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FujiCEM 2 
od GC

Vynikajúci živicou modifikovaný 

skloinomérny fixaËný cement 

s našou inovatívnou technológiou 

Force & Fusion, 

pre Vašu pohodlnú prácu.

Inovatívna technológia pre
 dlhotrvajúce cementovanie 

GC FujiCEM 2,
spo£ahlivý, £ahko použite£ný a univerzálny

TECHNOLÓGIA 
FORCE & FUSION 
Za podpory inovatívnej technológie Force & Fusion,
GC FujiCEM 2 zabezpeËuje vylepšenú pevnos† vo
väzbe, ako pôvodný FujiCEM, Ëím dosiahnete ešte
dlhšiu trvácnos† fixácie cementovaných náhrad*.

*Súbory na vyžiadanie

FUSION
Modifikovaná úprava 
povrchu plniva                                                                            
Technológia zabezpeËuje 
vytvorenie silnej väzby medzi 
sklenenými ËiastoËkami
a živicovou matrix. 

FORCE
Nová vysoko elastická „cross 
linking“ monomérová 
technológia 
Flexibilný monomér s dlhým 
re†azcom dáva materiálu GC 
FujiCEM 2 vyššiu pevnos† v ohybe, 
tým materiál pôsobí ako tlmiË 
nárazov a disponuje lepšou 
odolnos†ou voËi okluzálnej zá†aži.

GC FujiCEM 2

Balenia

900899 GC FujiCEM 2 SL Automix EEP
Paste Pak kartuša SL (13,3 g / 7,2 ml) (2),
GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL (44)

900896 GC FujiCEM 2 SL náhradné balenie EEP
Paste Pack kartuša SL (13,3 g / 7,2 ml) (2)
s miešacou podložkou (No. 22)

900901
GC FujiCEM 2 SL Automix Starter kit
s dávkovaËom Paste Pak (kovový)

Paste Pak kartuša SL (13,3 g / 7,2 ml) (1), GC FujiCEM 2 zmiešavacie 
koncovky SL (15), GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo 
(5), dávkovaË Paste Pak (kovový) (1)

900900
GC FujiCEM 2 SL  Automix Starter kit
s dávkovaËom GC FujiCEM 2 (plastový)

Paste Pak kartuša SL (13,3 g / 7,2 ml) (1), GC FujiCEM 2 zmiešavacie 
koncovky SL (15), GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo 
(5), dávkovaË GC FujiCEM 2 (plastový) (1)

GC FujiCEM 2  príslušenstvo

900902
GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky 
SL, náhradné balenie

GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL (20)

900903
GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky 
SL pre Endo, náhradné balenie

GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo (10)

001573 DávkovaË Paste Pak     DávkovaË Paste Pak (kovový) (1)

004647 DávkovaË GC FujiCEM 2    DávkovaË GC FujiCEM 2 (plastový) (1)
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Pri aplikácii GC FujiCEM 2 nie je 
potrebné používa† koferdam alebo iné 
ochrany pred vlhkos†ou.

V prípravných krokoch nie je potrebné 
predchádzajúce leptanie ani bondo-
vanie.

Namiešaná pasta neteËie, avšak vyniká 
ve£mi dobrou zatekavos†ou pod tlakom 
pri nasadzovaní.

Namiešaná pasta vyniká ve£mi dobrou 
zatekavos†ou pod tlakom pri nasadzo-
vaní a vytvára extrémne tenký fixaËný 
film.

Minútu po aplikácii cement dosiahne 
gumovú konzistenciu a vtedy je možné 
prebytoËný materiál bezproblémovo 
odstráni†.

Žiadna pooperaËná senzitivita, 
zabezpeËená trvácnos† adhézie a 
trvalá prítomnos† fluoridov.

Samo-adhezívny Ideálna konzistencia

BezkonkurenËná hrúbka filmu Jednoduché oËistenie Trvácnos† cementácie

Tolerantný ku vlhkosti 

GC FujiCEM 2 SL Automix GC FujiCEM 2 SL Automix Starter kit  
with GC FujiCEM 2 Dispenser

GC FujiCEM 2 SL Refill

New
SLIDE & LOCK

system

GC EUROPE N.V.
Head Office

Researchpark Haasrode-
Leuven 1240

Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven

Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32 
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
GC EEO - Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / »adca
Tel.  +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
slovakia@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com



GC FujiCEM®2

GC FujiCEM 2
Automix

GC FujiCEM 
Automix

GC FujiCEM
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SLIDE LOCK

Neustále zlepšovanie bolo vždy pre firmy, ako je GC prirodzeným progresívnym procesom.  

