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Jauna prakse?
Saņem atbalstu un bezmaksas dāvanas no GC!
Piedāvājums jaunatvērtām zobārstniecības klīnikām!
Jauna prakse, jauni izaicinājumi, jauni mērķi!
Lai, atverot jauno klīniku, sākums būtu vieglāks, GC vēlētos jums palīdzēt - piedāvāt skaistu
dāvanu ar īpaši piemeklētiem materiāliem, kas būs noderīgi ikdienas praksē.

DĀVANAS KOMPLEKTĀ IETILPST:
• 1x Silver Mix maisītājs
• 1x EQUIA Forte HT
• 1x G-ænial A’CHORD Value kit
• 1x G-CEM ONE Starter kit
• 1x G-Premio BOND Starter kit

Lai iepazīstinātu ar šo materiālu klīnisko
pielietojumu mēs piedāvājam arī
praktisko apmācību jūsu klīnikā tad,
kad tas jums būs ērti, kā arī nodrošināsim
turpmāko atbalstu un padomu.

Ir noderīgi?
Sazinies ar GC konsultanti, klīnisko speciālisti dr. Ievu Jeļisejevu pa tālruni 29405119
vai raksti e-pastā ieva.jelisejeva@gc.dental.

Priecāsimies atbalstīt!

GC JAUNUMI

JAUNUMI
G-ænial® A’CHORD
Gaismā cietējošs universāls
kompozīts restaurācijām

G2-BOND Universal

Universāls Divkomponentu Adhezīvs
Rādam ceļu jaunam standartam
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G-CEM ONE™
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Universāls pašadhezīvais
kompozīta cements
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Kāda ir alternatīva kompozītam
Ko var izmantot kā kompozīta un
amalgāmas alternatīvu
Rentabla restaurācija - EQUIA Forte HT
Stikla hibrīda tehnoloģijas materiāls ir
rentabla restaurācija
Pārskats par restaurācijas stikla jonomēru
indikācijām
Zobu nodilums un IMT tehnika
Kompozīta venīru un zobu nodiluma
atjaunošana injekcijas tehnikā
Izvēlamies labu polimerizācijas lampu
Polimerizācijas lampas - izvēlamies gudri
Izvēlamies universālo adhezīvu
G2-BOND Universal - atbildes uz biežāk
uzdotiem jautājumiem
G-Premio BOND - atbildes uz biežāk
uzdotiem jautājumiem
Klīniskie gadījumi
Klīniskais gadījums - cementēšana ar
pašadhezīvo kompozīta cementu
Klīniskais gadījums - IV klases restaurācija
ar kompozītu
Izmanto
Akcijas piedāvājums
Akcijas piedāvājums
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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
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Parocīga modelēšana veidojams ar otiņu priekšzobos,
ar instrumentu sānu zobos, nav lipīgs

G-ænial® A’CHORD

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.
Gandrīz-UV gaisma 405 nm sākotnējā situācija

G-ænial A’CHORD venīrs uz zoba 11

Attēla autors J. Tapia Guadix, Spānija

Konvencionāla kompozīta venīrs uz zoba 11

Pirms
pulēšanas

Noturīgs spīdums

Pēc
pulēšanas

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
Neredzama estētika pat ļoti sarežģītos gadījumos

Ar G-ænial A’CHORD arī sarežģītā klīniskā gadījumā var iegūt neredzamas restaurācijas, jo papildus 5 galvenām 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.

Attēla autors Dr. W. Boujemaa, Francija

Attēla autors Dr. G. Benjamin, Vācija

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

PROMO

KOMPLEKTĀ:
30x kapsulas A2,
30x kapsulas A3 +
1x G-Premio BOND 5ml

PROMO

€ 243.00

€ 255.00

G-ænial® A'CHORD +
G2-BOND Universal komplekts
KOMPLEKTĀ:
4x G-ænial A`CHORD šļirces (2xA2 + 2xA3) +
1x G2 BOND Universal komplekts

PROMO

€ 314.00

€ 283.00
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Ko Tu lieto tajos gadījumos,
kad nevari izmantot kompozītu?
Mēs visi esam saskārušies ar šādiem
gadījumiem. Kariozs zobs, bet šoreiz ļoti
grūti nodrošināt sausu darba lauku, vai
pacients, kam nepieciešams rentabls
risinājums. Vai tie sarežģītie gadījumi, kad
tu vēlies kaut būtu tāds plombējamais
materiāls, kura izmantošana ir ātra un nav
tehniski sarežģīta. Tādu, kas viegli lietojams,
bet vienlaikus ir stiprs un kvalitatīvs.

Vai esi apsvēris EQUIA Forte® HT?

plombēšanas tehnikā, biezslāņa restaurācijas
materiāls, kuru ir ērti aplicēt
 Izturīgs pret mitrumu – nav nepieciešams
izmantot koferdamu
 Pašadhezīvs un biosaderīgs materiāls
 Nav nepieciešams pirms restaurācijas izmantot
adhezīvu un veikt kodināšanu

Īpaši piemērots šādos gadījumos:

 Alternatīva amalgāmai
 Molāru incizīvu hipomineralizācija
 Piemērots slodzi nesošām II klases restaurācijām*
 Dziļu kariozo bojājumu restaurācijām
 I un V klases restaurācijām
Ļoti daudzi zobārsti jau ir pārliecināti un klīniskajā praksē
izmanto to, EQUIA Forte HT hibrīdstikla restaurāciju skaits
Eiropā ir pārsniedzis 15 miljonus. Un turpinām skaitīt.
Mēs esam gatavi nākamajai kārtai. Vai Tu piedalies?
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*Read instructions for use for the recommended cavity size

Kas tajā ir domāts Tev?

 Pierādīta rentabilitāte un veiktspēja
 Ātri un viegli – izmantojams vienas porcijas

EQUIA Forte® HT

Unikālā hibrīdstikla tehnoloģija
• Patentētā hibrīdstikla tehnoloģija

tiek izmantota EQUIA Forte un EQUIA Forte HT:
fluoralumīnija silikāta stikls, kas papildināts un
stiprināts ar maza izmēra, ļoti reaktīvām silikāta
daļiņām Uzlabota cietēšanas reakcijas kontrole,
uzlabotas materiāla mehāniskās īpašības.

