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         Umenie 

                 za vytvorením   

             použitím G-≥nial od GC



V GC sa zameriavame na individualitu. Chápeme, že žiaden pacient, ani žiadna z výplñových prác nie je rovnaká 

u jedného, ako u ktoréhoko£vek iného pacienta. Taktiež chápeme, že neexistujú dvaja stomatológovia s rovnakými 

preferenciami, pokia£ ide o techniku nanášania alebo aj vo£bu ideálneho kompozitného materiálu. Za úËelom splnenia 

takto rozdielnych individuálnych požiadaviek predstavuje GC škálu kompozitov umožñujúcich rôzne možnosti 

zaobchádzania od tuhých kompozitov až po tekuté „flow“ kompozity aplikovate£né injekËne. Každý z kompozitov GC 

prináša estetické vlastnosti, ktoré pomáhajú stomatológom vytvori† nevidite£né výplne s jednoduchos†ou a efektivitou. 

Každý z týchto kompozitov ponúka vynikajúce fyzikálne vlastnosti a udržanie lesku, Ëím zabezpeËuje odolnos† a 

dlhotrvajúcu  estetiku. Každý z produktov predstavuje inováciu a kvalitu, ktoré sú podstatou filozofie produktov GC.

Estetické riešenie s GC pre každý prípad   
                     s presnou manipuláciou ktorú preferujete.

Materiál strednej konzistencie, ktorý sa nelepí 
a nesteká, Ëo je ideálnym riešením pre kontúro-
vanie estetickej výplne z vo£nej ruky. GC 
Anterior má prirodzenú vitalitu a výnimoËné 
možnosti zladenia odtieñov, Ëím vytvára vyni-
kajúci estetický dojem.

Kompozit tuhšej konzistencie, ktorý v¢aka 
správnemu stupñu viskozity prináša komfort-
nejšiu adaptáciu na dno a steny kavity. G-≥nial 
Posterior sa £ahko modeluje a umožñuje do-
siahnu† optimálny odtieñ pri výplñach v dis-
tálnom úseku.

G-≥nial Universal Flo  je kompozit s nízkou vis-
kozitou a aj ke¢ sa aplikuje striekaËkou správa 
sa ako tradiËný tuhý kompozit. Ide o kompozit 
svetovej kvality s výnimoËnou pevnos†ou, les-
kom a prispôsobivos†ou, ktorý je použite£ný pri 
všetkých typoch výplní. 

G-≥nial Flo je tekutý kompozit a dovo£uje jed-
noduché a plynulé nanášanie. Výhodou tohto 
materiálu je vysoká zmáËavos†, Ëo umožñuje 
£ahké prispôsobenie sa stenám kavity a zároveñ 
zabrañuje tvorbe bublín.

G-≥nial FloG-≥nial Anterior G-≥nial Posterior G-≥nial Universal Flo
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G-≥nial Anterior od GC 
G-≥nial 
Anterior

G-≥nial Anterior je nádherný 
materiál, ideálne farebne

zladený s £ahkou manipuláciou.
To mi umožñuje urobi† perfektné 

anteriórne výplne.

Ve£mi sa mi páËi „handling“ 
(spracovanie), materiál zostáva 

presne na svojom mieste, kde ste 
ho aplikovali. Dlhšia pracovná doba 

materiálu mi dáva viac pohodlia.

Dr. J. Van Rensburg, Anglicko Dr. U. Krueger Janson, Nemecko Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko

Odkedy som zaËal pracova† 
s G-≥nial Anterior moje estetické 

výsledky predných výplní sa výrazne 
zlepšili. Pripadá mi ve£mi £ahké s ním 

pracova† a má fantastický chameleón 
efekt.

Umenie

  vytvárania  

neviditeĺ nej

  estetiky.



Kompozit G-≥nial Anterior je správnou vo£bou v prípade, že h£adá- 

te kompozit, ktorý splní Vaše oËakávania oh£adne estetiky u všetkých 

Vašich pacientov. G-≥nial Anterior je tolerantný, £ahko modelovate£ný 

kompozit, ktorý predstavuje výplñový materiál výbornej kvality 

a vysokého lesku, Ëím sa stáva vhodnou vo£bou pre každodenné 

použitie.

G-≥nial Anterior Vám taktiež umožní pracova† dlhšie, sústredi† 

sa na tvarovanie, plnenie, modelovanie a následné jednoduché 

dosiahnutie ideálneho anatomického tvaru a estetického efektu.

