
 

#7

GC NORDIC
JAUNUMI UN PIEDĀVĀJUMI

FEBRUĀRIS - JŪNIJS 2021



tavs uzticamais universālais adhezīvs!

G-Premio BOND
      Uzticams un stiprs

G-ænial® A’CHORD
komplekts + G-Premio BOND
KOMPLEKTĀ:
4x Gænial A’CHORD šļirces (2x A2 + 2x A3) +
1x G-Premio BOND 5ml

4+1
€ 243.00

G-ænial® Universal Injectable
3-paka + G-Premio BOND                       
KOMPLEKTĀ:
3x G-ænial Universal Injectable šļirces (1x A1, 1x A2, 1x A3),
1x G-Premio BOND 5ml, 
30x pagarinātie adatas tipa uzgaļi,
3x gaismas aizsargvāciņi

3+1
€ 179.00 € 133.55
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JAUNUMS

Jaunā standarta  
priekšgalā

G2-BOND
Universal

Jauna standarta 
divkomponentu 

universālais adhezīvs

  Kodināšanas tehnikas izvēle ir jūsu rokās
  Veido stresu amortizējošu slāni
  Izcila izturība un saites spēks
  Izcila noturība pret restaurācijas malu pārkrāsošanos
  Parocīga dozēšana un nav jutīgs attiecībā pret
     uzklāšanas tehniku
  Plašas indikācijas
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G2-BOND Universal Dual H-Technology  
GC pētnieki, atsaucoties izaicinājumam uzlabot esošo divkomponentu adhezīvu rādītājus, pievērsa pastiprinātu 
uzmanību diviem izaicinājumiem - kā iegūt stiprāku adhezīva slāni un kā samazināt materiāla noārdīšanos ūdens 
ietekmē. GC jaunā patentētā tehnoloģija Dual-H Technology ar praimeri apstrādātajā virsmā nodrošina vienmērīgu 
pāreju no hidrofīlām uz hidrofobām īpašībām, un papildus tas tiek pastiprināts ar patiesi hidrofobu aizsargājošu 
adhezīva slāni. 1

Unikāls sastāvs lieliskā izpildījumā 
• 4-MET – drošai adhēzijai ar emalju un dentīnu 
• MDP – izcilai adhēzijai ar emalju un dentīnu, cirkoniju, aluminu un metāliem 
• MDTP – adhēzijai ar dārgmetāliem 
• HEMA nesaturošs adhezīva komplekss, kas nodrošina klīniski pierādītu izcilu izturību 2

Mūsdienīgs, vieds un ergonomisks dizains  
 
G2-BOND Universal tūlītēju atpazīstamību nodrošina unikālie pudelīšu apvalki

1-PRIMER
• Pudelītes apvalks ir paredzēts zemas viskozitātes un 

gaistoša satura glabāšanai un nodrošina kontrolētu 
dozēšanu 

• Pateicoties prasmīgi izveidotam apvalka dizainam, novērš 
pilēšanu un šķidruma nevajadzīgu izšķiešanu

• Pudelīte paredzēta 300 lietošanas reizēm 
• Apvalks atkārtoti izmantojams visām jaunajām pudelītēm 

2-BOND
• Paredzēts augstas viskozitātes šķidrumiem, lai 

samazinātu dozēšanai nepieciešamo spēku 
• Pateicoties prasmīgi izveidotam apvalka dizainam, 

novērš nopilēšanu un šķidruma nevajadzīgu izšķiešanu 
• Pudelīte paredzēta 300 lietošanas reizēm 
• Atkārtoti izmantojams visām jaunajām pudelītēm

Pateicoties hidrofīlām īpašībām 
tas efektīvā veidā mitrina un 
kodina zoba virsmu. 

• 

dentīna virsmā 

• Lielāks spraugu veidošanās risks.

Izteikti hidrofobs saites slānis 
nodrošina spēcīgu adhēziju ar 
kompozītmateriālu. 

Bez hidrofobitātes? 

• Saites slāņa hidrolītiskā noārdīšanās. 

• Paaugstināts debondēšanās risks.

Apvalka šķautnes efektīvi atvieglo pudelītes saspiešanu 

Samazināta apvalka un pudelītes saskare

1 GC R&D Date, Japāna, 2020, dati pieejami. 
2 Van Dijken J., et. al., Dent Mater. (2013).

G2-BOND Universal (0% HEMA) Optibond FL (20-40% HEMA)

G2-BOND  Universal 
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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
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G-ænial® A’CHORD

G-ænial® A'CHORD komplekts + 
G-Premio BOND
KOMPLEKTĀ:
4x Gænial A`CHORD šļirces (2x A2 + 2x A3) +
1x G-Premio BOND 5ml

4+1
€ 243.00

11x G-ænial® A’CHORD šļirces (brīva krāsu izvēle)

+ G-Premio BOND 5ml adhezīvs
DĀVANĀ D-Light Duo lampa

A’CHORD estētika
Dabiska fluorescence
G-ænial A’CHORD jebkurā apgaismojumā, pat melnā gaismā, rada burvīgu, neredzamu un dabiski 
fluoriscējošu gala rezultātu, un pacients iegūst pārliecinošu smaidu.

Attēla autors Dr. W. Boujemaa, Francija

Attēla autors  Dr. G. Benjamin, Vācija

Noturīgs spīdums
Pateicoties tā patentētajām tehnoloģijām, kas nodrošina vienmērīgu 
nano pildvielu izkliedi un lielu pildvielu skaitu, G-ænial A’CHORD 
izcili labi pulējas un pulētā virsma ilgstoši saglabā spīdumu.

Rezultāts, kas taupa laiku: ar minimālu 
 

pulēšanu iegūts iespaidīgs spīdums 

Pirms 
pulēšanas

Pēc 
pulēšanas

Attēla autors J. Tapia Guadix, Spānija

G-ænial A’CHORD venīrs uz zoba 11Gandrīz-UV gaisma 405 nm sākotnējā situācija Konvencionāla kompozīta venīrs uz zoba 11

Neredzama estētika pat ļoti sarežģītos gadījumos
Ar G-ænial A’CHORD arī sarežģītā klīniskā gadījumā var iegūt neredzamas restaurācijas, jo papildus 5 gal- 
venām krāsām sortimentā ir 2 cervikālās krāsas gados vecākiem pacientiem, 3 opaka krāsas pārkrāsotu audu 
maskēšanai, 2 emaljas krāsas dabiska caurspīdīguma atveidošanai un 2 balinātās krāsas žilbinošiem smaidiem.    
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Dr.  Anthony Mak 2002.gadā ar vairākiem 
apbalvojumiem absolvēja Sidnejas 
universitāti, vēlāk apguva pēcdiploma 
izglītības programmu klīniskajā zobārst-
niecībā (Oral Implants). Anthony ir divu izcilu 
pārskatu un vairāku publikāciju autors, kā arī 
aktīvs profesionālo asociāciju biedrs. Anthony 
interesē dentālās tehnoloģijas, materiālu 
izstrāde, un īpaši CAD/CAM digitālo 
tehnoloģiju pielietojums zobārstniecībā. 
Metropolitiskajā Sidnejā Anthony ir divas 
prakses, kas koncentrējas uz kvalitatīvas 
pilnīgas zobārstniecības aprūpes sniegšanu, 
ieskaitot estētisko zobārstniecību un 
implantoloģiju. Viņš ir viedokļa līderis vairākās 
zobārstniecības kompānijās. Viņš ir arī GC 
Europe Restorative Advisory biedrs, Sidnejas 
universitātes pēcdiploma implantoloģijas 
programmas sertifikācijas komisijas biedrs un 
Sidnejas universitātes Dental Alumni 
komisijas biedrs, kā arī Austrālijas 
BioEmulation Group līderis.