• Unikāla poliakrilskābe ar augstu molekulāro svaru

Uzlabotas mehāniskās īpašības, uzlabotas
lietošanas ērtības
PAPILDUS INFORMĀCIJAS
IEGŪŠANAI NOSKENĒ ŠO

EQUIA saime: klīniskie pētījumi
EQUIA®

1 year/CLASS V Vaid DS et al. J Conserv Dent
2015 Nov-Dec 18(6):449-52. doi: 10.4103/09720707.168805

4 years/CLASS II Klinke T et al. Trials
2016 May 8;17(1):239. doi: 10.1186/s13063-016-1339-8

2 years/CLASS II Friedl K et al. Dent Mater
2011 Oct;27(10):1031-7. doi: 10.1016/j.dental.2011.07.004

6 years/CLASS II Türkün S et al. OperDent
2016 Nov/Dec;41(6):587-598. doi.org/10.2341/15-331-C

3 years/CLASS V Celik U et al. Clin Oral Investig
2019 Mar;23(3):1473-1480. doi: 10.1007/s00784-0182575-y

7 years/CLASS I, II & V Basso M et al. J Dent Res
Vol 95 (Spec IssB): 0446. 2016.doi: 10.13140/
RG.2.1.1603.2249

3 years/CLASS II Fotiadou C et al. Quintessence Int

10 years/CLASS II Gurgan S et al. J Dent
2020 Mar; 94:103175. doi: 10.1016/j.jdent.2019.07.013

EQUIA Forte®

2 years/CLASS V Vural U et al. Clin Oral Investig
2020 Mar;24(3):1229-1238. doi: 10.1007/s00784-01902986-x

3 years/MIH affected teeth Tugcu N et al. IAPD 2020
iapdworld.org/congress-3/iapd20-virtual, abstract book
p.1076

2 years/CLASS II Miletic I et al. J Adhes Dent. - link
2020;22(3):235-247. doi: 10.3290/j.jad.a44547

4 years/CLASS II Gurgan S et al. J Dent Res
Vol 99 (Spec Iss A): 1389

3 years/CLASS V Schwendicke F et al. J Dent
(2021) 103689. https://doi.org/10.1016/j.
jdent.2021.103689

Pārbaudi savas zināšanas

1. EQUIA Forte HT restaurācijas materiāls ir piemērots izmantošanai II klases kavitātēs
........................................................................................................................................................................................... pareizi/nepareizi
2. Pirms EQUIA Forte HT restaurācijas ir vajadzīgs izmantot adhezīva sistēmu
........................................................................................................................................................................................... pareizi/nepareizi
3. Pirms EQUIA Forte HT restaurācijas ir jāveic kavitātes kodināšana ar 37% fosforskābi
........................................................................................................................................................................................... pareizi/nepareizi
4. EQUIA Forte HT restaurācijas materiāls ir piemērots gan pastāvīgo, gan piena zobu atjaunošanai
........................................................................................................................................................................................... pareizi/nepareizi
5. EQUIA Forte HT restaurāciju dzīvildze klīniskajos pētījumos ir līdzīga kompozītmateriālam
........................................................................................................................................................................................... pareizi/nepareizi
6. EQUIA Forte HT sastāvā ir bisfenols
........................................................................................................................................................................................... pareizi/nepareizi
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1.Pareizi / 2. Nepareizi / 3. Nepareizi / 4. Pareizi / 5. Pareizi / 6.Nepareizi
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GC cementi restaurācijām

Katrai

GC kapsulai
ir sava restaurācija!

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

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

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

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.

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

3. Pēc silikona sacietēšanas izņemiet
silikonu no karotes

4. Izurbiet silikonā caurumus, kas atbilst
kompozīta šļirces uzgalim

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

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

7. Polimerizējiet cauri silikona atslēgai un
pēc tam to noņemiet

8. Lieko kompozītu nonemiet ar skalpeli

9. Pabeigts rezultāts pēc kompozīta
nopulēšanas

Atēlu autors Dr. A. Salehi, Francija

1. Sākuma stāvoklis

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.
Atēlu autors Dr. A. Mak, Austrālija

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

3. Stāvoklis pēc ārstēšanas, izmantojot
injekcijas modelēšanas tehniku

Gænial® Universal Injectable

Injekcijas modelēšanas tehnika
ar G-ænial® Universal Injectable
un EXACLEAR
Kristālskaidra tehnika vienkāršām un
kompleksām restaurācijām
G-ænial® Universal Injectable

Stiprs kā klints

Unikāla konsistence =
modelējams ar vai bez instrumentiem
Augsta stiepes izturība - augsta nodilumizturība =
izturīgas restaurācijas

Lokāms uzgalis

Noturīga forma

EXACLEAR

Kristāldzidra reprodukcija
Vizuāla kompozīta kontrole injekcijas
laikā
Perfekta adaptācija, precīza detaļu
reprodukcija

Injekcijas modelēšanas komplekts

PROMO

€ 104.00

€ 94.00

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

460-465
nm

400-405
nm

CQ
smaile

TPO, PPD
smaile

460-465
nm

400-405
nm

Diagnostiskais režīms (DT)

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

Aplikuma
vizualizācija

Vai līdzīgais ir vienmēr vienāds? Nav gan!
Vai visas polimerizācijas lampas ir vienādas? Nav gan!

Aktīvs aplikums violetā
gaismā ir sarkans.

Mūsdienu zobārstniecība burtiski nevar iztikt bez gaismā cietējošiem kompozītmateriāliem. Un attiecīgi arī bez polimerizācijas lampas. Klīnicistam vajadzētu būt
piesardzīgiem izvēloties polimerizācijas lampu, jo gaismā polimerizējamo restaurāciju klīniskie panākumi ir burtiski atkarīgi no izmantotās gaismas avota kvalitātes, kā arī no polimerizācijas tehnikas. Un ne vien cenai vai dizainam ir noteicošais
faktors, bet arī ierīces tehniskajām īpašībām. Kam būtu jāpievērš uzmanība? Kas
nepieciešams, lai veiktu drošu gaismā cietējošu materiālu maksimālu polimerizāciju un vai tas var ietekmēt restaurācijas dzīvildzi?

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.

