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Tα μοναδικά πλεονεκτήματα των υαλοϊονομερών υλικών

Τα υαλοϊονομερή είναι ανθεκτικά 
στη υγρασία

Η χρήση ελαστικού απομονωτήρα εί-
ναι προαιρετική κατά την αποκατά-
σταση ενός δοντιού χρησιμοποιώντας 
ένα υαλοϊονομερές υλικό καθώς αυτά 
έχουν ανοχή στην υγρασία. Αυτό είναι 
ένα μεγάλο πλεονέκτημα για υποουλι-
κές αποκαταστάσεις ή για εκείνες που 
απαιτούν σύντομο χρόνο διαδικασίας.

Τα υαλοϊονομερή υλικά 
συγκολλούνται χημικά με το δόντι

Συγκολλούνται χημικά με τα φυσικά δό-
ντια, χωρίς την εφαρμογή κάποιου  συ-
γκολλητικού παράγοντα ή ενεργοποιητή. 
Από την νεαρή, χωρίς πρίσματα, αδα-
μαντίνη μέχρι την γηρασμένη σκληρω-
τική οδοντίνη εξασφαλίζεται μια από-
φραξη διαρκείας στα όρια και ιδανική 
μακροβιότητα.

Τα υαλοϊονομερή υλικά είναι φιλικά 
προς τους οδοντικούς ιστούς

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τε-
χνικές εκλεκτικής αφαίρεσης τερηδό-
νας για τη δημιουργία ελάχιστα επεμ-
βατικών παρασκευών. Καθώς δεν απαι-
τείται αδροποίηση υπάρχει μικρότερος 
κίνδυνος μετεμφρακτικής ευαισθησίας, 
γεγονός που τα καθιστά μια ασφαλή 
θεραπευτική επιλογή
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GC Fuji® II LC

GC Fuji® II LC
Φωτοπολυμεριζόμενο, ρητινοτροποποιημένο, υαλοϊονομερές αποκαταστατικό υλικό

Απλή Τεχνική – Αισθητικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
Βασικά πλεονεκτήματα
• Ελεγχόμενος φωτοπολυμερισμός για άμεση και 
   απλή διαδικασία
• Eξαιρετική αισθητική απόδοση και διαφάνεια
• Αποδεδειγμένα άριστη κλινική απόδοση
• Iδανική για αυχενικές διαβρώσεις/αποσπάσεις, 

Ριζικές αποκαταστάσεις και αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
• Επίσης ιδανική για την κλειστή και ανοιχτή τεχνική σάντουϊτς
• Υψηλή χημική συγκόλληση για τέλεια οριακή ακεραιότητα

Συσκευασία
• Κάψουλα
• Σκόνη/Υγρό

Αποχρώσεις
«Η Fuji II LC είναι ένα πολύ καλό υλικό όταν η απομόνωση της κοιλότητας είναι δύσκολη, όπως 
σε παιδοδοντιατρικές ή γηριατρικές περιπτώσεις. Η Fuji II LC συγκολλάται, επίσης, βέλτιστα 
με την οδοντίνη - ακόμη και αν είναι σκληρωτική - καθιστώντας το μια καλή επιλογή για απο-
καταστάσεις Vης ομάδας, ειδικά για εκείνες που προκαλούνται από αποτριβή».

Αποκατάσταση αυχενικών διαβρώσεων με χρήση της Fuji II LC

Ευγενική χορηγία Dr Geoff Knight, Australia Ευγενική χορηγία Dr Geoff Knight, Australia

Αποκατάσταση ΙΙΙης ομάδας σε κοιλότητες νεογιλών δοντιών με χρήση 
της Fuji II LC
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Βασικά πλεονεκτήματα
• Αντοχή στην υγρασία για εύκολη τοποθέτηση, ακόμη και για μερικώς 
ανατέλλοντες γομφίους
• Χαμηλό ιξώδες και εξαιρετική ροή για τέλεια έμφραξη οπών & 
σχισμών
• Παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς υψηλού τερηδονικού κινδύνου, δόντια 
με βαθιές οπές και σχισμές, διαβρώσεις
• Διατίθεται σε μοναδικό ροζ χρώμα με επιταχυνόμενο πολυμερισμό
και με δυνατότητα εύκολης παρακολούθησης
• Ιδανικό για τη θεραπεία της υπερευαισθησίας 

Συσκευασία
• Κάψουλα
• Σκόνη/Υγρό

Αποχρώσεις
•Ροζ, Λευκή

GC Fuji® TRIAGE
Υαλοϊονομερές, αποκαταστατικό υλικό χαμηλού ιξώδους για προσωρινές αποκαταστάσης

«Όντας από τους πρώτους χρήστες του Fuji TRIAGE στη Γαλλία και μετά από τόσα χρόνια 
χρήσης του, είμαι ακόμα πιστός αυτό το υαλοϊονομερές υλικό. Είναι τόσο βολικό για την κα-
θημερινή προληπτική οδοντιατρική.