Dr.  Andrew Chio absolvēja Melburnas 
universitāti 1995.gadā kā gada labākais 
students, par klīniskajiem sasniegumiem 
saņēma vairākus apbalvojumus. 
Galvenokārt strādājis privātpraksē, bet 
iepriekš ir strādājis arī valsts sistēmā un 
piedalījies Royal Flying Doctors klīniskajā 
programmā un strādājis Nepālas lauku 
hospitālī, tas sniedzis priekšstatu un 
padziļinātu izpratni par izaicinājumiem un 
grūtībām, ar ko saskaras vispārējā 
zobārstniecība. Dr Chio ir aktīvi iesaistījies 
universitātes darbā un ir pirmsdiploma 
apmācības programmu pasniedzējs 
(La Trobe University), kā arī iesaistījies 
vairākās tālākizglītības programmās. 
Viņš ir vairāku publikāciju autors.

IV klases restaurācija 
ar kompozītu:
klīniskais gadījums, kurā tiek 
pielietota slāņošanas- 
strati�kācijas tehnika 
izmantojot G-ænial A’CHORD 
kompozītmateriāla sistēmu 
Dr. Anthony Mak un Dr. Andrew Chio,
Austrālija

Tiešo kompozītmateriālu slāņošanas jeb strati�kācijas 
koncepcija, kuras mērķis ir imitēt dabiska zoba krāsu, 
virsmu un caurspīdīgumu, izmanto dažādu 
kompozītmateriālu slāņu optisko īpašību kombināciju.
Kompozītmateriālu tehnoloģiju attīstības rezultātā šo 
ārstēšanas procedūru, kas parasti tiek uzskatīta par 
komplicētu, ir izdevies vienkāršot.  Tomēr vēl joprojām 
pastāv grūtības atveidot priekšzoba audus, jo esošajiem 
kompozītmateriāliem ir daudz dažādu krāsu, daudzi 
hromacitātes un caurspīdīguma līmeņi.

G-ænial A’CHORD ir veiksmīgās 
G-ænial sistēmas, kas tiek izmantota 
zobārstniecībā jau 10 gadus, 
pēcnācējs. Salīdzinot ar priekšgājēju, 
G-ænial A’CHORD sistēma ir uzlabots 
oriģinālās G-ænial sistēmas materiāls 
un pilnveidoti ir sekojoši aspekti:
• Burvīga un harmoniska dabiska  
 �uorescence jebkurā apgaismojumā.

•  Optimizētas lietošanas ērtības,   
 materiāls ir piemērots gan modelē- 
 šanai ar parastiem kompozīta   
 instrumentiem, gan ar modelēja- 
 mām otiņām.
• Totālā pildvielu silanizēšanas   
 tehnoloģija (Full-Coverage Silane  
 Coating, FSC) katru nanopildvielu  
 noklāj ar silānu, pateicoties tam  



IV klases restaurācija
ar kompozītu

8 

KLĪNISKAIS GADĪJUMS

 restaurācijas pulēšana līdz spīdīgai  
 virsmai ir ātrāka un vieglāka.
•  Sistēmā papildus ir pieejami opaka  
 un emaljas toņi, kas ļauj izveidot  
 neskaitāmas kombinācijas.
•  Visu vienkāršo 5 GALVENĀS krāsas,  
 kas piemērotas visām 16 Vita   
 krāsām.

Šis klīniskais gadījums demonstrē 
G-ænial A’CHORD (GC Europe) tiešās 
restaurācijas kompozītmateriāla 
sistēmas izmantošanu, veicot  
kompleksu IV klases kavitātes 
restaurāciju 22 gadus jaunai pacien-
tei. Paciente klīnikā vērsās ar neap-
mierinātību par esošo augšējā kreisā 
centrālā incizīva restaurāciju (zobs 
21). Viņa vēlējās nomainīt restaurāci-
ju saudzīgā tehnikā un tā, lai restau-
rācija būtu neredzama smaidot un 
runājot. Viņa arī informēja, ka viņas 
zobārsts esošo IV klases restaurāciju 
jau ir mainījis 4 reizes un neviena no 
iepriekš veiktajām restaurācijām 
pacientei nesniedza apmierinošu 
rezultātu.

Klīniskajā apskatē ir redzama augsta 
smaida līnija ar simetrisku un 
estētisku gingivālo arhitektūru. 
Esošā restaurācija zobā 21, būdama 
klīniski pieņemama, tomēr nav 
nodrošinājusi krāsas integrāciju gan 
ar zobu, gan ar blakus zobiem. 
Esošās restaurācijas pārkrāsošanās 
un neliela pārkare distolabiāli 
norādīja uz iespējamu malas sūci 
šajā vietā.

Krāsas noteikšanas procesā tika 
noteikts, ka augšējais kreisais incizīvs 
(21) bija nedaudz hromatiskāks nekā 
blakus esošais labais centrālais 
incizīvs (11). Augšējais kreisais 
centrālais incizīvs (21), salīdzinot ar 
augšējo labo centrālo incizīvu (11), ir 
novietots nedaudz labiāli.

Pacientes veselības vēsture bija 
nevainojama.  
Pirms restaurācijas izpildīšanas 
veiktie rentgenoloģiskie un perio-
dontālie izmeklējumi zobam 21 
neatklāja nekādu patoloģiju. Uz 
vitalitātes testu zobs 21 uzrādīja 
normālu atbildi.
 
Ar pacienti, rūpīgi izvērtējot katra 
ārstēšanas risinājuma priekšrocības 
un trūkumus, tika apspriesti iespēja-
mie ārstēšanas risinājumi. Ārstēšanas 
risinājumi bija sekojoši:
1) Reduktīvs keramikas venīrs zobam  
 21.
2) Pilnas virsmas kompozīta venīrs  
 zobam 21. Paciente tika brīdināta,  
 ka tā kā zobs 21 ir novietots   
 labiāli, lai iegūtu vietu hromatiska  
 dentīna maskēšanai, būs nepie- 

 ciešama neliela labiālās virsmas  
 redukcija.
3)  Konservatīva kompleksa IV klases  
 restaurācija zobam 21, kas, lai   
 minimizētu jebkādu slīpēšanu un  
 dabisko zoba audu redukciju, būs  
 pilnībā aditīva.

Viņa izvēlējās konservatīvu pieeju un 
aditīvo protokolu (3. variants). Viņa 
būtu apmierināta ar harmonisku 
kompozīta restaurāciju zobam 21 un 
nedomā, ka augšējā kreisā centrālā 
incizīva (21) neliela hromacitāte viņai 
būtu estētiski traucējoša.

