal stiprinājums

Ērtākais ceļš līdz
gatavai restaurācijai

TEMPSMART® DC

no

GC

Duāli cietējošs kompozīts pagaidu
kroņu un tiltu izgatavošanai
Kroņiem un tiltiem
Burvīgas pagaidu restaurācijas
Tikai 3 minūtēs

TEMPSMART® DC

... ar TEMPSMART® DC no GC ...

TEMPSMART® DC:

TEMPSMART® DC

3+1

€ 320.50

€ 240.00

Mainiet
veidu, kādā

strādājat

Ieviesiet darbā jaunas metodes,
strādājot ar mūsu visu laiku
stiprāko tiešās restaurācijas
injicējamo kompozītu

G-ænial® Universal
Injectable

G-ænial® Universal
Injectable
A2 Promo komplekts
KOMPLEKTĀ:
2 x G-ænial Universal
Injectable A2 šļirces

PROMO

€ 59.00

€ 53.00

G-ænial® Universal
Injectable
A3 Promo komplekts
KOMPLEKTĀ:
2 x G-ænial Universal
Injectable A3 šļirces

PROMO

€ 59.00

€ 53.00

G-ænial® Universal Injectable

Ieguvumi „3 vienā”

Ilgstošs
estētiskais
rezultāts

Nepārspēta
virsmas
integritāte

Nepārspējams
spēks

Izcila noturība, ilgnoturīgs pulēšanas efekts un nodilumizturība

G-ænial® Universal Injectable augstā blīvuma struktūra ilgstošam estētiskajam rezultātam nodrošina ne tikai nepārspējamu
spēku, bet arī lielāku nodilumizturību, ilgnoturīgu pulēšanas efektu un augstu noturību pret krāsas maiņu.
Trīs elementu nodilums

Noturīgums (cietība)

#

Tetric EvoCeram#
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Krāsas izmaiņas
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G-ænial® Universal Injectable
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Krāsas atšķirības ∆E %
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Ietaupījumi „3 vienā”

Filtek Supreme XTE#

GC R&D Lietas

Filtek Supreme XTE#

1

1
MJ/mm³

Spīduma noturība (Pēc 12 000 zobu birstes cikliem)
G-ænial® Universal Injectable
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GC R&D Lietas materiālos
ietvertie dati
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Filtek Supreme Ultra#

GC R&D Lietas

Filtek Supreme XTE

Imai et al (2019)*

G-ænial® Universal Injectable

G-ænial® Universal Injectable

Mazāk stresa

Ietaupiet laiku un izmantojamo materiālu, un galu galā — saudzējiet sevi
Ar daudz mazāku soļu daudzumu salīdzinājumā ar parasto kompozītmateriālu, restaurācijas veikšanai tiek patērēts ievērojami
mazāks laiks. G-ænial® Universal Injectable novērš arī materiālu izšķērdēšanu. Jūs izmantojat tikai to, kas Jums nepieciešams!
Un, tā kā G-ænial® Universal Injectable labi notur formu, process kopumā ir vieglāks, un galu galā Jums ir mazāk stresa.
Parastās pastas
Izspiešana

Aplikācija

Formas un
kontūras
veidošana

Blīvēšana

Cietināšana
ar gaismu

Apstrāde

Pulēšana

G-ænial® Universal Injectable
Konturēšana
injekcijas laikā

Cietināšana
ar gaismu

everX Flow +
GUI komplekts
KOMPLEKTĀ:
1 x everX Flow Bulk, 1 x everX Flow Dentin,
1 x G-ænial Universal Injectable A2,
1 x G-ænial Universal Injectable A3,
40 plastmasas uzgaļi,
20 adatas tipa metāla uzgaļi,
4 gaismas aizsargvāciņi

# Nav „GC Corporation” preču zīmes
Biomedical Materials 89 (2019) 72–80

Apstrāde un
pulēšana

PROMO

€ 154.00

€ 120.00

IETAUPĪTAIS LAIKS
G-Premio BOND 3 -paka +
2 šļirces G-ænial® Universal
Injectable A2, A3

PROMO

€ 250.00

KOMPLEKTĀ:
3 x G-Premio BOND 5ml, 1 x G-ænial Universal Injectable A2,
1 x G-ænial Universal Injectable A3,
20 adatas tipa metāla uzgaļi,
2 gaismas aizsargvāciņi

€ 190.00

D-Light® Pro no GC
Palīdz ieraudzīt neredzamo

Ne vien plaša staru spektra polimerizācijas lampa,
bet arī diagnostiskais rīks: Cietina. Aizsargā. Diagnosticē.
Augstas jaudas režīms (HP)

• Perfekta polimerizācija visās standarta situācijās
• 20 sek cikls ar izejošo jaudu 1400mW/cm2 un duālu staru spektru

Zemas jaudas režīms (LP)

• Ar mazāku siltuma izdalīšanos – piemērota dziļām kavitātēm, esot tuvu pulpai
• 20 sek cikls ar izejošo jaudu 700mW/cm2 un duālu staru spektru

Diagnostiskais režīms (DT)

• Lai vizualizētu baktēriju aktivitāti un ﬂuorescentos materiālus
• Nepārtraukts 60 sek cikls ar violeto LED gaismu

Aplikuma
vizualizācija
Aktīvs aplikums violetā gaismā ir sarkans.