Προστασία ενός μερικώς ανατέλλοντος γομφίου με Fuji TRIAGE Pink 
σε ροζ απόχρωση

Προστασία ριζικής επιφάνειας με Fuji TRIAGE White σε λευκή απόχρωση & 
δημιουργία προστατευτικού στρώματος

Ευγενική χορηγία Dr  Michel Blique, France Ευγενική χορηγία Dr Graeme Milicich, New-Zealand
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Τα πρόσθετα πλεονεκτήματα της υβριδικής 
τεχνολογίας των υαλοϊονομερών  υλικών

Προστασία ριζικής επιφάνειας με Fuji TRIAGE White σε λευκή απόχρωση & 
δημιουργία προστατευτικού στρώματος

Τα υαλώδη υβριδικά υλικά 
εξασφαλίζουν αποκαταστάσεις 

μακράς διαρκείας.

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα υα-
λώδη υβριδικά υλικά αποτελούν επι-
λογή για μακροχρόνιες οπίσθιες απο-
καταστάσεις καθώς και  για την αντι-
κατάσταση παλαιών αμαλγαμάτων.

Τα υαλώδη υβριδικά υλικά σας 
πάνε σε άλλο επίπεδο

Τα υβριδικά συστήματα υαλοϊονο-
μερών υλικών συνδυάζουν τα χαρα-
κτηριστικά της δύναμης των καινο-
τόμων υάλων και της αντοχής στην 
αποτριβή των κλασσικών αποκατα-
στατικών ρητινών. Η μοναδική συ-
νέργεια μεταξύ της επίστρωσης και 
του υλικού αποκατάστασης βελτιώ-
νει τη διάρκεια ζωής και την αντο-
χή στην απότριβη των αποκατα-
στάσεων.

Τα υβριδικά υαλοϊονομερή 
υλικά είναι πραγματικά υλικά  

πλήρωσης σε ένα στρώμα, τύπου  
bulk fill

Τα υβριδικά υαλοϊονομερή υλικά εί-
ναι χημικά πολυμεριζόμενα σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα και τοπο-
θετούνται σε ένα στρώμα.
Δεν υπάρχει όριο στο βάθος πολυ-
μερισμού και δεν παρατηρείται συ-
στολή πολυμερισμού γεγονός που 
τα κάνει μία πολύ ασφαλή επιλογή  
για πλήρωση της κοιλότητας σε ένα 
στρώμα

Τα υαλώδη υβριδικά υλικά 
διευρύνουν τους ορίζοντες σας

Χάρη στην αντοχή τους, τα υαλώδη 
υβριδικά υλικά προσφέρονται για 
μια ευρεία γκάμα ενδείξεων. Είναι 
ιδανικά για κοιλότητες Vης ομάδας 
και κοιλότητες αυξημένων φορτί-
σεων Ιης & ΙΙης ομάδας.*
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Διαχρονικές αποκαταστάσεις από γενιά σε γενιά
Βασικά πλεονεκτήματα
• Εξαιρετική ισορροπία δύναμης και χειρισμού χάρη στoν ευφυή έλεγχο της κατανομής 
σωματιδίων και της αλληλεπίδρασης που συνδυάζει η υαλοϊονομερής υβριδική τεχνολογία
• Αντικολλώδης σύσταση, ιδανική για εφαρμογή σε ένα στρώμα χωρίς συγκολλητικό 
παράγοντα
• Υψηλή διαφάνεια για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, χάρη στο βελτιωμένο δείκτη 
διάθλασης του υλικού
• Ιδανικό υλικό για μακροχρόνιες αποκαταστάσεις Ιης & ΙΙης ομάδας
• Ασφαλή αποκαταστατική λύση για βαθιές κοιλότητες με περιορισμένη μετεμφρακτι-
κή ευαισθησία
• Εξαιρετική εναλλακτική λύση στο αμάλγαμα
• Ιδανικό για την αποκατάσταση των δοντιών που έχουν προσβληθεί από διαβρώσεις χά-
ρη στη χημική συγκόλληση ακόμη και σε μη προετοιμασμένη οδοντινική επιφάνεια