No klīnicista skatu punkta, gala plāns 
un ārstēšanas rezultāts bija restaurēt 
zobu 21 ar izturīgu un ilgi kalpojošu 
konservatīvu tiešo kompozītu, kas 
ļautu iegūt estētisku, biomimētisku 
restaurāciju, kas morfoloģiski 
optimāli integrētos ar blakus zobiem.
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 Attēls 1:  Skats pirms, augšējam kreisajam centrālajam incizīvam (zobs 21) ir mēreni neestētiska
kompozīta restaurācija, kas iespējams ir jāmaina.

SOLI PA SOLIM 

Attēls 2:  Pirms a) ar parasto zibspuldzi
b) ar polarizācijas �ltru.

 

 

 

 

a)

b)

Pirms restaurācijas procedūras tika 
uzņemti fotoattēli, diagnostiskie 

attēli un veikta krāsas noteikšana. 
Tāpat, lai izgatavotu silikona 
palatinālo indeksu jeb matricu, 

kas atvieglotu kompozīta slāņu 
aplicēšanu, tika veikti diagnostiskie 
nospiedumi.

Attēls 3:  Darba lauks tika izolēts ar 
koferdamu. Esošā restaurācija un kariozās 
masas tika ekskavētas un, lai uzlabotu 
restaurācijas funkcionālo un estētisko 
integrāciju ar esošiem zoba audiem, tika 
izveidots 2mm slīpējums uz labiālās virsmas.

Attēls 6:  Pirms adhezīvās procedūras, 
izmantojot 29 mikronu alumīja oksīda 
pulveri AquaCare (Velopex), kavitāte tika 
viegli apstrādāta ar smilšstrūklu, un, lai 
novērstu nejaušu bondēšanos ar blakus 
zobiem, izmantota te�ona lente (PTFE).

Attēls 7:  Adhezīvā procedūra tiek veikta 
veicot selektīvo kodināšanu ar 37% 
fosforskābes gelu Ultra-Etch (Ultradent). 
Gēls tiek noskalots un adhezīvais protokols 
tiek pabeigts ar universālā bonda G-Premio 
BOND (GC Europe) aplikāciju. Universālais 
bonds, saskaņā ar ražotāja norādījumiem, 
tiek atstāts uz 10 sekundēm, pēc tam tiek 
stipri nožāvēts ar maksimālu gaisa strūklu un 
polimerizēts 10 sekundes.

Attēls 8:  Pēc adhezīva aplikācijas, lai 
izveidotu palatinālo sienu, tiek izmantots 
plāns slānis puscaurspīdīgas emaljas 
G-ænial A’CHORD krāsa JE (GC Europe).
 

Attēls 4:  Slīpējums tika izveidots un 
apstrādāts ar konisku urbuli (Komet 
6862.314.012 un 8862.314.012). Visi kavitātes 
pārejas leņki tika noapaļoti ar olas formas 
pulējamo dimanta urbuli (Komet 
8379.314.023). Šie urbuli ir daļa no “Dr. 
Anthony Mak Custom C&B Selection” 
komplekta, pieejams no Komet Dental.

Attēls 5:  Palatinālā matrica tika piegriezta 
un pielaikota, lai pārliecinātos, ka tā precīzi 
der un koferdams un klemmes netraucē.



IV klases restaurācija
ar kompozītu
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Attēls 9:  Ar to pašu puscaurspīdīgo 
emalju G-ænial A’CHORD krāsa JE (GC 
Europe) tiek izveidota aproksimālā siena. 
Aproksimālā siena tiek formēta, izmantojot 
caurspīdīgo matricu un,lai iegūtu 
anatomisku kontūru, izvelkot to.

Attēls 12:  Lai akcentētu mamelonus un 
atveidotu līdzību ar blakus zobu (zobs 11), 
tiek izmantoti baltie pigmenti, Essentia 
White Modi�er (WM) (GC Europe). Šo 
īpašību atveidošanai par pamatu tiek ņemta 
pirms restaurācijas veikšanas uzņemtā 
polarizētā fotogrā�ja.

Attēls 15:  Pēc tam, ar mērķi iegūt dzīvīga 
izskata restaurāciju, kas saskan ar blakus 
zobu (zobs 11), restaurācija tika pulēta un 
apstrādāta izveidojot primāro, sekundāro 
un terciāro anatomiju.

Attēls 16:  Pulēšanas un apstrādes 
protokolā izmanto abrazīvos diskus (So�ex; 
3M-ESPE), dimanta pulierus (Komet), ar 
secīgu dažādu silikona pulieru izmantošanu 
(Astropol; Ivoclar-Vivadent). Nobeigumā, lai 
radītu dabiska spīduma emaljas izskatu, 
restaurācija tiek pulēta ar Diapolisher paste 
(GC Europe) un �lca pulieri (Flexi-Bu�; 
Cosmedent Inc).

Attēls 13:  Lai iegūtu dabisku optisko 
saskaņu un atveidotu pilnu anatomisko 
formu, tika aplicēta gala caurspīdīgā krāsa 
G-ænial A’CHORD krāsa JE (GC Europe). Attēls 14 a, b:  Lai eliminētu skābekļa slāni 

un iegūtu pilnu kompozīta polimerizāciju, 
uz labiālās virsmas tika aplicēts glicerīna 
gēls un tiek veikta galīgā polimerizācija.

Attēls 10:  Dentīna slānis tiek veidots no 
opaka krāsas G-ænial A’CHORD krāsa AO2 
(GC Europe). Šis slānis tiek veidots tā, lai 
imitētu dabiska dentīna morfoloģiju un 
netika uzklāts uz slīpējumu. Dentīna vai 
opaka slānis gala restaurācijai nodrošina 
pareizo opacitāti.

Attēls 11:  Hromatiska body krāsa, G-ænial 
A’CHORD krāsa A2 (GC Europe), lai maskētu 
pārejas līniju, tiek aplicēta uz slīpējuma. 
Iekšējā anatomija (piem. mameloni) 
incizālajā trešdaļā arī tiek veidoti no šī 
kompozīta slāņa.

 

a)

b)
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SECINĀJUMS

a)

b)

Attēls 17:  Uzreiz pēc restaurācijas pabeigšanas (apstrādātā un pulētā G-ænial A’CHORD 
(GC Europe) restaurācija demonstrē morfoloģisko un optisko integrāciju ar dabiskiem zoba 
audiem).

Attēls 19:  Pēc divām nedēļām – pilnīga G-ænial A’CHORD restaurācijas optiskā un 
funkcionālā integrācija ar zobu 21.

Attēls 20:  Pēc divām nedēļām - pilnīga G-ænial A’CHORD restaurācijas optiskā un 
funkcionālā integrācija ar zobu 21.

Attēls 18: 
Uzreiz pēc restaurācijas pabeigšanas
a) parastā zibspuldze 
b) polarizētais �ltrs

Kamēr vienas krāsas universālo 
priekšzobu kompozītu sistēmas 
izstrādes turpina uzlaboties, mūsdie-
nīgā estētiskās zobārstniecības praksē, 
lai sasniegtu patiesi estētisku tiešo 
kompozīta restaurāciju integrāciju, 
joprojām būs nepieciešamas advan-
cētas slānošanas tehnikas. Tam par 
iemeslu ir dabiskam zobam raksturīgā 
anatomija, un dabiska izskata optisko 
un morfoloģisko īpašību atveidošana 
nevar tikt sasniegta ar vienas masas 
restaurācijas materiālu. G-ænial 
A’CHORD (GC Europe) kompozīta 
sistēmai ir vienkāršota pieeja attiecībā 
uz slāņošanu un krāsas izvēli, vienlai-
kus tas nodrošina gala rezultātu, kas 
ir patiesi biomimētisks, estētisks un 
ilgi kalpojošs.