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.
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400-405
nm

KAM BŪTU JĀPIEVĒRŠ UZMANĪBA?
1. STARU GARUMAM. Šobrīd kompozītmateriālos kā fotoiniciatoru izmanto ne
vien kamforhinonu, bet arī citus fotoiniciatorus (TPO,PPD). Šiem fotoiniciatoriem,
atšķirībā no kamporhinona, ir nepieciešams citāds staru garums. Secinājums- ja
vēlaties droši polimerizēt VISUS gaismā cietējošus kompozitmateriālus (biezslāņa
kompozītus un balinātos toņus), jāpievērš uzmanība polimerizācijas lampas staru
garumam, tam jabūt vismaz no 400 līdz 480nm. Tādām polimerizācijas lampām ir
duāls staru garums. Šādās lampās ir divas dažādas krāsas diodes. TPO un PPD
fotoiniciatoriem ir nepieciešams 400-405 nm, kamforhinonam 460-465 nm.
2. JAUDAI. Jaunās paaudzes LED lampas, salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes
LED iekārtām, ir jaudīgākas. Augstāka jauda saīsina polimerizācijai nepieciešamo laiku. Augstas jaudas LED sākas vismaz no 1400 mW/cm².
3. POLIMERIZĀCIJAS REŽĪMAM. Vairāk kā viens ir labi! Tā kā klīniskās situācijās
mēdz būt dažādas ir labi, ja polimerizācijas lampai ir vairāki režīmi, parasti viens ir
ar zemāku jaudu, otrs ar augstāku jaudu. Ikdienā visbiežāk tiek izmantots augstas
jaudas polimerizācijas režīms, bet būs situācijas, kad zemas jaudas režīms ir ļoti
noderīgs, piemēram esot tuvu pulpai vai smaganu audiem.
4. PAPILDUS FUNKCIJĀM. Ir polimerizācijas lampas, kas ir izmantojamas arī kā
diagnostiskais rīks. Parasti tā ir violetā gaisma, kas palīdz vizualizēt kariesu un
fluorescējošus materiālus.
5. STARU KŪLIM. Jo koncentrētāks staru kūlis, jo vairāk enerģijas saņem restaurācija, attiecīgi augstāka kompozītmateriāla konversijas pakāpe. Sliktas kvalitātes
elektronika samazina stara kūļa koncentrāciju un nenodrošina vienmērīgu izejas
jaudu, kas tieši un negatīvi ietekmē enerģijas daudzumu, ko saņem restaurācija.
6. POLIMERIZĀCIJAS LAIKAM. 10 un 20 sekunžu polimerizācijas cikli ir stardarta prakse. Bet ir labi, ja iekārtai ir iespēja iestatīt arī citādus laika parametrus,
piemēram, ir cementi, kuru ērtākai cementa pārpalikumu noņemšanai ieteicama
īsā polimerizācija 1-2 sekundes (ar jaudu 1400 mW/cm²).
7. CITAS ĪPAŠĪBAS. Iespēja autoklavēt, iebūvēts radiometrs regulārai jaudas
pārbaudei, uzlādes statīvs, gaismas vada diametrs un tā leņķis ērtākai piekļūšanai
pie restaurācijas, rezerves akumulators- šeit it minētas tikai dažas no tām
īpašībām, kurām būtu jāpievērš uzmanība.
Izsvērts un prātīgi pirkums vienmēr atmaksājas!

AKCIJA

Akcijas piedāvājums | spēkā līdz 23.12.2021.
Polimerizācijas lampa un kompozītmateriāls - kopā lētāk!
PĒRKOT 11x G-ænial® A’CHORD šļirces
(brīva krāsu izvēle) un
G-Premio BOND 5ml adhezīvu
DĀVANĀ D-LIGHT DUO lampa

D-Light PRO LED polimerizācijas lampa
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.

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.

PROMO

€ 1250.10

€ 945.00

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
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JAUNUMS

Jaunā standarta
priekšgalā

G2-BOND
Universal
PROMO

Pērkot G2-BOND Universal
dāvanā G-Premio BOND
Piedāvājums spēkā līdz 15.10.2021.

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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Jauna standarta
divkomponentu
universālais adhezīvs

G2-BOND Universal

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

Izteikti hidrofobs saites slānis
nodrošina spēcīgu adhēziju ar
kompozītmateriālu.
Bez hidrofobitātes?

•

• Saites slāņa hidrolītiskā noārdīšanās.
dentīna virsmā

• Paaugstināts debondēšanās risks.

• Lielāks spraugu veidošanās risks.

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
G2-BOND Universal (0% HEMA)

Optibond FL (20-40% HEMA)

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
Samazināta apvalka un pudelītes saskare

2-BOND

•
•
•
•
1
2

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

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

G-ænial® A'CHORD +
G2-BOND Universal komplekts
KOMPLEKTĀ:
4x G-ænial A`CHORD šļirces (2x A2 + 2x A3) +
1x G2-BOND Universal komplekts

Apvalka šķautnes efektīvi atvieglo pudelītes saspiešanu

PROMO

€ 314.00

€ 283.00
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G2-BOND Universal –
biežāk uzdotie jautājumi
1. Kādas ir G2-BOND Universal indikācijas?
G2-BOND Universal var izmantot tiešām restaurācijām, netiešo
restaurāciju reparatūrām, tūlītējai dentīna aizzīmogošanai un
paaugstinātas jutības ārstēšanai.
Turklāt to, kopā ar GC G-CEM LinkForce var izmantot cementēšanai, bet kopā ar GC Gradia Core var izmantot zoba stumbra
atjaunošanai.
2. Kāds ir ieteicamais kodināšanas režīms?
Ir iespējami visi kodināšanas režīmi, tie visi nodrošina efektivitāti.
Taču īpaši ieteicama ir selektīvā emaljas kodināšana, jo tā nodrošina papildu adhēziju ar emalju un samazina dentīna pārmērīgas
kodināšanas risku un pēcoperācijas jutības risku.
3. Cik daudz pilienu satur katrs ﬂakons?
Katrs flakons satur 5 ml un 300 pilienus.
4. Kas ir īpašs ﬂakona apvalkam?
Flakonu apvalki, ņemot vērā ļoti atšķirīgo 1-PRIMER un 2-BOND viskozitāti, lai nodrošinātu precīzu pilienu dozēšanu, ir atšķirīgi. Apvalkus var atkārtoti izmantot ar nākamajiem iegādātajiem flakoniem.
5. Kāda ir biezāka adhezīva slāņa priekšrocība?
G2-BOND Universal uzklāj apmēram 35 µm biezā slānī. Šis biezais slānis palīdz samazināt saraušanās spriedzi, ko
rada kompozīta polimerizācija, tas darbojas arī kā stresu absorbējošs slānis. Pateicoties tā hidrofobam sastāvam tas
ir ļoti stabils laika gaitā un saglabā restaurācijas robežas neredzamas.
6. Kurā klīniskajā situācijā noder biezāks adhezīva slānis?
Lai nodrošinātu spriedzes amortizāciju, ja tiek izmantots kompozītmateriāls, kas vairāk saraujas vai ja kavitātē ir
vairākas sienas, kas jāsavieno vienlaikus, piemēram, I klases kavitāte, var un vajag izmantot biezāku adhezīva slāni.
Tas ir ļoti noderīgs arī gadījumā, kad veic tūlītēju dentīna aizzīmogošanu.
7. Kādas ir hidrofoba adhezīva slāņa sniegtās priekšrocības?
Tiek samazināta ūdens absorbcija, tādējādi ierobežojot starpvirsmas hidrolītisko noārdīšanos, kas var notikt laika
gaitā. Tas palīdzēs saglabāt redzamās malas neredzamas un ilgstošāk saglabāt adhezīva stiprību.
8. Vai G2-BOND Universal satur pildvielas?
Jā, G2-BOND Universal satur silīcija dioksīda pildvielas, kas, pateicoties patentētai GC tehnoloģijai, ir homogēni
izkliedētas. Homogēni izkliedētas pildvielas palīdz iegūt izturīgāku adhezīva slāni. Papildus tam, izmantotie monomēri ir īpaši spēcīgi un izturīgi pret noārdīšanos, tas adheziva slānim ļauj saglabāt augstu lieces izturību pēc termociklēšanas un tādu nodilumizturību, kas līdzīga plūstošajiem kompozītmateriāliem.
9. Kādi funkcionālie monomēri tiek izmantoti G2-BOND Universal?
G2-BOND Universal adhēzijai ar emalju un dentīnu tiek izmantots 4-MET; MDP nodrošina adhēziju ar emalju,
dentīnu, kompozītmateriāliem, cirkoniju un metāliem (noderēs reparatūrām un adhēzijai ar stumbra materiālu) un
MDTP nodrošina adhēziju ar dārgmetāliem.
10. Kādi ir uzglabāšanas ieteikumi?
G2-BOND Universal var uzglabāt istabas temperatūrā (1-25 °C); sargājot no tiešiem saules stariem. Ja tas netiek
lietots ilgāku laiku, tas jāuzglabā ledusskapī.
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Universālie adhezīvi