G-≥nial Anterior: Estetika sa stáva jednoduchou

Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko 

•  Estetický a radioopákny: Kombinácia krásy a sledovate£nosti 

•  Prispôsobivý aplikáciam: Od jednoduchej techniky jedného odtieña 

k technike multi-shade (viacerých odtieñov)

•  Systém odtieñov v súlade s vekom: Výber odtieña skloviny pod£a 

veku pacienta

•  NenároËná manipulácia: Hladká, nelepivá konzistencia umožñuje 

manipuláciu dokonca štetcom



G-≥nial Anterior predstavuje unikátny materiál umožñujúci vytvo-

renie výplne, ktorá plynule splýva so zubom - vo väËšine prípadov je 

výplñ vyhotovená z jedného odtieña. Výsledkom moderného výsku- 

mu je dostupnos† širokej škály ve£kostí a typov výplní, ktoré ponú-

kajú vylepšenú schopnos† rozptylu svetla a imitujú tak prirodzený 

odraz svetla. Výsledkom je výnimoËný, prirodzený odtieñ vyhovujúci 

požiadavkám dokonalej estetiky frontálneho úseku.

G-≥nial 
Anterior

PoËiatoËná situácia: kavita v kompozitnom 

bloku, odtieñ A3

Kavita plnená materiálom od konkurencie - 

kompozit s nízkym rozptylom svetla, odtieñ 

A2

Kavita plnená materiálom G-≥nial - kompo-

zit s vysokým rozptylom svetla, odtieñ A2

Tajomstvo vytvárania nevidite£ných výplní.

Od jedno-odtieñovej estetiky k mnohým estetickým kombináciám.

Viacero odtieñov
Prof. M. Peumans, Belgicko 

Jeden odtieñ 
Dr. G. Aboudharam, Francúzsko





G-≥nial Posterior od GC 
G-≥nial 
Posterior

Kombinácia opacity a balení mi 
umožñuje vytvára† prirodzený 

vzh£ad distálnych výplní. 
Nezaznamenal som žiadny druh 

citlivosti, a to aj v prípadoch ve£kých 
posteriórnych výplní.

PáËi sa mi použitie G-≥nial 
Posterior svojím výborným farebným 

zladením a excelentnými tixotropnými 
vlastnos†ami. Zistil som, že s unitipsami 

sa ve£mi £ahko manipuluje.

PáËi sa mi konzistencia G-≥nial 
Posterior, pretože materiál vždy 

zostane na svojom mieste, najmä 
pri budovaní hrbolkov alebo okrajov. 

Okrem toho, táto kompozitná živica
sa nelepí a je £ahko tvarovate£ná.

Prof. I. MiletiÊ, Chorvátsko Dr. M. Menky, Rakúsko Dr. H. F. Ousni, Libanon



Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko 

G-≥nial Posterior predstavuje kondenzovatelnejšiu výplñ, ktorá 

prináša pevnejšiu konzistenciu a lepšiu kontrolu pri kontúrovaní 

anatomických tvarov výplní v distálnom úseku. Výplñový materiál 

si udržiava vlhkos† a tekutos† aj v Ëase manipulácie s ním, Ëím je 

zabezpeËená presnos† plnenia aj hlbokej kavity.

G-≥nial Posterior prináša teplejšie odtiene, ktoré sú zvláš† vyhovu-

júce pre potreby estetiky v distálnom úseku.

G-≥nial Posterior: Pevnejšia krása

•  Systém prispôsobený odtieñu: 4 štandardné odtiene a 2 vonkajšie 

odtiene umožñujúce zachyti† zmeny na sklovine vplyvom veku

•  Adekvátna rádioopacita 252% Al: U£ahËuje sledovanie

•  Nelepivá viskozita: Lepšia kontrola v kontúrovaní a budovaní 

anatomických tvarov 

•  Výplne väËšieho objemu: Prvotriedna pevnos† a životnos†



Unikátne zloženie G-≥nial Posterior bolo vyvinuté s cie£om získa† 

pevnos† a nízku kontrakciu. Ak výplñ v distálnom úseku nesplní 

oËakávania, je to zväËša v dôsledku praskliny, alebo straty tesnosti na 

okrajoch výplne. G-≥nial Posterior sa vyznaËuje vysokou odolnos†ou 

voËi lomu a redukovanou polymerizaËnou kontrakciou, Ëím napomáha 

obmedzeniu rizika zlyhania výplne z dlhodobého h£adiska.