Kompozītu aplikācija,
veidošana kļuvusi

ātrāka un ērtāka  

ar GC Modeling Liquid
& GC otiņām

  

 

Uzklāj, izveido,
nogludini,

baudi!

 

  

GC Modeling Liquid
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Izbaudiet ērtāku kompozīta modelēšanu 
un rezultātā iegūstiet ļoti skaistu virsmu. 

Tas atvieglos kompozīta virsmas apstrādi  
un ietaupīs tik vērtīgo laiku!



   Indicēts tiešām kompozīta restaurācijām lielās un dziļās sānu zobu 
 kavitātēs un endodontiski ārstētu zobu atjaunošanai.
 
   Piemērots arī zoba stumbra atjaunošanai pirms protezēšanas  
 
   Biezslāņa (Bulk) krāsa (polimerizācijas dziļums 5.5 mm) ir optimāla  
 dziļām kavitātēm sānu zobos un ātrākai aplikācijai, dentīna krāsa  
 (polimerizācijas dziļums 2.0 mm) ir optimāla stumbra atjaunošanai  
 un gadījumos, kad estētika ir primāra  

Izturīgākais
materiāls dentīna
aizvietošanai un
lielu restaurāciju
stiprināšanai

everX Flow™ no GC

   Viegli adaptējas jebkuras formas kavitātē  

   Kontrolēta plūstamība vieglai aplikācijai   
 augšžokļa molāros- nenopil un notur formu  

13



everX Flow TM

Perfektas tiksotropās īpašības atvieglo aplikāciju  
      un nodrošina izcilu adaptāciju

. 

everX Flow, pateicoties 
optimālām tiksotropām 
spējām  palīdz izvairīties 
no poru veidošanās, tas 
viegli adaptējas jebkuras 
formas preparācijai
Tā kontrolētā plūstamība 
neveido notecējumus un 
ļauj veiksmīgi to izmantot 
augšžokļa molāros.

Bulk 
(tilpuma) 

krāsa
Polimerizācijas 

dziļums 
5.5 mm

Dentīna 
krāsa

Polimerizācijas 
dziļums 
2.0 mm

Piemērota dziļās sānu  
zobu kavitātēs

Piemērota estētiskiem 
klīniskajiem gadījumiem  
un stumbra atjaunošanai

everX Flow1,1

Tetric EvoFlow Bulk Fill1,1

SDR flow+1,2

Filtek Bulk Fill Flowable1,4

Saraušanās 
stress 

(MPa)

Avots: GCC R&D – dati pieejami pēc pieprasījuma.Autors 
Dr. Javier Tapia Guadix, Spānija

Divas krāsas dažādām vajadzībām

 

Ar stikla šķiedru armēts kompozītmateriāls dentīna aizvietošanai

everX Flow
plūstoša konsistence

everX Posterior
pastas konsistence

Bulk
(tilpuma)

krāsa
Polimerizācijas

dziļums
5.5 mm 

Dentīna
krāsa

Polimerizācijas
dziļums

2.0 mm 

Lūzumizturība  2.88 MPa/m0.5

Lieces izturība   171 MPa

Avots: GC R&D data, Japan, 2018

Lūzumizturība  2.61 MPa/m0.5

Lieces izturība   114 MPa

Universiālā
krāsa

Polimerizācijas
dziļums

4.0 mm 
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Laipni  lūdzam 
      nākotnē!

Pasaulē vadošās tehnoloģijas ir ļāvušas GC uzstādīt jaunu 
standartu un radīt kompozītu, kas piedāvā izcilu noturību, 
nepārspējamu pulēšanas rezultātu un burvīgu toņu
saskaņu ar zoba audiem.

Jūs būsiet pārsteigts uzzinot, ka restaurācijas materiālu 
vienlaikus var injicēt un ar to var izveidot formu.
Materiāls lieliski pielāgojas kavitātes pamatnei un injekcijas
laikā ļauj veidot formu un konturēt — jo G-ænial Universal 
Injectable neizplūst!

Tas ietaupīs Jūsu laiku un naudu, jo injekcija ir acumirklīga un 
netiek izšķērdēts materiāls — jo izmantojat tikai to, kas 
nepieciešams.

Izmēģiniet pats un pārliecinieties, ka ir pienācis laiks pārmaiņām! 
Un Jūs vairs nekad neatskatīsieties pagātnē.

G-ænial® Universal
Injectable A2 vai A3 
Promo komplekts                           
KOMPLEKTĀ:
2x G-ænial Universal Injectable
A2 vai A3 šļirces

PROMO
€ 59.00 € 53.00

G-ænial® Universal Injectable —
kompozīts, kas maina zobārstniecības 
restaurāciju spēles noteikumus.
Šim kompozītam piemīt tik unikālas 
īpašības, ka tas mainīs veidu,
kādā līdz šim strādājāt.
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Nepārspējams 
pulēšanas 

rezultāts un 
skaists estētiskais 

risinājums

Ātrāks 
aplikācijas 

laiks, taupīga  
kompozīta    

izmantošana

Universāls 
pielietojums 

visām kavitātes 
klasēm

I klase II klase III klase IV klase V klase

Injicēšana, formas izveide un 
konturēšana — viss vienlaicīgi

Nepārspējams 
spēks un 

nodilumizturība

3 soļi vienā — 
injicējiet, izveidojiet 
formu un konturējiet 

— un tas viss 
vienlaicīgi

G
C

 R
&D

 L
ie

ta
s m

at
er

iā
lo

s 
ie

tv
er

tie
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at
i

Mūsu stiprākais kompozīts tiešām  
restaurācijām*

MPa
0 50 100 150 200

G-ænial Universal Injectable

Filtek Supreme XTE

Tetric EvoCeram

Lieces izturība

Filtek Supreme XTE & Tetric EvoCeram nav GC preču zīmes.

Pateicoties pasaulē vadošajām pildvielu tehnoloģijām, GC ir radījis injicējamu 
kompozītu, kas ir ievērojami stiprāks par vairumu tradicionālo pastas konsis-
tences kompozītmateriālu. Tā ir jauna domāšanas paradigma — kompozītma-
teriāls, kura konsistence ir daudz plūstošāka, izrādās ir pats stiprākais!

Tā kā G-ænial Universal Injectable neizplūst un nenopil, injicēšanas laikā Jūs 
varat pielāgot, veidot formu, konturēt un sasniegt nepieciešamo rezultātu 
īsākā laikā un bez piepūles. Injicētais kompozīts lieliski pielāgojas kavitātes 
pamatnei un ļauj viegli veidot kontūras, paugurus un pat proksimālās sienas.