Izvēlamies universālo adhezīvu kādu adhezīvu izvēlēties?
Jums vairs nav jāmeklē – izvēlieties modernākos GC universālos adhezīvus

G-Premio BOND

vai

G2-BOND Universal

Neatkarīgi no tā, kāda adhēzijas sistēma jums patīk vairāk
(viena flakona/vairāku flakonu),

GC var piedāvāt optimālu risinājumu!
Nekādas
saites novājināšanās

GC universālie adhezīvi
Nodrošina augstu adhēzijas spēku –
stiprai saķerei gan ar zoba audiem, gan ar restaurācijas materiālu

Composite

G-Premio BOND: 3µm

Dentin

Nesatur HEMA –
kā rezultātā tiek iegūta augstāka adhezīva slāņa izturība un
zemāka ūdens absorbcija
Ergonomisks dizains un precīza dozēšana –
katrs flakons satur lielu pilienu skaitu un ir parocīgs lietošanā
Adhezīvus var izmantot ar visām kodināšanas tehnikām –
paškodināšanas, selektīvās kodināšanas un totālas kodināšanas
tehnikā, praktiski neizraisa postoperatīvo jutīgumu.
Daudzveidīgas indikācijas

Uzdrīksties un iegūsti...

Nekādas
pārkrāsošanās
Nekādas
postoperatīvās
sensitivitātes
Nekādas
kļūdas
Nekādas
steigas
Nekādas
izšķērdības
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G-Premio BOND

Uzticams un stiprs

tavs uzticamais universālais adhezīvs!

PROMO

Pērkot 1x G-Premio BOND
dāvanā 1 šļirce G-ænial Universal Injectable
Pērkot 2x G-Premio BOND
dāvanā 1 šļirce everX Flow vai G-ænial ACHORD

Piedāvājums spēkā līdz 15.10.2021.

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

PROMO

KOMPLEKTĀ:
30x kapsulas A2,
30x kapsulas A3 +
1x G-Premio BOND 5ml

PROMO

€ 243.00

€ 255.00

kopā ar G-Multiprimer.

G-Premio BOND

G-Premio BOND –
biežāk uzdotie jautājumi
1. Kādas ir G-Premio BOND indikācijas?
G-Premio BOND var izmantot tiešām restaurācijām, netiešo
restaurāciju labošanai un paaugstinātas jutības ārstēšanai.
Turklāt to, kopā ar GC G-CEM LinkForce vai G-CEM
Veneer, var izmantot adhezīvai cementēšanai un kopā ar
GC Gradia Core kompozītu un G-Premio BOND DCA
izmantot arī zoba stumbra atjaunošanai.
2. Vai G-Premio BOND var izmantot kopā ar
GRADIA CORE?
Jā, G-Premio BOND drīkst un vajag izmantot ar GRADIA
CORE. Šajā gadījumā, lai tā cietēšana būtu vienmērīga, it
īpaši dziļākos apgabalos, G-Premio BOND jāsajauc ar
duālās cietēšanas aktivatoru G-Premio Dual Cure Activator.
3. Vai G-Premio BOND var izmantot kopā ar
G-CEM LinkForce kompozīta cementu?
Jā, G-Premio BOND ir daļa no G-CEM LinkForce sistēmas.
Nelielais slāņa biezums nodrošina perfektu restaurācijas
adaptāciju. Ja nepieciešams (piemēram, cementējot
tapas), G-Premio BOND var sajaukt ar G-Premio BOND
DCA, tā iegūstot duāli cietējošu adhezīvu.
4. Kāds ir ieteicamais kodināšanas režīms?
Ir iespējami visi kodināšanas režīmi, tie visi nodrošina
efektivitāti. Taču īpaši ieteicama ir selektīvā emaljas
kodināšana, jo tā nodrošina papildu adhēziju ar emalju un
samazina risku pārmērīgi kodināt dentīnu, kā arī samazina
pēcoperācijas jutības risku.
5.Cik daudz pilienu satur ﬂakons?
G-Premio BOND flakons satur 5 ml jeb 300 pilienus.
6.Kādēļ ﬂakona apvalks ir no silikona?
Šis silikona apvalks tika izveidots, lai pasargātu šķidrumu
no siltuma, ko rada mūsu pirksti, un novērstu šķīdinātāju
izgarošanu. Apvalks ļauj labāk kontrolēt pilienu dozēšanu:
ar to ir ļoti viegli dozēt adhezīvu pa pilienam un samazināt
materiāla patēriņu.
7.Vai pudelīte pirms lietošanas ir jāsakrata?
Jā, pirms lietošanas, lai nodrošinātu, ka visas sastāvdaļas ir
labi samaisītas, G-Premio BOND pudelīte ir jāsakrata.
Neaizmirstiet tūlīt pēc dozēšanas atkal aizvērt flakona
vāciņu.
8.Kāds ir G-Premio BOND darba laiks?
G-Premio BOND darba laiks tam paredzētajā dziļajā
trauciņā ir septiņas minūtes no dozēšanas brīža (piecas
minūtes plakanā traukā). Tas ļauj produktu izmantot vairākām restaurācijām vienam pacientam un samazināt materiāla patēriņu.
9. Kā G-Premio BOND var sasniegt labas adhēzijas
stiprības vērtības pat pēc ļoti īsa aplikācijas laika?
Pateicoties jaunam sastāvam, G-Premio BOND var ātrāk
23

