Optimální

manipulace

Balení

GC Gradia Core a GC Fiber Post jsou k dostání jako výbêr pohodlných balení, aby vyhovêly potõebám vaší praxe.

Gradia Core a GC Fiber Post vám poskytují nêkolik výhod v manipulaci, díky nimž jsou vašimi ideálními partnery pro
zhotovování vysoce kvalitních dostaveb.
• Snadné bondování s menším poËtem krokû:
Samoleptací duálnê tuhnoucí bondovací systém Gradia Core využívá zjednodušenou aplikaci v jednom kroku.
• Pohodlný dávkovací a kartušový systém:
Díky velmi malým prodlouženým kanylám lze materiál dávkovat põesnê a beze zbytkû.
• Cementování a dostavba pahýlu s 1 materiálem:
Díky upravené viskozitê a thixotropním vlastnostem Gradia Core bêhem cementování Ëepu pod tlakem zatéká,
avšak põi dostavbê pahýlu zûstává fixovaný na místê.

GC Gradia Core

Sada GC Gradia Core
1 GC Gradia Core kartuπe 10 ml (20 g); 1 samoleptací bondovací tekutina A 3 ml; 1 samoleptací bondovací tekutina B
1,5 ml; 20 kanyl Automix, 20 prodloužených kanyl Endo, 1 míchací nádoba; 1 držák s aplikátory, 25 mikro tipû
Úvodní balení GC Gradia Core
1 Sada GC Gradia Core; 1 dávkovaË na kartuše (pistole)

Gradia Core™
a Fiber Post™
od GC.

Náhradní balení
GC Gradia Core kartuše náhradní balení: 1 kartuπe Gradia Core 10 ml (20 g), 20 kanyl Automix, 20 prodloužených kanyl
Endo; GC Gradia Core samoleptací bondovací tekutina A náhradní balení; lahviËka 3 ml; GC Gradia Core samoleptací
bondovací tekutina B náhradní balení; lahviËka 1,5 ml
Põíslušenství
GC Gradia Core dávkovaË na kartuše (pistole), 1 kus

Kompletní systém

GC Fiber Post

Ideální thixotropní vlastnosti pro dostavbu pahýlu

Sortimentní sada GC Fiber Post
15 Fiber Posts: 5 ks 1,0 mm, 5 ks 1,2 mm, 5 ks 1,4 mm; 2 vrtáËky: 1 ks 1,2 mm, 1 ks 1,4 mm

• Broušení podobné dentinu:
Díky obsahu plniva se materiál põi broušení chová jako põírodní dentin. DokonËování je díky tomu snazší a okraje na
rozhraní struktury zubu a hmoty pahýlu jsou hladké.

estetickou
dostavbu pahýlû
a fixaci Ëepû
pro

Úvodní balení GC Fiber Post
1 GC Fiber Post sortimentní sada; 1 keramický primer

• Pracujte svým tempem:
Pracujte svým tempem, Gradia Core vám poskytuje ideální dobu pro práci i tuhnutí v režimu svêtelné polymerace
nebo duálního tuhnutí. Díky velmi úËinnému prvotnímu vytvrzení mûže koneËná fáze zaËít již po 5 minutách po
aplikaci.

Náhradní balení
GC Fiber Post náhradní balení; 10 Fiber Posts jednodávkové blistry ve velikostech 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; GC Fiber Post
vrtáËky náhradní balení; 1 ks ve velikosti 1,2; 1,4; 1,6; GC keramický primer: 2 lahviËky po 2 ml tekutiny

Systém

• Radioopacita:
GC Fiber Post a Gradia Core jsou jedineËnê uzpûsobeny pro snadné monitorování
pomocí rentgenu. Radioopacita Gradia
Core je lepší než u skloviny.

Kompletní systém GC Gradia Core a GC Fiber Post
1 GC Fiber Post sortimentní sada; 1 keramický primer; 1 GC Gradia Core sada; 1 GC Gradia Core dávkovaË na kartuše
(pistole)

bêhem jedné návštêvy.
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Dokonalá zatékavost pro cementování Ëepu

Zjednodušte si každodenní práci
díky inteligentnímu systému
Chtêli byste u svých dostaveb pahýlû spojit jednoduchá klinická õešení s úsporou Ëasu a co nejlepším výsledkem
a estetikou?

KoneËnê si mûžete zjednodušit život, a to díky ideální kombinaci vláknitých Ëepû a kompozitního materiálu k fixaci
a rekonstrukci pahýlû, která põi použití konzervativního põístupu nabízí lepší manipulaËní vlastnosti a dlouhodobé výsledky.

K zubûm šetrný systém na bázi zásad minimální intervence:
• Minimální preparace zubu:
díky skvêlému adhezivnímu materiálu Gradia Core
lze použít konzervativní preparaËní techniku.
• Minimální rozšiõování koõenového kanálku:
široký výbêr velikostí GC Fiber Post umožñuje
minimální preparaci kanálku.
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záchovné stomatologii

Systém GC Fiber Post a Gradia Core mûžete snadno zaËlenit do své každodenní dentální praxe s dostavbami.
StaËí jenom vypreparovat, bondovat, zatmelit a mûžete zaËít s dostavbou!