G-ænial®  Universal Injectable 

 

 

PROMO
€ 250.00 € 190.00

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

3+1
€ 179.00 € 133.55

G-ænial® Universal
Injectable 3-paka +
G-Premio BOND            
KOMPLEKTĀ:
3x G-ænial Universal Injectable šļirces
(1x A1, 1x A2, 1x A3),
1x G-Premio BOND 5ml, 
30x pagarinātie adatas
tipa uzgaļi,
3x gaismas aizsargvāciņi
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Kristālskaidra tehnika vienkāršām un
kompleksām restaurācijām

Injekcijas modelēšanas tehnika
ar G-ænial® Universal Injectable 
un EXACLEAR 

EXACLEAR
Kristāldzidra reprodukcija

Vizuāla kompozīta kontrole injekcijas
laikā

Perfekta adaptācija, precīza detaļu 
reprodukcija

Lokāms uzgalis Noturīga forma

Unikāla konsistence =
modelējams ar vai bez instrumentiem

Augsta stiepes izturība - augsta nodilumizturība =
izturīgas restaurācijas

Stiprs kā klints
G-ænial® Universal Injectable

Injekcijas modelēšanas komplekts
Kompozīta komplekts ar
caurspīdīgo silikonu injekcijas
modelēšanas tehnikai
3 šļirces G-ænial
Universal Injectable 
(krāsas A1, A2, A3) un
1 Exaclear kārtridžs 

PROMO
€ 104.00 € 94.00
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EXACLEAR 

1. Sākuma stāvoklis 2. Piepildiet nospieduma karoti ar  
EXACLEAR un paņemiet nospiedumu 
no vaskojuma

3. Stāvoklis pēc ārstēšanas, izmantojot 
injekcijas modelēšanas tehniku

Iepazīstiet kompozīta injekcijas modelēšanas tehniku  
Tiešie kompozīta venīri 
EXACLEAR, lietojot kopā ar injekcijas tipa kompozītu G-ænial Universal Injectable, palīdz ārstam ātrāk, ar mazākām izmaksām 
un veidojot mazāk invazīvas preprācijas, radīt restaurācijas, kas ir tikpat skaistas kā netiešie venīri.

EXACLEAR caurspīdīgums ļauj novērtēt ikvienu detaļu un novērš skābekļa inhibētā slāņa veidošanos, tādējādi ļaujot veikt 
pulēšanu ātrāk.  G-ænial Universal Injectable ir labi piemērots izmantošanai šajā tehnikā, jo tas ir tiksotrops, izturīgs un lieliski 
saglabā virsmas spīdumu.

Vispārēja zobu nodiluma atjaunošana ar kompozītu injekcijas tehnikā 
Injekcijas modelēšanas tehnika ir ideāli piemērota nodilušo zobu atjaunošanai un sarežģītas morfoloģijas atveidošanai.
EXACLEAR caurspīdīgums, vienlaicīgi atjaunojot vairākus zobus, palīdz labi redzēt un kontrolēt injicējamo kompozītu.  
G-ænial Universal Injectable augstā stiepes izturība un novalkāšanās noturība ir ideāli piemērotas īpašības nodilušo sānu 
zobu atjaunošanai. 

7. Polimerizējiet cauri silikona atslēgai un 
pēc tam to noņemiet

8. Lieko kompozītu nonemiet ar skalpeli 9. Pabeigts rezultāts pēc kompozīta 
nopulēšanas

2. Piepildiet nospieduma karoti ar  
EXACLEAR un paņemiet nospiedumu 
no vaskojuma

1. Sākuma stāvoklis 3. Pēc silikona sacietēšanas izņemiet 
silikonu no karotes

4. Izurbiet silikonā caurumus, kas atbilst 
kompozīta šļirces uzgalim

6. Novietojiet silikona atslēgu mutē un pa 
silikona atslēgas caurumu injicējiet 
G-ænial Universal Injectable 

Attēēlu autors D
r. A. M

ak, Austrālija
Attēēlu autors D

r. A. Salehi, Francija

5. Blakus zobus izolējiet, veiciet emaljas 
kodināšanu un aplicējiet adhezīvu
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JAUNUMS

G-CEM ONE™

Pašadhezīvais 

 
sveķu cements

VIENĪGAIS
un īstais

Uzticams 

Tehniski 
mazjūtīgs

Universāls 

Estētisks

Vienkāršs 

Visa veida keramikas, kompozīta un metāla 
bāzes inleju, onleju, kroņu un tiltu cementēšana.

Metāla, keramikas, šķiedru tapu, lieto tapu un 
stumbru cementēšana.

Keramikas un kompozīta venīru cementēšana.

Kroņu un tiltu cementēšana uz implanta 
abatmentiem.
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Pašadhezīvais sveķu cements

G-CEM ONE™ no GC

G-CEM ONE™

VIENĪGAIS īstais, kas visu atvieglo!
G-CEM ONE ir parocīgi izmantojams, patiesi universāls pašadhezīvais sveķu cements ar augstu 
saites spēku un izcilu pašcietēšanas spēju. G-CEM ONE var izmantot plašām indikācijām un, 
pateicoties G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer GC Touch Cure spējai, to var izmantot arī 
sarežģītākiem klīniskajiem gadījumiem.  

UNIVERSĀLS:
Izcils saites spēks ar emalju, dentīnu un visiem netiešo restaurāciju materiāliem
 
UZTICAMS:
Ja izmanto Adhesion Enhancing Primer, nodrošina optimālu saites spēku gan retentīvas,
gan neretentīvas preparācijas gadījumā 
 
TEHNISKI MAZJŪTĪGS:
• Izcilas pašsacietēšanas spējas, var izmantot biezākām un opakainām restaurācijām-jūsu   
 sirdsmieram
• Isā polimerizācija atvieglo pārpalikumu nonemšanu
• Izmantojot Adhesive Enhancing Primer, palielinās tolerance pret mitrumu un siekalām  
• Optimizēta pastas plūstamība
• Nav postoperatīvā jūtīguma 
 
PAROCĪGS:
Mazāki krājumi un optimizēta darbplūsma
 
ESTĒTISKS:
• Neredzama un nodilumizturīga robeža estētiskam rezultātam    
• 4 krāsas: A2, caurspīdīgā, AO3, BO1 (balts opaks)  

EPP IEPAKOJUMS SATURS EUR
10006927 G-CEM ONE Starter Kit A2 1x G-CEM ONE Syr. (4,6g), 1x G-CEM ONE Adhesive Enhancing 53.00 
  Primer 2ml, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips   
10006928 G-CEM ONE Starter Kit Translucent  53.00

10006929 G-CEM ONE System Kit
 1x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6g), 1x G-CEM ONE Syr. TR (4,6g), 

115.00   1x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4ml, 1x G-Multi Primer 4ml,
  15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix endo tips  

10006930 G-CEM ONE Twin Refill A2 2x G-CEM ONE Syr. (4,6g), 15x GC Automix Tips Regular, 86.60  5x GC Automix endo tips
10006931 G-CEM ONE Twin Refill Translucent  86.60

10006932 G-CEM ONE Single Refill AO3
 1x G-CEM ONE Syr. (4,6g), 

45.35  8x GC Automix Tips Regular, 
  2x GC Automix Endo tips
10006933 G-CEM ONE Single Refill White Opaque 45.35

10006934 G-CEM ONE Value Refill A2 8x G-CEM ONE Syr. (4,6g), 276.00  60x GC Automix Tips Regular, 20x GC Automix Endo tips
10006935 G-CEM ONE Value Refill Translucent  276.00