Tajomstvo vytvorenia dlhotrvajúcej krásy.

Od jedno-odtieñovej pevnosti    
    k mnohým dlhotrvácnym estetickým kombináciám.

PolymerizaËné napätie rôznych kompozitných materiálov.
GC R&D interné údaje, Japonsko.
Údaje sú dostupné v súbore.
Test vykonaný v súlade s  ISO 4049:2000

Mono shade (Jeden odtieñ)  
Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko 

Multi shade (Viacero odtieñov) 
Dr. J. Smithson, Anglicko

PolymerizaËné napätie (N)

G-≥nial Posterior (GC)

Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent)

Filtek Z250 (3M ESPE)

Venus Diamond (Heraeus)

Herculite Ultra (Kerr)

EsthetX HD (Denstply)
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G-≥nial 
Posterior
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G-≥nial Universal Flo od GC 
G-≥nial 
Universal Flo

G-≥nial Universal Flo je koneËný 
materiál pre vytváranie najlepších 

farebných efektov. Vo viac ako 
90% mojich cervikálnych prípadov 

používam odtieñ AO3.

Aj ke¢ je flow konzistencia, G-≥nial 
Universal Flo je indikovaný pre výplne 

II. triedy. Preukázal tesniace schopnosti 
porovnate£né s kompozitnými živicami 

s nízkym polymerizaËným napätím.

Reálny flow materiál pre každú 
indikáciu - ve£mi dobré mechanické 

vlastnosti, jednoduché použitie,
ve£mi pekné farby a vrstviace techniky.

Dr. Z. Mach, »eská Republika Dr. U. Krueger Janson, Nemecko Prof. C. Goracci, Taliansko 



Ako stomatológovi sa Vám môže zda† †ažké nájs† materiál, ktorý sa 

dokáže dokonale prispôsobi† hlavne v hlbokých, úzkych kavitách 

a zároveñ disponova† dostatoËnou pevnos†ou dokonca aj pri použití 

na oklúznych povrchoch. V¢aka svojej konzistencii a možnosti 

aplikácie striekaËkou, poskytuje G-≥nial Universal Flo odpove¢ 

v mnohých komplikovaných prípadoch, ke¢ nechcete robi† 

kompromis medzi dokonalým nanesením, estetikou a pevnos†ou.

Prof. I. MiletiÊ, Chorvátsko

G-≥nial Universal Flo: Kontrolované flow, maximálna pevnos†

•  Pevná univerzálna výplñ: InjekËný kompozit pre všetky indikácie

•  Kontrolované flow: Vynikajúce prispôsobenie kombinované 

so stabilitou pre £ahké modelovanie anatomických tvarov  

•  Samoleštenie: Rýchle ukonËenie práce a zachovanie ideálneho lesku 

•  Prvotriedne estetické vlastnosti: 15 odtieñov v 3 opacitách 

zladené so všetkými ostatnými výplñovými kompozitmi od GC



G-≥nial Universal Flo je produktom nových techník výroby a revo- 

luËnej úpravy matrixu silanom, ktorá priniesla pevnejšiu adhéziu skle- 

ných Ëastíc k živicovému základu. Týmto postupom bola dosiahnutá 

lepšia koncentrácia plniva, Ëím došlo k zvýšeniu pevnosti, odolnosti 

voËi opotrebovaniu ako aj k u£ahËeniu finálneho leštenia a vylepšeniu 

estetickej stránky výplne. Výsledkom je tekutý výplñový materiál 

rovnako pevný ako akýko£vek iný tuhý kompozit používaný na výplne 

v distálnom úseku, avšak materiál s významnou prednos†ou: ideálny 

pre indikácie, kde sa vyžaduje nízka viskozita materiálu, t.j. kavity I 

a II triedy a krËkové výplne.

Tajomstvo výplní z tekutých (injekËných) materiálov.

Od najmenších výplní kavít V triedy k najrozsiahlejším výplniam kavít II triedy.

3-Body test opotrebenia kompozitných materiálov
GC R&D interné údaje, Japonsko.
Údaje dostupné v súbore.

Dr. U. Krueger Janson, Nemecko Dr. J. Sabbagh, Belgicko 

G-≥nial 
Universal Flo

3 Body test opotrebenia (µm)

G-≥nial Universal Flo (GC)

Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent)

Filtek Z250 (3M ESPE)

Venus Diamond (Heraeus)
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Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko Dr. H. F. Ousni, Libanon Dr. M. Menky, Rakúsko

G-≥nial Flo od GC 
G-≥nial 
Flo

G-≥nial Flo je dobrý doplnok
k sérii. V¢aka svojej dobrej 

konzistencii a tekutosti ho môžem 
použi† na dno kavity, pred zaËatím 

konvenËného vrstvenie.