Συσκευασία
• EQUIA Forte HT Fil: Κάψουλα
• EQUIA Forte Coat: Μπουκάλι ή μονή δόση

Αποχρώσεις
• 8 αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 C4

EQUIA FORTE HT
Υαλώδες υβριδικό σύστημα ενός στρώματος -Bulk-fill

«Αισθητικό, βιομιμητικό, δυνατό και πρακτι-
κό υλικό... Με αυτές τις ιδιότητες, το EQUIA 
Forte HT παρέχει μια αποτελεσματική
θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με βαθιές 
τερηδονικές αλλοιώσεις στην κλινική μου πρα-
κτική - χωρίς καμία ευαισθησία.»

Αρχική απεικόνιση των όμορων τερηδόνων Προετοιμασία και τοποθέτηση των τμηματι-
κών τεχνητών τοιχωμάτων

Έμφραξη με EQUIA Forte HT Fil εφαρμογή 
του τελικού προστατευτικού στρώματος του 
EQUIA Forte Coat

Μετεμφρακτική κατάσταση μετά τον φωτο-
πολυμερισμό του προστατευτικού στρώματος

Ευγενική χορηγία Dr  Zeynep Bilge Kütük, Turkey
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GC Fuji I

Η βιοσυμβατή, χωρίς ρητίνη υαλοϊονομερής κονία με 25 χρόνια 
μεγάλης κλινικής επιτυχίας. 

GC Fuji I, η πρώτη υαλοϊονομερής κονία της GC, χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο. 
Ανακαλύψτε γιατί η GC Fuji I εξακολουθεί να είναι ένα υλικό επιλογής. 

Βασικά κλινικά πλεονεκτήματα
• Χημική συγκόλληση με τους οδοντικούς ιστούς, εξασφαλίζοντας εξαιρετική οριακή απόφραξη
• Ανθεκτική στην υγρασία όταν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί στεγνό πεδίο 
• Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή χωρίς την ανάγκη αδροποίησης και συγκόλλησης 
• Κονία χωρίς ρητίνη για ασθενείς αλλεργικούς στο μεθακρυλικό (ρητίνη) 
• Σχεδόν καμία μετεγχειρητική ευαισθησία: μία λύση φιλική προς τον πολφό

Πρακτικά πλεονεκτήματα 
• Οικονομικά αποδοτική και εύχρηστη λύση για αποκαταστάσεις με βάση το μέταλλο 

Διατίθεται σε 
• Σκόνη/Υγρό
• Κάψουλες

Κλινικές εφαρμογές

    Μέταλλο / PFM     Zιρκονία / Αλουμίνα 
Ένθετα / επένθετα         Ν.Α.
Στεφάνες / Γέφυρες 
Άξονες/ ένθετοι άξονες

«Η GC Fuji I ενδείκνυται τέλεια για τη μόνιμη συγκόλληση των σταθερών κολοβωμάτων σε εμ-
φυτευματικές κατασκευές. Η αφαίρεση της περίσσειας είναι απλή και εύκολο να ελεγχθεί, μειώ-
νοντας έτσι τον κίνδυνο περιεμφυτευματίτιδας». 

 

GC Fuji I
Υαλοϊονομερής κονία

-

Ευγενική χορηγία Dr  Emmanuel d’Incau, France

Οικονομικά απο-
δοτική λύση

Xωρίς ρητίνη για ασθε-
νείς αλλεργικούς στο με-

θακρυλικό (ρητίνη)

Καλή λύση για συγκόλληση σε στηρίγματα εμφυτευμά-
των. Η εύκολη αφαίρεση των περισσειών μειώνει σημα-
ντικά τον κίνδυνο περιεμφυτευματίτιδας.
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Αποτελεσματική και δοκιμασμένη για πάνω από 20 χρόνια - μια
χωρίς προβλήματα λύση.
Η GC Fuji PLUS είναι ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα και θεωρείται υλικό αναφοράς στην 
κατηγορία του, προσφέρει την προστασία ενός υαλοϊονομερούς υλικού σε ισορροπία με την 
αντοχή και αισθητική μίας ρητινώδους κονίας.