10006834 G-CEM ONE ADHESIVE  1x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4mL 47.00 ENHANCING PRIMER 



GC fiksācijas cementi

G-CEM ONE 
sistēmas komplekts                     
KOMPLEKTĀ:
2x G-CEM ONE A2 un TR (4,6g) šļirces, 
1x G-CEM ONE Adhesive Enhancing
     Primer 4ml, 
1x G-Multi Primer 4ml,
15x GC Automix Tips Regular, 
5x GC Automix endo Tips  

Apvienojam spēkus – iepazīstiet GC fiksācijas cementus – 
piemērotus ikvienai klīniskai situācijai

€ 115.00

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

€ 75.00

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

PROMO
€ 228.00 € 194.00

G-CEM LinkForce A2 
sākuma komplekts + 
G-Premio BOND                     
KOMPLEKTĀ:
1x G-CEM LinkForce A2 8.7g (5ml),
20x GC Automix Tips Regular,
1x G-Multi PRIMER (5ml),
1x G-Premio BOND (5ml), 
20x trauciņi, 50x aplikatori, 
pamācība + 1x G-Premio BOND (5ml)

G-CEM ONE™

Pašadhezīvais kompozīta cements

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

FujiCEM® Evolve
Sveķu modificētais stikla jonomēra 
cements

Savas klases cementu standarts.
Ideāls risinājums rutīnas procedū-
rām, īpaši metāla, metālkeramikas 
un cirkonija restaurācijām.
Must-have cements, īpaši, ja 
mitruma kontrole ir izaicinājums!

G-CEM LinkForce®

Adhezīvais kompozīta cements

Ja nepieciešama bezkompromisa 
adhēzija - šajā cementā ir SPĒKS. 
Šis universālais adhezīvais 
cements piedāvā vienkāršu un 
standartizētu procedūru un stipru 
adhēziju visās indikācijās.
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Katrai GC kapsulai
       ir sava restaurācija!

GC Fuji® II LC ērta iespēja paātrināt cietēšanu ar gaismu
• 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: 1x GC Fuji II LC kapsulas, A2, A3 un asorti paka

GC Fuji TRIAGE® labākā aizsardzība ar fluorīdu
• 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

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

PĒRKOT 5x iepakojumus GC kapsulas (5x 50 kapsulas, brīva izvēle)
DĀVANĀ Silvermix kapsulu maisītājs
Kapsulas ir pieejamas:
EQUIA, EQUIA FORTE HT, Fuji Triage, G-Cem, Fuji II LC, Fuji Plus

GC kapsula



Duāli cietējošs kompozīts stumbra atjaunošanai
un tapu cementēšanai
Produkta atjauninājums

Izbaudiet Gradia Core veiktspēju kopā
ar ērto G-Premio BOND

GRADIA™ CORE no GC

GC iepazīstina ar atjaunoto Gradia Core versiju, aizvietojot iepriekšējo adhezīva sistēmu Self-etc-
hing Bond Liquid A un Self-etching Bond Liquid B ar lietotājam daudz parocīgāku risinājumu: jūsu 
iecienīto G-Premio BOND un duālās cietēšanas aktivatoru (DCA).

Stiprs pamats ir laba bāze ilgi kalpojošām restaurācijām. Stipram pamatam ir nepieciešams rezis-
tents materiāls. Un tāds, kas ērti lietojams, nav sarežģīts un atvieglo darbplūsmu. Iepazīstiet 
Gradia Core - duāli cietējošu rentgenkontrastainu kompozīta materiālu stumbra atjaunošanai un 
tapu cementēšanai. Tas apvieno lieliskas mehāniskās īpašības un lietošanas ērtības.

Tapu cementēšana un zoba stumbra atjaunošana ar  
vienu tiksotropu materiālu

• Saknu kanālā spiediena ietekmē, Gradia Core kompozīts ir ļoti   
 plūstošs. Savukārt atjaunojot stumbru, materiāls saglabā formu.

• Gradia Core slīpējas tieši tāpat kā dentīns, atvieglojot formas
 izveidošanu ar urbuli, nodrošina precīzu, gludu pāreju un precīzas   
 pakāpes.

   

Neatkarīgi no polimerizācijas veida izbaudiet izcilu 
saites spēku ar G-Premio BOND & DCA

• Gradia Core tapu cementēšanai un stumbra atjaunošana tagad ir   
 ērti izmantojama kopā ar DCA un jūsu universālo adhezīvu
 G-Premio BOND.

• Ar duālās cietēšanas aktivatoru (DCA), saite ir pareizi sacietināta   
 arī visdziļākajā saknes kanāla vietā.

• Gradia Core arī pašcietēšanas režīmā vienmēr ir efektīvi sacietējusi.
 To, bez slāņa dziļuma ierobežojuma, var izmantot bulk-fill tehnikā.

Stiprs un izturīgs pamats netiešām restaurācijām
• Gradia Core ir stabils pamats ilgi kalpojošām netiešām restaurācijām  
 un, neatkarīgi no cietināšanas metodes, tai vienmēr ir izcilas   
 mehāniskās īpašības.

• Gradia Core ir pietiekami rentgenkontrastaina, kas atvieglo   
 klīnisko monitoringu. Tās elasticitātes modulis ir pietuvināts   
 dentīnam, materiālā neveidojas stress.

Cietība
66Hv

Saites spēks
ar dentīnu*

21MPa

Kompresijas
spēks*

273MPa
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Perfektas
tiksotropās
īpašības

GRADIA™ CORE

Lietošanas pamācība

GRADIA™ CORE & 

                   FIBER POST no GC

Iepakojumi

Sagatavojiet
tapas vietu

Pielaikojiet Saīsiniet tapu
vēlamajā garumā 

Apstrādājiet tapu
(piem. ar GC-G Multi

Primer)

Nožāvēt 10 sek. &
polimerizēt 10 sek. 

Aplicēt kanālā
GRADIA CORE

Samaisīt 1:1
G-Premio BOND &

DCA, aplicēt

Izmazgāt, 
nožāvēt

Ievietot tapu &
polimerizēt 5 sek.

Katru virsmu
polimerizēt 10 sek.

Ļaut sacietēt 5 min.,
ja gaismas polime-

rizācija nav iespējama

tapu

Atjaunot stumbru 
ar GRADIA CORE

GRADIA CORE EUR

Stikla šķiedras tapas 

013046  GRADIA CORE sākuma komplekts (1x GRADIA CORE   
 kārtridžs, 1x G-Premio BOND; 1x G-Premio BOND DCA)

900784  GRADIA CORE Intro iepakojums
 (1x sākuma komplekts; 1x kārtridža dispensers)

003652  GRADIA CORE 10mL kārtridžs

900511  GRADIA CORE kārtridža dispensers

900495  GC Automix Tip endo uzgaļi (x10)

009036  G-Premio BOND 5mL pudelīte

009552  G-Premio BOND DCA 3mL pudelīte

everStick POST tapas 
400101 GC Fiber Post Assortment kit:
 15 Fiber Posts: 5 of 1.0 mm,
 5 of 1.2 mm, 5 of 1.4 mm; 2
 Drills: 1 of 1.2 mm, 1 of 1.4 mm

400102 Post Refill; size 0.8;
400103 Post Refill; size 1.0;
400104 Post Refill; size 1.2;
400105 Post Refill; size 1.4;
400106 Post Refill; size 1.6;
400107 Post Drill Refill; size 1.2;
400108 Post Drill Refill; size 1.4;
400109 Post Drill Refill; size 1.6i

900827 everStick POST Intro
900828 0.9 refill
900829 1.2 refill
900830 1.5 refill
 G-Multi PRIMER
009553 G-Multi PRIMER, 5mL liquid

165,00

171,10

82,40

47,50
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Att. 1: Sākotnējā situācija. a) skats ekstraorāli; b) skats intraorāli.