G-≥nial Flo umožñuje presnú 
modeláciu okrajov najmä v †ažko 

prístupných miestach a pri použití 
kovovej matrice.

PáËi sa mi najmä pre lining 
(podloženie) posteriórnych výplní. 

Pomocou vnútorných opáknych 
odtieñov vytváram ve£kú vložku na 

pokrytie tmavých základov, vzniknutých 
napríklad po odstránení amalgámu.



G-≥nial Flo je jednoducho použite£ný, rádioopákny kompozit urËený 

na lining (podkladanie), ktorý poskytuje optimálny základ pre akýko£vek 

typ výplne s materiálom G-≥nial. G-≥nial Flo je materiálom prvej 

vo£by pre tunelové preparácie, kavity minimálnej intervencie a pre 

peËatenie fisúr.

G-≥nial Flo: Tekutý partner

•  Tekutos† a zmáËavos†: Vynikajúca adaptabilita a aplikácia

•  Rádiopacita: Umožñuje jednoduché sledovanie na rtg snímkoch 

•  Správny odtieñ pre správne miesto: 8 odtieñov vrátane 

2 opáknych odtieñov na prekrytie diskolorácii   

•  Inteligentný striekaËkový dizajn: Jednoduchá a presná aplikácia 

v¢aka ergonomickému dizajnu  

Dr. R. Venelinov, Bulharsko



Tajomstvo vytvárania dokonale podložených kavít.

Výplñ bez  použitia 
podložky: riziko zachytenia 
vzduchu pod výplñou

Výplñ s použitím podložky: 
dokonalá adaptácia

Záujmom každého stomatológa pri aplikácii prvej vrstvy kompozitu 

je zmáËavos† materiálu a jeho prispôsobenie stenám kavity. 

Dobre vyvážené zloženie G-≥nial Flo mu dovo£uje jednoduché 

umiestnenie. Materiál sa vyznaËuje vynikajúcou zmáËavos†ou, 

výborne sa prispôsobuje stenám kavity a zabrañuje zachyteniu 

vzduchu pod kompozitnou výplñou.

Od vytvorenia dokonalých podložiek k výplni úzkej tunelovej preparácie.

Dr. R. Venelinov, Bulharsko Dr. J. Sabbagh, Belgicko

G-≥nial 
Flo
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Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko Prof. I. MiletiÊ, Chorvátsko Dr. H. Nasr, Libanon

G-≥nial Bond od GC 
G-≥nial 
Bond

Tento bond mi šetrí Ëas. Neleptám 
dentín, ale leptám sklovinu iba

na nieko£ko sekúnd. Mám rada
jeho viskozitu a ve£mi dobre zmáËa 

zubné tkanivá.

PáËi sa mi, že G-≥nial Bond
môže by† použitý v obidvoch 

technikách: pri selektívnom leptaní 
aj pri samoleptacej technike bez 

pooperaËnej sensitivity.

Celkovo dobrý produkt. Ideálny
pre techniky selektívneho leptania. 

Žiadna post-operaËná citlivos† je 
k£úËom k úspechu pri práci s pacientmi.



G-≥nial Bond Vám ponúka vysokú a bezpeËnú adhéziu k sklovine 

a dentínu, bez oh£adu na zvolenú techniku.

Materiál G-≥nial Bond ako samoleptacie adhezívum so zlepšenou 

schopnos†ou vytvori† pevnú väzbu, Vám pri 10 sekundovom selek-

tívnom naleptaní skloviny umožní pracova† jednoducho a dosiahnu† 

zníženú pooperaËnú senzitivitu. 