Mikrosūces
vizualizācija

Malas sūces redzamas kā sarkana fluorescence,
pārkrāsojusies restaurācijas robeža violetā gaismā
krāsu nemaina.

Fluorescento
materiālu
vizualizācija
Violetā gaismā zoba audi fluoriscē, bet kompozītiem
ir redzama izteikti spoža fluorescence-šo īpašību var
lietderīgi izmantot vecu restaurāciju vai cementa
pārpalikumu identificēšanai.

460-465
nm

400-405
nm

CQ
smaile

TPO, PPD
smaile

460-465
nm

400-405
nm

400-405
nm

Inficētā
dentīna
vizualizācija
Inficētais dentīns violetā gaismā ir sarkans.

Baktēriju
aktivitātes
vizualizācija
fisūrās
Pēc fisūru attīrīšanas violeta gaismā var pārbaudīt to
tīrību pirms silanta aplikācijas (kreisais attēls-baktērijas,
attēlā pa labi-tīra fisūra).

Plaisu dziļuma
novērtēšana

Caurgaismojot zoba audus, gaisma izstarojas visos zoba
audos (pa labi), ja plaisa nav ļoti dziļa. Ja gaisma apstājas pie
plaisas, tas liecina par dziļu plaisu (pa kreisi) un nepieciešams
veikt papildus tās izmeklēšanu.

D-Light® Pro

Attēla autors
Dr. Javier Tapia Guadix

D-Light® Pro no GC
PAROCĪGA KĀ
INSTRUMENTS!
• Smalks rokturis un viegls svars
• Ērta gan ārstam, gan pacientam
VAR AUTOKLAVĒT

Izcila higiēna!
• Pirmais autoklavējamais polimerizācijas lampas rokturis!
• Izņemiet elektronisko moduli un bateriju, pārējo var
autoklavēt
• Optimālai higiēnai sevišķi atbildīgās situācijās
NEVAR
AUTOKLAVĒT

Izlādējusies baterija nepiemērotā
brīdī-nekad!
• Komplektā ir divas baterijas
• Kapacitāte: 45 cikli, katrs 20 sekundes (HP režīmā)
• Uzlādes statīvs ar 2 ligzdām divu bateriju vienlaicīgai uzlādei un
radiometru
• Baterijas uzlādes ligzdās iespraužamas
• Viena baterija lietošanā, kamēr otra uzlādējas.
Uz nakti atstājiet abas divas baterijas lādēties!

D-Light Pro komplekts + G-Premio BOND
un Gænial® Universal Injectable
KOMPLEKTĀ:
D-Light Pro polimerizācijas lampa,
3 x G-Premio BOND 5ml,
1 x G-ænial Universal Injectable Syringe A2,
1 x G-ænial Universal Injectable A3,
20 adatas tipa metāla uzgaļi,
2 gaismas aizsargvāciņi

PROMO

€ 1260.75

€ 945.00

GC iepazīstina
Get Connected Smile Program
Learn.Share.Earn.
Mūsu jaunā mobilā aplikācija.
Klientu lojalitātes programma ar digitālo
produktu katalogu, jaunākajām ziņām,
iespēju atrast un reģistrēties uz apmācībām
un pasākumiem, un vēl daudz citas
noderīgas informācijas.
Papildu iespēja sakrāt smaidiņus
un apmainīt pret balvām!
Lejupielādē aplikāciju un sāc krāt smaidiņus!

Seko mums un esi informēts:

Download the app

Ja vēlies sekot līdzi jaunumiem, iegūt informāciju
par produktu klīnisko pielietojumu un saņemt
aktuālāko piedāvājumu par kursiem un lekcijām,
pievienojies GC sociāliem kanāliem:

Pieraksties
Youtube kanālam

Seko mums
Linkedin

Lasi mūsu
Seko Twitter jaunumu žurnālu

GC pārstāve, konsultante Latvijā:

Dr. Ieva Jeļisejeva, mob. tālr. 29405119
Ieva.Jelisejeva@gc.dental
GC oficiālie partneri Latvijā:

Dzelzavas iela 117, Rīga
Tālr. 8899

Ulbrokas iela 23, Rīga
Tālr. 67718781

Pārslas iela 5, Rīga
Tālr. 67844780

Mūkusalas iela 41b, Rīga
Tālr. 67389999, 67383601

Ieskaties
Facebook