1a

1b

Dr. Giancarlo Pongione (Itālija) 
ārsta-stomatologa grādu ieguvis “Tor 
Vergata” Romas universitātē (Itālijā) 
1991.gadā. Ieguvis doktora grādu 
Sjēnas universitātē par zobārstniecības 
materiālu biosaderības pētījumu. Ir bijis 
viesprofesors Romas “La Sapienza” 
universitātē. Ir aktīvs Bioemulation 
Group biedrs, Itālijas Endodontijas 
asociācijas un Itālijas restauratīvās 
zobārstniecības asociācijas biedrs, un 
sertificēts Eiropas Endodontijas 
asociācijas biedrs. Ir autors vairāk nekā 
90 publikācijām par endodontiju un 
estētisko zobārstniecību, un ir nolasījis 
neskaitāmas lekcijas nacionālos un 
starptautiskos kongresos. Viņam ir 
privātprakses Neapolē un Romā, kas 
specializējušās estētiskā zobārstniecībā 
un endodontijā.

Endodontiski 
ārstēta zoba 
atjaunošana - 
tapa un stumbrs
vienā etapā.
Dr. Giancarlo Pongione, Itālija

Vēloties skaistāku smaidu, mūsu klīnikā vērsās 48 gadus veca 

paciente. Centrāliem incizīviem bija izmēra neatbilstība, kam 

par iemeslu bija zobu incizālās šķautnes nodilums.

Zobs #21 traumas rezultātā iepriekš 
bojāts un ticis ārstēts ar metālkerami-
kas kroni, tā krāsa neatbilda blakus 
zobiem (att. 1).

Rentgendiagnostikā zobam bija 
redzams nepilnīgi aizpildīts saknes 
kanāls, un labi redzams  apikāls izgais-
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Endodontiski ārstēta zoba atjaunošana -
tapa un stumbrs vienā etapā.
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2 3

Att. 4: Koronālais skats pirms tapas ievietošanas.

4

Att. 5: Stikla šķiedras tapas pielaikošana.

5

Att. 6: Pēc stumbra atjaunošanas.

6

Att. 7: Pēc zobu #11 un #21 slīpēšanas attiecīgi venīram un kronim.

7

mojums (att. 2). Tika pieņemts 
lēmums veikt endodontisko pārārstē-
šanu (att. 3) un zobu #21 restaurēt ar 
stikla šķiedras tapu, uzbūvēt stumbru 
un izgatavot kroni. Zobam #11, lai 
koriģētu formu un izveidotu simetri-
ju, tika ieplānots izgatavot venīru.

Tapai un stumbram tika izvēlēts 
materiāls GRADIA CORE. Pēc tapas 
vietas sagatavošanas, apikālā saknes 
daļā tika atstāti 5mm pildījuma (att. 3 
un 4).1

Lēmums izmantot GRADIA CORE tika 
pieņemts tādēļ, ka tas ir duāli cietējošs 
kompozīts, kuru var izmantot gan kā 
cementu, gan arī kā materiālu stum-
bra atjaunošanai. Pateicoties materiā-
la tiskotropām īpašībām, tas notur 
formu stumbra atjaunošanas laikā. 
Savukārt stikla šķiedras tapas ievieto-
šanas laikā, pateicoties bīdes spēkiem 
(att. 5), materiāls kļūst plūstošs un 
vieglāk adaptējas pie saknes kanāla 
sieniņām.

Kopā ar GRADIA CORE tika izmantots 
universālais adhezīvs G-Premio 
BOND. Lai to izmantotu saknes 
kanālā, tas tika sajaukts ar duālās cietē-
šanas aktivatoru (G-Premio BOND 
DCA), kas nodrošina pilnīgu saites 
sacietēšanu visā kanāla dziļumā.

Pēc stumbra atjaunošanas abi centrā-
lie incizīvi tika slīpēti (att. 6-7), lai izgata-
votu litija disilikāta restaurācijas (att. 8). 
Gala rezultāts bija estētiski patīkams: 
restaurācijas pilnībā integrējās ar 
blakus zobiem un paciente bija ļoti 
apmierināta ar jauno smaidu (att. 9).

Att. 2: Sākotnējās situācijas rentgenuzņē-
mums; labi redzams apikālais izgaismojums 
un nepilnīgi aizpildīts saknes kanāls zobam 
#21.

Att. 3: Zoba #21 rentgenattēls pēc 
endodontiskās pārārstēšanas.
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Att. 8: Litija disilikāta restaurācijas.

8

Att. 9: Rezultāts pēc ārstēšanas a) skats intraorāli b) un c) skats ekstraorāli

9b

9c

9a

Atsauces

1. Abramovitz L, Lev R, Fuss Z, Metzger Z.  
The unpredictability of seal after post space 
preparation: a fluid transport study. J 
Endod. 2 001 Apr;27(4):292-5.

Pateicība

Secinājumi: Tapas un stumbra atjaunošana bieži vien ietver ļoti daudzus ārstēša-
nas etapus. Tapas cementēšana un stumbra atjaunošana ar GRADIA CORE ir 
apvienotā vienā materiālā, kas būtiski vienkāršo procedūru un samazina kļūdīša-
nās iespēju, jo visi soļi un komponentes ir optimāli salāgoti viens ar otru.

Autors vēlas pateikties MDT Roberto 
Della Neve par viņa čaklo darbu.
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Palīdz ieraudzīt neredzamo

Ne vien plaša staru spektra polimerizācijas lampa, 
bet arī diagnostiskais rīks: Cietina. Aizsargā. Diagnosticē.

Aktīvs aplikums violetā gaismā ir sarkans. Inficētais dentīns violetā gaismā ir sarkans.

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

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

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

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.

Inficētā 
dentīna 

vizualizācija

Mikrosūces 
vizualizācija

Fluorescento
materiālu 

vizualizācija

Aplikuma 
vizualizācija

Baktēriju 
aktivitātes 

vizualizācija 
fisūrās

Plaisu dziļuma 
novērtēšana

460-465
nm

400-405
nm

CQ 
smaile

TPO, PPD 
smaile

460-465
nm

400-405
nm

400-405
nm

D-Light® Pro no GC

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
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Rezerves akumulators polimerizācijai lampai
PĒRKOT
5x G-ænial® Anterior vai Posterior šļirces (brīva toņu izvēle) vai
8x G-ænial® Universal Injectable šļirces (brīva toņu izvēle) vai
5x G-ænial® A’CHORD šļirces (brīva toņu izvēle)
DĀVANĀ D-Light Duo vai D-Light Pro rezerves akumulators

D-Light PRO LED polimerizācijas lampa
 

D-Light Duo un D-Light PRO
lampu salīdzinājums

Tā ir vairāk kā tikai 
polimerizācijas lampa!
POLIMERIZĀCIJA - Augstas jaudas režīms
Ar 20 s ciklu un ar jaudu 1400 mW/cm2 un duālu staru garumu 
(zilie un violetie spektri 400 - 480 nm), augstas jaudas režīms 
piedāvā efektīvu visu dentālo materiālu polimerizāciju.