G-≥nial Bond: 1 materiál - 2 vo£by pre dokonalé bondovanie

•  Vo£ba medzi samoleptaním a selektívnym leptaním skloviny:  

Vyberte si najlepšiu možnos† v závislosti od situácie

•  VýnimoËná, trvalá, pevná väzba na sklovinu aj na dentín: 

Kombinácie chemickej a mechanickej adhézie bez obsahu HEMA 

•  Skvelá marginálna integrita a klinická spo£ahlivos†: Dokázané 

v nezávislých testoch  

•  Žiadna pooperaËná senzitivita: Žiadna závislos† na technike alebo 

použitom kompozite

Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko

Povrch po aplikácii G-≥nial

Bondu dovo£uje £ahšie nanesenie 

kompozitu



Leptanie dentínu má za následok široko otvorené dentínové tubuly, 

Ëo môže vies† k pooperaËnej senzitivite, rovnako aj nechránené kola-

genové vlákna sú vplyvom Ëasu náchylné na degradáciu. Vzh£adom 

na to, že G-≥nial Bond nevyžaduje leptanie, jeho samoleptanie 

zároveñ ponúka dosiahnutie vysokej adhézie na dentín, rozhranie 

väzieb na dentín vo Vašich prácach bude teda ešte trvácnejšie ako pri 

použití systému bondovania s total etch.

Pre použitie na sklovinu a dosiahnutie optimálnej pevnosti väzby vo 

výplniach krËkov a distálnych úsekov si môžete zvoli† techniku samo-

leptania. 10 sekundovým leptaním zlepšíte adhéziu aj na rozsiahlejšie 

povrchy skloviny, Ëo je potrebné hlavne vo frontálnych úsekoch. 

Tajomstvo výberu optimálnej techniky bondovania

Od rýchleho bondovania samoleptaním k vylepšenému bondovaniu selektívnym leptaním
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Volite£né selektívne leptanie: 
Leptajte 10 sekúnd iba 
sklovinu, opláchnite a osušte

PredoperaËné hodnotenie Aplikujte G-≥nial Bond
a poËkajte 10 sekúnd.

Sušte 5 sekúnd prúdom 
vzduchu s MAXIMáLNyM 
tlakom

Vytvrdzujte svetlom 10 
sekúnd

PokraËujte v dobudovaní  
kompozitnej výplne

Pevnos† väzby v mikro†ahu na sklovinu a dentín s leptaním alebo bez.
Prevzaté z vý†ažku prof. B. Van Meerbeek, Univerzita Leuven, Belgicko, December 2009

G-≥nial 
Bond

Samo-
leptanie

n = 30 (5 zubov), p < 0.05 n = 45 (5 zubov)
Vo výsledkoch nebol zistený žiadny štatistický rozdiel.

Samo-
leptanie

Selektívne leptanie/
Leptanie a vyplachovanie

Leptanie a vyplachovanie/
Jemné sušenie pred

bondingom

Leptanie a vypla-
chovanie/Vlhké

pred bondingom
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G-≥nial Bond: Pevnos† väzby v mikro†ahu

Sklovina Dentín



G-≥nial ponúka flexibilitu umožñujúcu vytvori† nevidite£né estetické 

výplne z jedného odtieña, alebo esteticky dokonalé umelecké diela 

z viacerých odtieñov. Za úËelom dosiahnutia takéhoto výsledku 

ponúka G-≥nial tri zrete£ne diferencované skupiny odtieñov:

•  Štandardné odtiene: pre výplne z jedného odtieña

•  Vonkajšie odtiene: nahradzujúce sklovinu a aplikovate£né na povrch 

štandardných odtieñov v esteticky nároËných prípadoch 

•  Vnútorné odtiene: opákne a aplikovate£né pod štandardné odtiene 

v esteticky nároËných prípadoch

Tajomstvo umenia výberu odtieñov 

Pokrokový odtieñový koncept 
         so štandardných a špeciálnych odtieñov.
Štandardné odtiene

XBW B1BW B2A2 C3A3 CVDA1 B3A3.5 CVA4

Vonkajšie odtiene

JE AE SE TEIE CVE

Vnútorné odtiene 

AO2 AO3 AO4



Ak sa chcete dozvedie† viac o možnostiach vrstvenia G-≥nial, súbor 

na stiahnutie s návodom na použitie nájdete na www.gceurope.com  

Jedno-odtieñová technika 

- výplñ s použitím jedného 

Štandardného odtieña

Dvoj-odtieñová technika - výplñ s použitím 

dvoch odtieñov Štandardného a Vonkajšieho 

Multi-odtieñová technika - výplñ s použitím viacerých 

odtieñov Štandardného, Vonkajšieho a Vnútorného

Štandardné odtiene Vnútorné odtiene Vonkajšie odtiene

G-≥nial 
Koncept odtieñov 



Objavte a užívajte si prácu 
s rodinou G-≥nial

G-≥nial Anterior

Jemná krása
Dostupný v striekaËkách 2,7 ml (4,7 g) 
alebo aplikaËnej forme Unitip 0,16 ml
Štandardné: XBW, BW, A1, A2, A3, 
A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD 
Vnútorné: AO2, AO3, AO4 
Vonkajšie: JE, AE, SE, IE, TE, CVE