izšķīdināt skaidiņslāņi un tam ir uzlabotas infiltrācijas
spējas. Tas, pat pēc ļoti īsa aplikācijas laika un neatkarīgi
no izvēlētā kodināšanas režīma, ļauj adhezīvam sasniegt
pietiekamu saites stiprību gan ar emalju, gan dentīnu.
10. Kāds ir G-Premio BOND slāņa biezums?
G-Premio BOND raksturīgs ļoti plāns adhezīva slānis,
mazāks par 5 µm (aptuveni 3 µm).
11. Kā var iegūt tik plānu adhezīva slāni?
G-Premio BOND slāņa biezums ir ļoti neliels, pateicoties
lieliskai mitrināmībai, kas uzlabo adhezīva iekļūšanu
kolagēna slānī un tādējādi samazina atlikušo adhezīva
slāņa biezumu un
efektīvai žāvēšanai ar maksimālu gaisa spiedienu, kas
palīdz ļoti labi izkliedēt adhezīvu un iztvaicēt visus šķīdinātājus.
12. Vai G-Premio BOND satur pildvielas?
Jā, G-Premio BOND satur silīcija dioksīda pildvielas,
kuras, pateicoties patentētai GC tehnoloģijai, ir homogēni izkliedētas. Tās palīdz iegūt izturīgāku adhezīva
slāni.
13. Vai tas satur Bis-GMA, Bis-EMA vai UDMA?
Nē, G-Premio BOND satur tikai dimetakrilātus, piemēram, TEGDMA (tāpat kā G-ænial Bond).
14. Kādi ir G-Premio BOND funkcionālie monomēri?
G-Premio Bond satur gan MDP, gan 4-MET, kā arī
MDTP. Tā rezultātā tiek uzlabota saķere ar emalju un
dentīnu (MDP un 4-MET), ar cirkoniju, alumīnija oksīdu,
nedārgmetāliem (MDP) un dārgmetāliem (MDTP).
15. Kāpēc keramikas labošanai ieteicams izmantot
atsevišķu silānu?
Lai panāktu stabilu fiksāciju, līmēšanai pie keramikas
vienmēr ir nepieciešams silāns. Tā kā G-Premio BOND
nesatur silānu, pirms adhezīva uzklāšanas ir nepieciešams izmantot atsevišķu silānu (piemēram, G-Multi
PRIMER).
Ja paša adhezīva sastāvā ir silāns, tas vienkāršo procedūru, bet padara fiksāciju mazāk stabilu. To var redzēt
saites stiprībā pēc termociklēšanas: pēc termociklēšanas
stiprība samazinās. Tādēļ, lai nodrošinātu stabilu un
izturīgu saiti ar keramiku, ieteicams veikt papildu soli.
Uzziniet vairāk mūsu Restauratīvās zobārstniecības
ceļvedī.
Vēlaties iegūt vairāk informācijas (produkta demonstrācija, akcijas piedāvājums vai apmācība utt.)?
Sazinieties ar GC konsultantu!
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JAUNUMS

VIENS cements
visām indikācijām
Uzticams

Universāls

G-CEM ONE™
Estētisks

Universāls pašadhezīvais
kompozīta cements

Tehniski
mazjūtīgs

Vienkāršs

Visu veidu 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.
Izmantojams gan ar GC Adhesive
Enchancing Primer praimeri, gan bez tā.
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G-CEM ONE™

Izbaudiet vienkāršību:

cementēšana ar

pašadhezīvo
kompozīta cementu
Dr. Christian Lampson, Vācija
Neviens cits kā Alberts Einšteins reiz teicis: "Viss būtu
jāpadara pēc iespējas vienkāršāks, bet ne vienkāršs." Šī ir
mantra, kas ir piemērojama daudzās situācijās, arī
zobārstniecībā. Vienkāršojot nepieciešamo darbu līdz pašam
būtiskākajam, nenovēršot uzmanību no kvalitatīva rezultāta.
Šajā rakstā, lai parādītu, kā tas pielietojams cementēšanas
procesā, mēs dalāmies ar klīnisko gadījumu no prakses.

Dr. Christian Lampson
(Christian Lampson) zobārsta grādu ieguvis
Heidelbergas universitātē (Vācija) 2007. gadā,
bet 2008. gadā ir pabeidzis doktorantūru.
Klīnikā Praxisklinik Dr. Dr. Thein und Kollegen
Karlsrūē viņš strādā kopš 2009. gada. Savā
darbā Dr. Lampsons galvenokārt pievēršas
estētiskajai zobārstniecībai.

Pacientam, pēc pārciestā zirga
spēriena, kas izraisījis augšējo priekšzobu traumu, bija nepieciešama terapija.
Zobu 21 nebija iespējams saglabāt;
zobam 22 bija nepieciešama endodontiskā terapija un zoba stumbra
rekonstrukcija ar stikla šķiedras tapu.
Tika plānots atjaunot zobus 11, 12, 22
un 23 ar cirkonija kroņiem, ievietot
implantu zoba 21 vietā un veikt tiešo
restaurāciju zobam 13.
Lai gan tas nav pirmais, kas nāk prātā,
netiešo restaurāciju fiksācijas cementu
vislabāk ir izvēlēties jau ārstēšanas
plānošanas sākumposmā. Izvēli var
ietekmēt gan ar pacientu saistītie
faktori, gan restaurācijas veids.
Pašadhezīvie kompozīta cementi

vienkāršo netiešo restaurāciju cementēšanu, jo nav nepieciešams atsevišķi
izmantot kodinātāju un praimeri. Tā kā
ir jāveic mazāk soļu, var ietaupīt dārgo
laiku. Tomēr, tāpat kā ar jebkuru citu
cementa sistēmu, pārliecinieties, ka tā
ir piemērota konkrētajā gadījumā, un
vienmēr, lai nodrošinātu optimālu
veiktspēju un ilgtspēju, izmantojiet to
saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Pagaidu restaurācija ilgstošai lietošanai
zobiem no 11 līdz 22 tika izgatavota
uz vietas, zobārstniecības kabinetā,
izmantojot restaurācijas materiālu
TEMPSMART DC (GC). Lai optimizētu
alveolāro kaulu un mīkstos audus
pirms implanta ievietošanas, zobam
21 pirms ekstrakcijas tika veikta
21

ortodontiskā ekstrūzija. Pēc tam tika
ievietots implants (diametrs 4,1 mm,
garums 14 mm), ievērojot tūlītējas
ievietošanas protokolu, kam sekoja
tūlītēja laboratorijā izgatavotas frēzētas
ilgtermiņa pagaidu restaurācijas (A3
krāsā) ievietošana. Zobi 11, 12, 22 un 23
tika preparēti noslīpējot pakāpi pa
apkārtmēru un noapaļojot malas.
Implanta nospiedums tika ņemts,
izmantojot perforētās nospieduma
karotes metodi (pick-up), kas tika
piemērota precīzai implanta izvietojuma kopēšanai pēc 4 mēnešu dzīšanas
laika.