Βασικά κλινικά πλεονεκτήματα 
• Χημική συγκόλληση στους οδοντικούς ιστούς, εξασφαλίζοντας εξαιρετική οριακή απόφραξη 
• Ανθεκτική στην υγρασία όταν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί στεγνό πεδίο 
• Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή: δεν χρειάζεται αδροποίηση και συγκόλληση του δοντιού 
• Ελαστική σύσταση για εύκολη απομάκρυνση της περίσσειας
• Σχεδόν καμία μετεγχειρητική ευαισθησία: μια λύση φιλική προς τον πολφό

Πρακτικά πλεονεκτήματα
• Αποδεδειγμένη και προβλέψιμη απόδοση για τις περισσότερες περιπτώσεις 
• Διατίθεται σε διαφορετικές αποχρώσεις 
• Διατίθεται επίσης σε έκδοση εκτεταμένου χρόνου εργασίας (EWT) για γέφυρες μεγάλου μήκους

Κλινικές εφαρμογές 

   

«Η κλινική μας χρησιμοποιεί τη GC Fuji Plus για σχεδόν 2 δεκαετίες. Δεν θυμάμαι καμία αποτυ-
χία ακόμα και έχουμε συγκολλήσει πάνω από 5000 στεφάνες & γέφυρες!» 

GC Fuji PLUS
Ρητινοτροποποιημένη υαλοϊονομερής κονία

Μακροπρόθεσμη 
κλινική επιτυχία

Τέλεια ισορροπία 
μεταξύ προστασί-
ας του δοντιού και 

πρόσφυσης

Εύκολη αφαίρεση περίσσειας Προβλέψιμη και χωρίς προ-
βληματα λύση

Ευγενική χορηγία Dr  Emmanuel d’Incau, France

-

Ν.Α.

(ένθετα)

Ν.Α.

 
Ένθετα / επένθετα 

Στεφάνες / Γέφυρες 

Άξονες/ ένθετοι άξονες

Διπυριτικό
 λίθιο 

(e.g. GC Initial 
LiSi Press)

Ζιρκονία /
 Αλουμίνα 

Σύνθετη 
ρητίνη 

Κεραμικά 
Αστρίου / 
Λευκίτη* 

(e.g. GC Initial LRF)Mέταλλο / PFM  

Ν.Α.
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GC FujiCEM 
Evolve

Η απλότητα είναι καινοτομία! Η ρητινοτροποποιημένη 
υαλοϊονομερής κονία διατίθεται σε μορφή  πάστας-πάστας. 
Αυτή η εύχρηστη και ευέλικτη συγκολλητική κονία είναι ο τέλειος 
συνεργάτης σας για τις καθημερινές ανάγκες συγκόλλησης.
Βασικά κλινικά πλεονεκτήματα 
• Χημική προσκόλληση στους οδοντικούς ιστούς, εξασφαλίζοντας εξαιρετική οριακή απόφραξη
• Ανθεκτικό στην υγρασία: ένα υλικό που «πρέπει να έχεις» («must-have») όταν ο έλεγχος της 
υγρασίας δεν είναι εγγυημένος 
• Γρήγορη και έυκολη εφαρμογή: δεν χρειάζεται αδροποίηση και συγκόλληση του δοντιού 
• Ελαστική σύσταση για εύκολη απομάκρυνση της περίσσειας, με επιλογή φωτοπολυμερισμού 
μικρής διάρκειας.
• Σχεδόν καμία μετεμφρακτική ευαισθησία: μια λύση φιλική προς τον πολφό 
• Ισχυρή σύνδεση με αποκαταστατικά υλικά, κυρίως Ζιρκονία .

Πρακτικά πλεονεκτήματα
• Επιλέξτε μεταξύ ανάμειξης με το χέρι ή αυτο-ανάμειξη: η επιλογή είναι δική σας

Κλινικές εφαρμογές 

«Η GC FujiCEM Evolve είναι ένα πολύ φιλικό προς το χρήστη συγκολλητικό σύστημα, που συν-
δυάζει την ευκολία χρήσης, την ανοχή στην υγρασία και την ευελιξία. Είναι ιδανικό για την συ-
γκόλληση της ζιρκονίας όσο και των μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων, ιδιαίτερα όταν υπάρ-
χει υγρασία και υποουλικά όρια. Επιπλέον, η αφαίρεση της περίσσειας είναι εξαιρετικά εύκολη 
και ασφαλής και η απομόνωση του πεδίου εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Ένα έξυπνο υλικό 
για να κάνουμε τις διαδικασίες συγκόλλησης ευκολότερες και ταχύτερες.