G-≥nial Posterior

Pevná estetika
Dostupný v striekaËkách 2,7 ml (5,5 g) 
alebo aplikaËnej forme Unitip 0,16 ml
Štandardné: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5 
Vonkajšie: P-JE, P-IE

G-≥nial Universal Flo

Nízka viskozita
Dostupný v striekaËkách 2 ml (3,4 g)
Štandardné: A1, A2, A3, A3.5, A4, 
BW, B1, B2, B3, C3, CV 
Vnútorné: AO2, AO3 
Vonkajšie: AE, JE

G-≥nial Flo

Tekutý partner
Dostupný v striekaËkách 2 ml (3,8 g)
Štandardné: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV 
Vnútorné: AO2, AO3 

G-≥nial Bond

Spojovací prvok
Dostupný v 5 ml 
f£aštiËkách



Veda za dokonalým úsmevom od GC

G-≥nial Anterior G-≥nial Posterior G-≥nial Universal Flo G-≥nial Flo

K£úËové slová
Jednoduchý, výborná estetika,

vynikajúca manipulácia

Vynikajúca manipulácia
Marginálna integrita

Rádiopacita

Univerzálny
Nízka flow, vysoká odolnos†

Vysoký lesk

Vysoká flow
Vynikajúce prispôsobenie

Rádiopacita

Zloženie Mikro HDR Hybrid Jemný Hybrid Tekutý

Hlavná indikácia Anterior Posterior Univerzálny Podložka

Estetika

Odtiene
22 odtieñov: 13 štandardných,

3 vnútorné, 6 vonkajších
6 odtieñov: 4 štandardné, 2 vonkajšie

15 odtieñov: 11 štandardných,
2 vnútorné, 2 vonkajšie

8 odtieñov: 5 odtieñov A, 
2 vnútorné, 1 krËkový

Aplikácia

Viskozita Vysoká / plastický Pevná / modelovate£ný Stredná / nelepivý Nízka / tekutý

Pracovná doba (s) 240 s 120 s 70 s 70 s

Fyzikálne vlastnosti

Rádiopacita Al% 142 % 252 % 181 % 230 %

Kontrakcia (%) 2,42 % 2,28 % 3,95 % 4,38 %

Modul elasticity (GPa) 6,4 GPa 8,2 GPa 7,9 GPa 7,4 GPa

Odolnos† voËi ohybu (MPa) 107 MPa 118 MPa 167 MPa 135 MPa

Odolnos† voËi lomu (MPa) 1,6 MPa 1,5 MPa 1,6 MPa 1,4 MPa

Odolnos† voËi opotrebovaniu 
(3-Body test)  

37 µm 44 µm 3 µm 16 µm

HÍbka polymerizácie (mm) 1,5-3,5 mm 2-3 mm 1,5-2 mm 1,5-2 mm

Obsah plniva (hm%) 76 % 81 % 69 % 69 %

Balenia

StriekaËka  obj/hmotnos† 2,7 ml / 4,7 g 2,7 ml / 5,5 g 2 ml / 3,4 g 2 ml / 3,8 g

Unitip obj/hmotnos† 0,16 ml / 0,28 g 0,16 ml / 0,33 g Nie je Nie je

Doba skladovania 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky



Príbuzné výrobky

GC 
Príbuzné výrobky

Leštenie

Dia Polisher Paste
Diamantová leštiaca pasta, s ktorou 
dosiahnete žiadaný estetický výsledok 
všetkých výplní.

Epitex & GC New Metal Strips
Celuloidové a kovové pásky pre aproximálne 
kontúrovanie, finalizáciu a leštenie všetkých 
výplní.

Sklené vlákna

everStick®PERIO
Sklené vlákna pre pacientsky priate£ské 
dlahovanie. 

everStick®C&B
Pre minimálne invazívne kompozitné
mostíky vystužené sklenými vláknami. 

Primery

Composite Primer, Ceramic Primer 
a Metal Primer 
Adhezíva na bondovanie kompozitu 
na kompozit, keramiku a kov.

Gingiválne kompozity

GC Gradia Gum
Svetlom tuhnúci ¢asnový kompozit, 
poskytujúci odtiene imitujúce farbu 
prirodzenej gingívy.





Kompozitná G-≥léria - GC
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3GC 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
http://www.gceurope.com

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