1

1. att.: Situācija pirms cementēšanas ar
pagaidu kroņiem in situ.

2

2. att.: Pēc pagaidu restaurācijas
noņemšanas.

3

Pēc tam tika plānota gatavās cirkonija
oksīda restaurācijas ievietošana (1. att.).
Pagaidu restaurācijas tika izņemtas un
darba lauks tika izolēts ar kokvilnas
rullīšiem (2. att.). Tika uzlikts implanta
kronis, skrūve pārklāta ar teflona lenti
un pēc tam skrūves kanāls tika noslēgts,
izmantojot universālo adhezīvu un
kompozītu. Preparētie zobi tika notīrīti
ar pumeka masu (3. att.). Pēc tam tie
tika rūpīgi noskaloti un nožāvēti (4. att.).
Pēc pielaikošanas cirkonija kroņu
iekšējās virsmas tika notīrītas ar ultraskaņu, nožāvētas un, lai noņemtu visus
netīrumus, apstrādātas ar Al2O3
smilšstrūklu. Labai adhēzijai ir svarīgi, lai
abas virsmas – gan zoba virsma, gan
kroņa iekšējā virsma – pirms cementēšanas būtu tīras. Cirkonijam ir fosfāta
bāzes savienojuma vietas, tās piesaista
siekalās esošos fosfolipīdus, un tos
pirms cementēšanas ir jānoņem.
Vienkārša skalošana ar ūdeni nepalīdzēs. Cirkonija virsmas attirīšanai var
izmantot arī īpašus tīrīšanas šķīdumus.
Restaurāciju cementēšanai tika izmantots pašadhezīvais kompozīta cements
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3. att.: Preparētos zobus notīrīja ar
pumeka masu.

4a

4b

4. att.: Pēc tīrīšanas preparētie zobi tika noskaloti ar lielu šķidruma daudzumu un nožāvēti.

5

5. att.: Kroņu cementēšana zobiem 22 un
23 ar G-CEM ONE (GC) pašadhezīvo
kompozīta cementu (A2 krāsa).

G-CEM ONE™

G-CEM ONE (GC; A2 krāsā) (5. att.), jo
tam piemīt izcilas pašcietēšanas
(dark-cure) spējas (tas ir ļoti svarīgi, jo
cirkonija kronis nelaiž cauri gaismu), ar
to ir vienkārši strādāt un viegli noņemt
cementa pārpalikumus. Izmantot
G-CEM ONE adheziju uzlabojošo
praimeri (AEP ) nebija nepieciešams, jo
restaurācijas bija pietiekami retentīvas.
Izmantojot ātro sacietēšanu (tack-curing), cementa pārpalikums ļoti ātri
iegūst gumijas konsistenci (6. att.).
Šis gumijas stāvoklis ir labākais brīdis,
lai noņemtu cementa pārpalikumus:
tos viegli noņemt ar skēleri (7. att.). Lai
iztīrītu atlikušo cementu un nodrošinātu, ka viss pārpalikums tiek rūpīgi
izņemts no starpzobu virsmām,
kontaktpunktus apstrādāja ar zobu
10a

6

6. att.: Cementa priekšsacietināšana
(tack-curing) ar polimerizācijas gaismu.

8

8. att.: Zobu spraugu tīrīšana ar zobu diegu.

10b

7

7. att.: Pārpalikumu viegli noņem ar skēleri.

9

9. att.: Gala rezultāts tūlīt pēc cementēšanas.

10c

10. att.: Skats intraorāli apskates vizītes laikā, redzams dabisks estētisks zobu izskats un veselīgs smaganu izskats.

diegu (8. att.). Kad visi pārpalikumi
tika noņemti, lai sasniegtu pilnīgu
sacietēšanu, malas atkal apstaroja ar
gaismu. Ja nepieciešams, malas vēl
var papildus nopulēt (9. att.). Kontroles vizītes laikā dažus mēnešus vēlāk ir
redzams veselīgs smaganu izskats
(10. att.).
Atbilstošu soļu un piemērotu materiālu plānošana pirms pašas cementēšanas jau ir puse no darba. Dažas

darbības, lai nodrošinātu labu kvalitāti
un izvairītos no vēlākiem sarežģījumiem, piemēram, virsmu tīrīšana,
prasa papildus uzmanību. Citos soļos
var ietaupīt laiku: savu dārgo laiku var
efektīvi izmantot izvēloties pašadhezīvo kompozīta cementu un ātro
cietēšanu pārpalikumu noņemšanai.
Tas ir izdevīgi ne tikai izmaksu ziņā. Ja
cementēšanas procedūra ir veicama
ātrāk, samazinās risks, ka darba laukā
iekļūs mitrums.

Literatūra:
1. Evaluation of Bonding Properties of Resin
Cement in Self-cure Mode (Sveķu cementa
adhēzijas īpašību novērtējums pašsacietēšanas režīmā). Sato K, Arita A, Kumagai T.
2019. 97th General Session & Exhibition of the
IADR. 1884.
2. Influence of cleaning methods on resin
bonding to saliva-contaminated zirconia
(Tīrīšanas metožu ietekme uz sveķu adhēziju
ar cirkoniju, kas kontaminēts ar siekalām).
Yoshida K. J Esthet Restor Dent. 2018. PMID:
29417717
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G-CEM ONE™
Universāls pašadhezīvais kompozīta cements
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:

EPP

IEPAKOJUMS

10006927 G-CEM ONE Starter Kit A2
10006928 G-CEM ONE Starter Kit Translucent
10006929
10006930
10006931
10006932
10006933
10006934
10006935
10006834
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SATURS

EUR

1x G-CEM ONE Syr. (4,6g), 1x G-CEM ONE Adhesive Enhancing
Primer 2ml, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

53.00

53.00
1x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6g), 1x G-CEM ONE Syr. TR (4,6g),
G-CEM ONE System Kit
1x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4ml, 1x G-Multi Primer 4ml, 115.00
15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix endo tips
2x G-CEM ONE Syr. (4,6g), 15x GC Automix Tips Regular,
G-CEM ONE Twin Refill A2
86.60
5x GC Automix endo tips
G-CEM ONE Twin Refill Translucent
86.60
1x G-CEM ONE Syr. (4,6g),
G-CEM ONE Single Refill AO3
8x GC Automix Tips Regular,
45.35
2x GC Automix Endo tips
G-CEM ONE Single Refill White Opaque
45.35
8x G-CEM ONE Syr. (4,6g),
G-CEM ONE Value Refill A2
276.00
60x GC Automix Tips Regular, 20x GC Automix Endo tips
G-CEM ONE Value Refill Translucent
276.00
G-CEM ONE ADHESIVE
1x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4mL
47.00
ENHANCING PRIMER

Norādītas rekomendējamās pārdošanas cenas bez PVN.