GC FujiCEM Evolve
Ρητινοτροποποιημένη υαλοϊονομερής κονία

Εύκολη αφαίρεση 
περίσσειας

Εύκολη απόθεση
του υλικού

Ευγενική χορηγία Dr J. Tapia Guadix

-

Ν.Α.

(ένθετα)

Ν.Α.

 
Ένθετα / επένθετα 

Στεφάνες / Γέφυρες 

Άξονες/ ένθετοι άξονες

Διπυριτικό
 λίθιο 

(e.g. GC Initial 
LiSi Press)

Ζιρκονία /
 Αλουμίνα 

Σύνθετη 
ρητίνη 

Κεραμικά 
Αστρίου / 
Λευκίτη* 

(e.g. GC Initial LRF)Mέταλλο / PFM  

Ν.Α.
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Fuji TEMP LT
Υαλοϊονομερής κονία προσωρινής συγκόλλησης σε μορφή πάστας-πάστας

Η Fuji TEMP LT είναι ειδικά σχεδιασμένη για μακροχρόνια προσωρινή συγκόλληση. Χάρη στην ισορροπημένη σύνθεσή της, είναι πολύ βολική κατά την 
εφαρμογή και παρέχει σταθερή συγκράτηση, ενώ εξασφαλίζει τη μελλοντική ασφαλή απομάκρυνση των έμμεσων αποκαταστάσεων. 
Εκτός από τον βελτιστοποιημένο χειρισμό και τις φυσικές της ιδιότητες, η Fuji Temp LT προσφέρει τη γνωστή προστασία που προσφέρουν τα υαλοϊο-
νομερή υλικά.

Αυτά τα πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με την προστασία που προσφέρουν τα υαλοϊονομερή υλικά την καθιστούν ιδανική επιλογή για:

1.Μακροχρόνια προσωρινή συγκόλληση όλων των τύπων κεραμικών, ζιρκονίας, αλουμίνας, ρητίνης, ακρυλικών και μεταλλικών στεφανών και γεφυ-
ρών, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής συγκόλλησης προσθετικών αποκαταστάσεων μεγάλου μήκους

2. Ειδικά προσαρμοσμένη για να εξασφαλίσει επαρκή συγκράτηση και ανάκτηση στεφάνων και γεφυρών σε εμφυτεύματα

3. Μη ρευστή σύσταση με μακροχρόνια ασφάλες αποτέλεσμα

4. Ελαστική σύσταση για εύκολη απομάκρυνση των περισσειών

5. Αξιόπιστη συγκράτηση με μακροπρόθεσμη ασφάλεια

6. Καμία αρνητική επίδραση στην τελική συγκόλληση

7. Ασφαλής απομάκρυνση της αποκατάστασης όποτε χρειάζεται

8. Εύκολος καθαρισμός
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Fuji LINING LC

Fuji LINING LC
Φωτοπολυμεριζόμενο υαλοϊονομερές υλικό προστασίας του πολφού
Η Fuji LINING LC είναι ένα υαλοϊονομερές φωτοπολυμεριζόμενο υλικό που χρησιμοποιείται ως φύραμα και υλικό προστασίας του πολφού κάτω από 
αποκαταστάσεις συνθέτων ρητινών ή αποκαταστάσεις αμαλγάματος για τη μείωση της ευαισθησίας.
Έχει υψηλή αντοχή στη θλίψη, ελάχιστη συστολή πολυμερισμού και εξαιρετικά χαμηλή διαλυτότητα.
Χρησιμοποιείται ως φύραμα ή βάση σε προετοιμασμένες κοιλότητες.

1. Ελεγχόμενος χρόνος πολυμερισμού

2. Χαμηλή υδατοδιαλυτότητα χωρίς ευαισθησία στην υγρασία

3. Εξαιρετική σύνδεση με τους οδοντικούς ιστούς χωρίς προετοιμασία

4. Ισχυρή συγκόλληση με τη σύνθετη ρητίνη

5. Ακτινοσκιερή για τη διευκόλυνση της μετεμφρακτικής διάγνωσης

Fuji LINING LC Paste Pak specific
1. Απλή, ακριβής δοσομέτρηση και εύκολη ανάμιξη χωρίς φυσαλίδες
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EQUIA ForteTM HT
από την GC

Υαλώδες υβριδικό
σύστημα για ανασυστάσεις

μαζικής πλήρωσης
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Διαχρονικές 
αποκαταστάσεις

από γενιά σε γενιά