AIZSARDZĪBA - Zemas jaudas režīms
Ar 20 s ciklu ar samazinātu izejošo jaudu 700 mW/cm2 (arī ar 
duālu staru garumu), zemas jaudas režīms ir optimāls režīms 
siltuma ģenerācijas samazināšanai, piemēram, esot tuvu pulpai.

DIAGNOSTIKA - Diagnostiskais režīms
Ar nepārtrauktu darbības laiku 60 s un gaismu, kas tuvu UV 
(violetai), diagnostiskais režīms palīdz zobārstam vizualizēt 
baktēriju aktivitāti un fluorescentos materiālus.

Augstas jaudas duāla staru garuma LED 
lampa ar trīs programmām, apvienojumā ar 
elegantu un ergonomisku dizainu. D-Light 
PRO ne vien efektīvi polimerizē, bet arī palīdz 
vizualizēt baktēriju aktivitāti.

Jautā pēc sava individuālā piedāvājuma!
Iepazīšanās cena 945 EUR + PVN

Akcijas piedāvājums

Akcijas piedāvājums | spēkā līdz 30.06.2021. 
Polimerizācijas lampa un kompozītmateriāls - kopā lētāk!

PĒRKOT 5x iepakojumus GC kapsulas
(5x 50 kapsulas, brīva izvēle)
DĀVANĀ Silvermix kapsulu maisītājs
Kapsulas ir pieejamas:
EQUIA,
EQUIA FORTE HT,
Fuji Triage, 
G-CEM, Fuji II LC,
Fuji Plus

PĒRKOT 11x G-ænial® A’CHORD šļirces
(brīva krāsu izvēle) un G-Premio BOND 5ml adhezīvu
DĀVANĀ D-Light Duo lampa
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EQUIA Forte® HT 
PĒRKOT 5x EQUIA Forte® HT
iepakojumus (5x 50 kapsulas) 
DĀVANĀ Silvermix maisītājs

PROMO
5+1 Make Caries Risk

Assessment EASY!
Download this app Now

The app is available
on Google play and Apple store!
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EQUIA – PADOMI KĀ PAREIZI LIETOT:
Izmantojiet gredzenveida vai sekcionālo matricu atkarībā no klīniskās sitiācijas:

Pirms matricas ievietošanas šaurā vietā izmantojiet vaskotu zobu diegu.
Matricai pirms ievietošanas ir jāizveido kontūra. 
Nelietojiet taisnās matricas, tās veido augstus kontaktpunktus, kas tiek 
zaudēti pēc oklūzijas pārbaudes, pielāgošanas un restaurācijas apstrādes.
Matricu jāizņem ar maiglēm lingvāli – bukālā virzienā.

Ja proksimālā virsmā kontakti ir plati

Ja ir cieši proksimālie kontakti 

Ar vaskotu zobu diegu iztīriet 
proksimālo virsmu, lai vieglāk 
ievietot matricu 

Mazām kavitātēm izmantojiet 
gredzena formas konturēto 
matricu

Aktivējiet kapsulu. Kapsulas snīpi 
atbalstiet uz kavitātes grīdas un 
pakāpeniski, aplicējot materiālu, 
ceļat to uz augšu 

Ar instrumentu, piemēram zondi, 
atvienojiet materiālu no matricas

Pēc matricas izņemšanas.
Virsmu apstrādājiet ar smalku dimanta urbuli izmantojot ūdens dzesēšanu, 
proksimālo virsmu apstrādājiet ar pulējamām lentītēm.

Aplicējiet EQUIA Coat, vienu kārtu, 
nenopūst!

Polimerizējiet EQUIA Coat vismaz 
20 sekundes.

Ja proksimālais kontakts ir plats,
ar gredzenaveida matricu gandrīz 
nav iespējams iegūt ciešu kontaktu. 
Šādā gadījumā jādod priekšroka  
sekcionālai matricu sistēmai 
(jebkura zīmola).

Pārbaudiet, vai matrica ar ķīlīti 
ir cieši piespiesta pie kavitātes 
gingivālās malas.

Aktivējiet kapsulu. Kapsulas snīpi 
novietojiet uz kavitātes grīdas un  
pakāpeniski aplicējot materiālu 
ceļat to uz augšu. 

Ar instrumentu, piemēram zondi, 
atvienojiet materiālu no matricas.

Ar maiglēm izņemiet matricu lingvāli – bukālā virzienā. 
Virsmu apstrādājiet ar smalku dimanta urbuli izmantojot ūdens dzesēšanu,
proksimālo virsmu apstrādājiet ar pulējamām lentītēm.

Aplicējiet EQUIA Coat, vienu kārtu, 
nenopūst!

Padoms: Papildus polimerizācija (60 sekundes, kas veikta ar jaudīgu 
LED polimerizācijas lampu (min. temp. gaismas vada galā 50°C), 
veicina ātrāku cietēšanu un restaurācija iegūs izcilas fizikālās īpašības.

Polimerizējiet EQUIA Coat vismaz 
20 sekundes. 

Padoms: Papildus polimerizācija (60 sekundes), kas veikta 
ar jaudīgu LED polimerizācijas lampu (min. temp. gaismas vada galā 50°C),  
veicina ātrāku cietēšanu un restaurācija iegūs izcilas fizikālās īpašības.

Plata kontakta virsma Maza kontakta virsma



PROMO
€ 228.00 € 194.00

Injekcijas modelēšanas 
komplekts                          
   

G-ænial A'CHORD
komplekts + G-Premio BOND
KOMPLEKTĀ:
4x Gænial A`CHORD šļirces (2x A2 + 2x A3) +
1x G-Premio BOND 5ml

G-CEM LinkForce A2 
sākuma komplekts + 
G-Premio BOND                     
KOMPLEKTĀ:
1x G-CEM LinkForce A2 8.7g (5ml),
20x GC Automix Tip Regular,
1x G-Multi PRIMER (5ml),
1x G-Premio BOND (5ml), 
20x trauciņi, 
50x aplikatori, 
pamācība +
1x G-Premio BOND (5ml)

G-ænial Universal Injectable
3-paka + G-Premio BOND                       
KOMPLEKTĀ:
3x G-ænial Universal Injectable šļirces (1x A1, 1x A2, 1x A3),
1x G-Premio BOND 5ml, 
30x pagarinātie adatas tipa uzgaļi,
3x gaismas aizsargvāciņi

PROMO
€ 104.00 € 94.00

4+1
€ 243.00

3+1
€ 179.00 € 133.55

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

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

PROMO
€ 59.00 € 53.00

PROMO
€ 59.00 € 53.00

Akcijas komplektu piedāvājums

Akcijas komplektu
         piedāvājums | spēkā līdz 30.04.2021. 

32Brošūrā norādītas rekomendējamās pārdošanas cenas bez PVN.



Seko mums un esi informēts:

 

Pieraksties
Youtube kanālam

Seko mums
Linkedin Seko Twitter

Lasi mūsu
jaunumu žurnālu 

Ieskaties
Facebook

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

Download the app

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!

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