Spolehlivá adheze
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Vypreparujte kanálek,
põitom nechte 4 mm
gutaperËe.

Vyzkoušejte Ëep na místê
a diamantovým kotouËkem upravte jeho délku.

Samoleptací jednokrokový bond
Gradia Core vytvrzuje spolehlivê
a dûkladnê, a to v obou režimech
polymerace. Navíc obsahuje akcelerátor polymerace, který napomáhá
tuhnutí hmoty jádra põi kontaktu
s rozhraním.
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• Minimální tlak na zbylou strukturu zubu:
na rozdíl od litých inlejových pahýlû nebo kovových Ëepû je modul pružnosti systému GC Fiber Post a Gradia Core
podobný modulu pružnosti põirozeného dentinu, takže tlak se lépe rozloží, a riziko fraktury koõene se tak minimalizuje.
A díky jedinému materiálu k fixaci i dostavbê pahýlu se celá konstrukce stává jednolitou.

Adhezivní rozhraní mezi Gradia Core
a GC Fiber Post

Duální tuhnutí a kontaktní tuhnutí
pro vysokou vazebnou pevnost:
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Põinášíme to nejlepší v

Krok
za krokem

GC zúroËila své bohaté zkušenosti svêtové jedniËky v technologii dentálních materiálû v novém systému pro dostavby
koõenových pahýlû Gradia Core a GC Fiber Post.
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Smíchaný samoleptací
bond naneste na preparovaný koõenový kanálek
a koronální strukturu
zubu a nechte 30 sekund
pûsobit.

Smíchejte tekutiny A a B
samoleptacího bondu
Gradia Core.

Gradia Core

Adhezivní rozhraní mezi Gradia Core
a dentinem

Gradia
Core

Dentin

Klinika zubního lékaõství. Toranomon

Gradia Core
GC Fiber Post
Druhá katedra protetické stomatologie,
Stomatologická universita, Tsurumi

JedineËná vodivost svêtla:
Díky vynikající svêtelné vodivosti GC
Fiber Posts navíc zajiš†uje polymeraci
materiálu u hluboce umístêného Ëepu.

5

Silná podpora protetického prvku:
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Do koõenového kanálku
nadávkujte Gradia Core,
usa¢te Ëep a nêkolik sekund vytvrzujte svêtlem.

GutaperËa
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Alveolární kost

Vyvážené fyzikální vlastnosti:

Dr. D‘Incau
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PokraËujte v dávkování
Gradia Core kolem Ëepu
a vytvoõte pahýl.

Povrchy vytvrzujte svêtlem, každý 10 sekund.
Po ztuhnutí opracujte
pahýl bêžnou technikou.

Pro snížení rizika fraktury koõene a zajištêní dlouhotrvajících dostaveb má
Gradia Core modul pružnosti podobný dentinu a nízké napêtí ze smrš†ování.

PõíËný õez
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18,0

Podélný õez

Modul pružnosti
(GPa)

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Dentin 10~19GPa

Zdroj: Interní údaje Oddêlení 
pro výzkum a vývoj GC 
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Pevnost v tlaku
(MPa)
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KonkurenËní výrobek B

Na GC Fiber Post naneste silanový vazebný
prostõedek, jako napõ.
keramický primer A&B
a osušte.

Gradia Core obsahuje 75 % hutného
plniva, které materiálu dodává
vysokou pevnost v tlaku a zvyšuje
jeho odolnost vûËi okluzálnímu tlaku.
Na druhou stranu nabízejí vláknité
Ëepy GC Fiber Posts vysokou hustotu sklenêných vláken (77% hmotnosti)
bez strukturálních zmên a zajiš†ují
vysokou odolnost vûËi zátêži.

KonkurenËní výrobek A
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Koõenová membrána

Zubní klinika Nihonbashi, Universita v Tokiu,
Fakulta strojní
Dr. Shintani (Japonská stomatologická
universita)

Optimální výsledek

gradia core

Koõen (Dentin)

vytvrzujte

Samotuhnutí

»ep ze sklenêného
vlákna

10 sekund
svêtlem.

Vytvrzování svêtlem

»ep-Pahýl

Zátêž se rozloží na celou
strukturu a postupnê
uniká.

10 sekund osušte proudem vzduchu pod stõedním tlakem.

KonkurenËní výrobek B

Korunka

»ervené Ëásti ukazují, že
na rozhraní mezi pahýlem
a strukturou zubu dochází
k velké zátêži jak pahýlu,
tak Ëepu.

»ep ze sklenêného vlákna
+ pryskyõice

KonkurenËní výrobek A

Vložení pod úhlem 45o

Litý kovový Ëep

gradia core

PoËítaËem simulované cviËné nastavení

Konkurence
Prof. M. Ferrari

GC Fiber Post
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Zdroj: Interní údaje Oddêlení
pro výzkum a vývoj GC