GC FujiCEM 2 živicou modifikovaný skloionomérny fixaËný cement vo forme pasta - pasta kombinuje 

najnovšie skloionomérne technológie, vysokú spo£ahlivos† a vylepšenú použite£nos† pre ešte lepšie výsledky. 

Další krok   
vo vývoji dentálnych materiálov.

K£ud a pohoda 
v každej fáze

Pohodlná manipulácia je dôležitým faktorom pre to, aby si materiál získal dôveru stomatológov. Bez oh£adu na to, 
aký postup si zvolíte, GC FujiCEM 2 Vám zaruËuje £ahký priebeh, a necháva otvorené možnosti:

»o môžete oËakáva† 
od GC FujiCEM 2

S týmto kompletným fixaËným systémom, založením na živicou modifikovanej skloinomérnej technológii, 

volíte bezpeËné riešenie pre vašich pacientov. Materiál sa vyznaËuje nasledovnými 5 charakteristikami:

4 Tesniaca schopnos† a marginálna integrita 

Chemická väzba k štruktúre zubu zachováva zapeËatenie okrajov, minimalizuje riziko
micro-leakage a sekundárnych kazov.

3 Trvalé uvo£ñovanie fluoridov 

Z dlhodobého h£adiska, pasta uvo£ñuje ove£a vyššie množstvá fluoridu, ako iné samoadhezívne 
živicové cementy.

2 Silná retencia 

Namiešaný cement disponuje optimálnou chemickou rovnováhou, potrebnou pre adhéziu
k zubu, kovu alebo kompozitu. Rýchle tuhnutie, pevnos† v tlaku a ohybe poskytuje najlepšiu 
podporu pri fixácií nepriamych náhrad.

Žiadna pooperaËná citlivos†

Materiál nie je dráždivý pre zubné štruktúry, ani okolité mäkké tkanivá, neprináša teda
pacientom žiadne riziká pooperaËnej citlivosti.

GC FujiCEM 2 zmiešavacie 
koncovky SL 

GC FujiCEM 2 zmiešavacie 
koncovky SL pre Endo 
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Okrem kovového dávkovaËa Paste Pak 
Dispenser si môžete vybra† na použitie aj 
plastový dávkovaË, ktorý je o 85% £ahší, 
autoklávovate£ný a cenovo výhodný.

Naše skúsenosti prenesené do vašich fixaËných postupov

Profitovaním na spo£ahlivosti svojich predchodcov, GC FujiCEM 2 je výsledkom nieko£koroËných skúseností 
s  viac ako 150 miliónmi koruniek nacementovaných po celom svete. V¢aka svojím vynikajúcim fyzikálnym 
vlastnostiam a pohodlnej manipulácii vám GC FujiCEM 2 prináša spo£ahlivos† a jednoduchos†, ktorú potrebujete 
pri fixácii vašich náhrad. 

 Zvo£te si
  preferovaný dávkovaË

 Zvo£te si
 preferované zmiešavacie koncovky  

Popri klasickej zmiešavacej koncovke je
v ponuke GC FujiCEM 2 zmiešavacia 
koncovka SL pre Endo s tenkou a zakrivenou 
predÍženou koncovkou pre £ahšiu aplikáciu 
do koreñového kanálika pri cementovaní 
Ëapov.

 Zvo£te si
 preferovanú ruËnú manipuláciu

Široké spektrum indikácií

• Kovové inleje, onleje, korunky a mostíky
• Živicové inleje, onleje, korunky a mostíky
• Celokeramické inleje
• Celokeramické  inleje, onleje, korunky a mostíky z vysoko pevnej keramiky 

(napr. zo zirkónu, lítium disilikátu at¢.)
• Kovové, keramické a sklené Ëapy

Automix miešanie
Možnos† miešania pomocou koncovky Automix je vynikajúca na dosiahnutie 
rýchlejšieho a presnejšieho miešania bez rizika vzniku bublín a dutín.

RuËné miešanie
Máte možnos† si zvoli† možnos† ruËného 
miešania a jednoducho zmieša† pasty A a B.

FujiCEM 2 je teraz k dispozícii
s novým SySTéMOM SLIDE & 
LOCK, s vylepšeným dizajnom 
kartuše pre £ahšie nasádzanie
a snímanie zmiešavacích 
koncoviek.