• Neredzama un nodilumizturīga robeža estētiskam rezultātam
• 4 krāsas: A2, caurspīdīgā, AO3, BO1 (balts opaks)

G-CEM ONE™

VIENS cements visām indikācijām
G-CEM ONE™ ir patiesi universāls, daudzpusīgs un viegli lietojams pašadhezīvais kompozīta
cements ar izcilu adhēzijas spēku un spēju sacietēt pat tumsā. Tas piemērots jebkuram
restaurācijas materiālam un visa veida preparācijām. Vienkāršais cementēšanas protokols ir
ērts, ātrs, atkārtojams un nodrošina paredzamu rezultātu neatkarīgi no klīniskās situācijas.
G-CEM ONE™ ir ne vien pašadhezīvais cements. Ikreiz, kad nepieciešama papildus adhēzija,
piemēram cementējot onlejas vai venīrus, izmantojiet uz preparācijas adhēziju pastiprinošo
praimeri GC Adhesion Enhancing Primer un iegūsiet vēl augstākus adhēzijas rādītājus.

Clinical images: Courtesy of Dr. Kazunori Otani, Japan

Ideāla viskozitāte un plūstamība

Ērti noņemt cementa pārpalikumus

Tūlītējs augsts saites spēks ar
GC Adhesive Enchancing
Primer

G-CEM ONE™
VIENS sabiedrotais visām cementēšanas procedūrām
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JAUNUMS

Dabiskais skaistums
atjaunots vienā vizītē

LiSi Block
Frēzē, nopulē, cementē!

Pilnībā kristalizēts litija disilikāta CAD/CAM bloks

Indikācijas:

Iepazīšanās

3+1 vai 5+1

1. Venīri
piedāvājums
G-CEM ONE™
2. Kroņi
3. Inlejas un onlejas
4. Okluzālie venīri
Maiņas
5. Parciālie kroņi
piedāvājums
6. Kronis uz implanta abatmenta

9+3
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Initial™ LiSi Block

Initial™ LiSi Block

Pilnībā kristalizēts litija disilikāta CAD/CAM bloks
Dabiskais skaistums atjaunots vienā vizītē

GC iepazīstina ar pirmo pilnībā kristalizēto litija disilikāta bloku
Initial LiSi Block. Materiālam bez apdedzināšanas ir optimālas fizikālās īpašības. Patentētā HDM (High Density Micronisation) tehnoloģija CAD/CAM zobārstniecībai piedāvā ērtu frēzēšanu, gludas malas,
augstu nodilumizturību un estētisku rezultātu. Tas ir ideāli piemērots izvēles materiāls netiešo restaurāciju izgatavošanai turpat
klīnikā vienā vizītē.

Frēzē, nopulē, cementē!

• Pilnībā kristalizēta litija disilikāta bloka restaurācija ir izfrēzējama mazāk nekā 15 minūtēs un tā gatava tūlītējai pulēšanai!
• Pulēšana aizņem 10 minūtes un restaurācija ir gatava cementēšanai
• Alternatīvi restaurāciju var individualizēt, tas aizņems 20 minūtes
• Iespaidīgu 3D efektu var iegūt ar Initial Lustre Pastes ONE

Drošs materiāls, uz kuru var paļauties

• Izturīgs un draudzīgs antagonistam
• Blīvā matrica nodrošina nodilumizturību
• Pilnībā kristalizēts: gan pēc apdzedzināšanas, gan pēc pulēšanas identiska lieces izturība
• Izturīgs un piemērots sānu zobiem, skaists un piemērots priekšzobiem

Courtesy of Dr. Javier Tapia Guadix, Spain

Initial LiSi Block restaurāciju cementēšanai iesakām izmantot adhezīvo kompozīta cementu G-CEM LinkForce vai pašadhezīvo
kompozīta cementu G-CEM ONE.
Pieejamās krāsas A1,A2,A3,B1, pieejamie caurspīdīgumi HT un LT, pieejamais izmērs 14
Darbplūsma

Initial™ LiSi Block
012919

GC Initial LiSi Block, CEREC, Size 14, A1 HT

€ 116.00

012920

GC Initial LiSi Block, CEREC, Size 14, A2 HT

€ 116.00

012921

GC Initial LiSi Block, CEREC, Size 14, A3 HT

€ 116.00

012922

GC Initial LiSi Block, CEREC, Size 14, B1 HT

€ 116.00

012923

GC Initial LiSi Block, CEREC, Size 14, A1 LT

€ 116.00

012924

GC Initial LiSi Block, CEREC, Size 14, A2 LT

€ 116.00

012925

GC Initial LiSi Block, CEREC, Size 14, A3 LT

€ 116.00

012926

GC Initial LiSi Block, CEREC, Size 14, B1 LT

€ 116.00

Scan & design

Mill & prepare

Colour & form

Finish
Courtesy of ZTM Stefan Roozen, Austria

CEMENTĒŠANAS INDIKĀCIJAS

Pieejamās krāsas un caurspīdīgumi
Self-adhesive resin G-CEM ONE

Veneers
With Adhesive Enhancing Primer

Inlays/Onlays
With Adhesive Enhancing Primer

Light-cure adhesive resin G-CEM Veneer

<2mm

High
Translucency

Dual-cure adhesive resin G-CEM LinkForce

<2mm

Low

Crowns

Caurspīdīguma izvēle atkarībā no indikācijām

Anterior crown

Posterior crown

Inlay

Onlay

Veneer

HT
LT
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Dr. Anthony Mak 2002.gadā ar vairākiem
apbalvojumiem absolvēja Sidnejas
universitāti, vēlāk apguva pēcdiploma
izglītības programmu klīniskajā zobārstniecībā (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.
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IV klases restaurācija
ar kompozītu:
klīniskais gadījums, kurā tiek
pielietota slāņošanasstratifikācijas tehnika
izmantojot G-ænial A’CHORD
kompozītmateriāla sistēmu
Dr. Anthony Mak un Dr. Andrew Chio,
Austrālija
Tiešo kompozītmateriālu slāņošanas jeb stratifikācijas
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
fluorescence jebkurā apgaismojumā.

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

G-ænial® A’CHORD

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.

KLĪNISKAIS GADĪJUMS
Šis klīniskais gadījums demonstrē
G-ænial A’CHORD (GC Europe) tiešās
restaurācijas kompozītmateriāla
sistēmas izmantošanu, veicot
kompleksu IV klases kavitātes
restaurāciju 22 gadus jaunai pacientei. Paciente klīnikā vērsās ar neapmierinātību par esošo augšējā kreisā
centrālā incizīva restaurāciju (zobs
21). Viņa vēlējās nomainīt restaurāciju saudzīgā tehnikā un tā, lai restaurācija 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 periodontālie 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 iespējamie 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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SOLI PA SOLIM
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.

a)

b)

Attēls 1: Skats pirms, augšējam kreisajam centrālajam incizīvam (zobs 21) ir mēreni neestētiska
kompozīta restaurācija, kas iespējams ir jāmaina.
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Attēls 2: Pirms a) ar parasto zibspuldzi
b) ar polarizācijas filtru.

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 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.

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 teflona 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).

G-ænial® A’CHORD

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

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 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 (Soflex;
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 filca pulieri (Flexi-Buff;
Cosmedent Inc).

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.
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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 18:
Uzreiz pēc restaurācijas pabeigšanas
a)parastā zibspuldze
b)polarizētais filtrs

SECINĀJUMS

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.
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Kamēr vienas krāsas universālo
priekšzobu kompozītu sistēmas
izstrādes turpina uzlaboties, mūsdienīgā estētiskās zobārstniecības praksē,
lai sasniegtu patiesi estētisku tiešo
kompozīta restaurāciju integrāciju,
joprojām būs nepieciešamas advancētas 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, vienlaikus tas nodrošina gala rezultātu, kas
ir patiesi biomimētisks, estētisks un
ilgi kalpojošs.

GC Modeling Liquid

Uzklāj,

izveido,

nogludini,

baudi!
Kompozītu aplikācija,
veidošana kļuvusi

ātrāka un ērtāka

ar GC Modeling Liquid
& GC otiņām
Izbaudiet ērtāku kompozīta modelēšanu
un rezultātā iegūstiet ļoti skaistu virsmu.
Tas atvieglos kompozīta virsmas apstrādi
un ietaupīs tik vērtīgo laiku!
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GC AKCIJAS ZOBĀRSTIEM
Piedāvājums spēkā līdz 2021.gada 21.decembrim

G-ænial® A'CHORD

Advancēts universālais kompozīts ar pirmklasīgu estētiku un mazākiem
materiālu krājumiem - materiāls modernai zobārstniecības klīnikai

G-ænial® A'CHORD + G-Premio BOND
KOMPLEKTĀ:
4x G-ænial A`CHORD šļirces
(2x A2 + 2x A3) +
1x G-Premio BOND 5ml
KOMPLEKTĀ:
30x kapsulas A2,
30x kapsulas A3 +
1x G-Premio BOND 5ml

PROMO
€ 243.00

PROMO
€ 255.00

G-ænial® A'CHORD +
G2-BOND Universal komplekts

KOMPLEKTĀ:
4x G-ænial A`CHORD šļirces (2xA2 + 2xA3) +
1x G2 BOND Universal komplekts

PROMO

€ 314.00

€ 283.00

GC FujiCEM™ Evolve

PROMO

Inovatīvs sveķu modificēts stikla jonomēra cements.
Viegli lietojams,ērti notīrīt lieko cementu un piemērots
visām retentīvām metāla un cirkonija bāzes restaurācijām.

€ 75.10

KOMPLEKTĀ:
1x GC FujiCEM Evolve šļirce (9.2 g / 5.0 ml) un
15x GC Push un Click Tip Regular uzgaļi

G-CEM LinkForce®

Duāli cietējošs adhezīvais kompozīta cements visām indikācijām, visiem substrātiem

G-CEM LinkForce starta komplekts A2 +
G-Premio BOND

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

G-CEM LinkForce starta komplekts TR +
G-Premio BOND

KOMPLEKTĀ:
1x G-CEM LinkForce krāsa translucent 8.7g (5ml),
20x GC Automix Tip Regular uzgaļi,
1x G-Multi PRIMER (5ml),
1x G-Premio BOND (5ml),
20 trauciņi, 50 aplikatori,
Technic Card + dāvanā G-Premio BOND (5ml)
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PROMO

€ 228,00

€ 193,00

PROMO

€ 228,00

€ 193,00

€ 67.59

GC AKCIJA

GC AKCIJAS ZOBĀRSTIEM
Piedāvājums spēkā līdz 2021.gada 21.decembrim

EverStick stikla šķiedra, papildiepakojumi
(C&B, ORTHO, PERIO, POST)

PROMO
3+1

Essentia® Universal

PROMO
3+1

Slodzes izturīgs, viegli veidojams kompozīts
universālā krāsā sānu zobu restaurācijām
KOMPLEKTĀ:
4x Essentia šļirces universālā krāsā

PROMO

€ 169.00

€ 127.00

TEMPSMART™ DC

Duāli cietējošs kompozīts pagaidu restaurācijām
Perfekts atsevišķiem kroņiem un gariem tiltiem.
Pēc lūzumizturības ir 1-ais starp savas klases materiāliem.
Neveido lipīgu virsmu un nodrošina restaurācijas ar gludu
virsmu, ātri nopulējams.
Duāli cietējošs, ja tiek polimerizēts, ātrāk sacietē-dabiska
izskata pagaidu restaurācijas tikai 3 minūtēs.
10 ml šļirces,
pieejamās krāsas A1, A2, A3, B2 vai
48 ml kārtridžs,
pieejamās krāsas A1, A2, A3, A3.5, B2, BW

PROMO

€ 47.00

€ 32.25

PROMO

€ 80.00

EPITEX

€ 60.00

Lentītes apstrādei un pulēšanai
Ļoti plāns, elastīgs un izturīgs materiāls
• Parocīgs dispensers
• 4 dažādi raupjumi (raupja, vidēji raupja, smalka,
ļoti smalka) un caurspīdīgā matrica
GC EPITEX, Refill, 10m, Coarse (blue)
GC EPITEX, Refill, 10m, Fine (grey)
GC EPITEX, Refill, 10m, Medium (green)
GC EPITEX, Refill, 10m, Translucent Matrix
GC EPITEX, Refill, 10m, X-Fine (red)
GC EPITEX sākuma komplekts ar statīvu

PROMO
-25%

PROMO
2+1

€ 28,70

€ 142,00
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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

Ieskaties
Facebook

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

Mazā Piena iela 2, Rīga
Tālr. 29372373

