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NYHEDER
 
I ÅR KAN GC PUSTE 100 LYS UD!

Det der skulle have været en kæmpe fest, med et 2-dages symposium i April 2021, 
er blevet lidt anderledes på grund af COVID-19. Den store fest kommer, men blot et 
år senere end planlagt. Så sæt kryds ved 16 og 17 April 2022 i din kalender! 

I 2021 bliver G-CEM ONE introduceret. Det er en ny  
selvadhærende plastcement med stærke adhæsive 
egenskaber, som kan anvendes til endnu flere indikationer, 
med tilføjelsen af en valgfri primer. Vores mål er at tilbyde dig 
ÉN enkel løsning, til alle de daglige procedurer.

G-CEM ONE - DEN NYE DRENG I KLASSEN

Buy 1x G-ænial A´CHORD Trial kit and get 
1x G-Premio BOND free of charge.

Contact your local product advisor and get your offer 

GC HANDS-ON DEMONSTRATIONER - FACE 2 FASE ELLER VIRTUELT
I øjeblikket tilbyder vi to forskellige hands-on demonstrationer. Hvis du har lyst til 
hands-on træning eller en demonstration, så kontakt din lokale produktspecialist  
(se bagsiden), eller send os en e-mail på info.nordic@gc.dental

INJECTION TEKNIK MED SILICONE AFTRYK 

24 & 25 JUNI 2021
4 & 5 NOVEMBER 2021

Step by step gennemgang af injection-teknikken til veneers og 
andre restaureringer, med brug af transparente silikone-aftryk.

Tid: 30 - 60 min. (aftales individuelt)
Gratis - og du får stillet materialer, modeller mv. til rådighed 

KOMPOSITTER: MED OG UDEN FIBRE 

• Forstærk den svækkede tand med fiberforstærket komposit. 
• Arbejd med EverX Flow, som forstækning ved infraktioner mm.
• Afslut med den nye høj æstetiske og stærke G-ænial A'CHORD.
• Vi tager udgangspunkt i en klasse I kavitet

Tid: 30 - 60 min. (aftales individuelt)
Gratis - og du får stillet materialer, modeller mv. til rådighed 

Gratis!
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Buy 1x G-ænial A´CHORD Trial kit and get 
1x G-Premio BOND free of charge.

Contact your local product advisor and get your offer 

Gratis!

G-Premio BOND: én universal adhæsiv til alle dine bondingopgaver

At vælge den rigtige bonding i en given situation og samtidig være opmærksom 
på at følge alle de nødvendige trin til punkt og prikke, er sjældent en nem opgave. 
Derfor har GC udviklet G-Premio Bond - en 1-flaske universal-bonding, som er kom-
patibel med alle ætsningmetoder og kan anvendes til ikke blot direkte bonding, 
men også til reparationer af protetik og behandling af hypersensitivitet.
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Køb 1x G-ænial A´CHORD Trial kit og få 

1x G-Premio BOND uden beregning.

Kontakt din produktspecialist (se bagsiden)

TILBUD TIL DIG

https://gcnordic.com/products/g-premio-bond/
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Læs hele artiklen ved at skanne QR koden. 

eller kontakt os på info.nordic@gc.dental

CASE

Scan and read

https://getconnected-europe.gc.dental/media/articles/mHDpM4PfRieYRaPhhYy0S9tIqjZyS6KLYIi1Z7mr.pdf?topic=documents&id=792
https://getconnected-europe.gc.dental/media/articles/mHDpM4PfRieYRaPhhYy0S9tIqjZyS6KLYIi1Z7mr.pdf?topic=documents&id=792
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Prøv G-ænial A'CHORD  
og gør dit arbejde meget nemmere
Gør dit arbejde meget nemmere, uden at gå på kompromis med hverken æstetik,  
eller holdbarhed. Med G-ænial A'CHORD har du en komposit der er den rette 
løsning, til alle dine direkte restaureringer.

MODTAG EN GRATIS PRØVE 

Kontakt din 
product specialist 

(se bagsiden) 
eller skan QR-koden

Et forenklet farvesystem - med blot 5 "core shades"
• Mindre lagerkapacitet nødvendigt  
og dermed mere økonomisk 

Naturlig fluorescence
• Smukt, usynligt og naturligt fluerescerende  
slutresultat uanset lyskilde (UV og selv nær-UV)

Fremragende røntgensigtbarhed (radiopacitet på 318% Al)
•  Gør opfølgning og kontrol nemt og hurtigt 

Høj slidstyrke
• Slidet er meget lavt, sammenlignet med førende  
kompositter, på grund af kombinationen af to  
bemærkelsesværdige teknologier, som er udviklet af GC.  

Høj Glans og minimal misfarvning 

10006774 G-ænial A’CHORD Trial Kit A  3x15 Unitips 2 x A2, 1 x A3

10006775 G-ænial A’CHORD Trial Kit B  3x15 Unitips 2 x A3, 1 x A2

https://gcnordic.com/products/g-aenial-achord/
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G-ænial Universal Injectable til alle kavitetsklasser

Uovertruffen 
polérbarhed 

og smuk 
æstetik

Universel 
applikation  

til alle 
kavitetsklasser

Hurtigere at 
placere og 

mindre spild
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Indsprøjning, modelering og konturering i en arbejdsgang

Da G-ænial Universal Injectable hverken kollapser eller flyder, har du 
fuld kontrol over tilpasning og konturering under indsprøjtningen, 
hvilket gør det hurtigt, nemt og problemløst at lave restaureringer. 
Den tilpasser sig perfekt kavitetens form og gør det nemt at opbygge 
cusps, konturer og selv proximale vægge. 

Klasse I restaurering

1 2 3

     Opbygning af den proximale 
væg med emaljefarven JE.

    Fjernelse af den gamle  
fyldning, samt karies.

Fjernelse af sektionsmatricen efter 
opbygning af væggen.

   Underskæringer nås nemt, takket 
være den bøjelige spids.

Klasse I procedure kan nu  
følges; dentinlaget laves i farve A4.

Endeligt resultat efter fjernelse af 
overskud og poléring.

Klasse II restaurering

1 2 3

4 5 6

G-ænial Universal Injectable
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Klasse III restaurering

Klasse IV restaurering

Klasse V restaurering
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Tydelig slidtage hos en 40 årig 
patient, hvor der er brug for 

behandling.

Endeligt resultat med brug af 
blot en enkelt farve.

Behandling af tandslidtage - med brug af Injection Moulding teknikken
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De oprindelige fyldninger.

Klasse III kaviteter. G-ænial Universal Injectable 
(A2) indsprøjtes.

Genindkald viser fremragende 
integrering

De gamle restaureringer fjernes 
og tænderne ætses. 

Opbygning og restaurering af 
den okklusale overflade, på 
skiftevis hver anden tand.

De oprindelige fyldninger. Endeligt resultat med G-ænial 
Universal Injectable.

Endeligt resultat med G-ænial 
Universal Injectable.

Køb 4x G-ænial Universal Injectable 
og få 1x uden beregning!

Kontakt din produkt specialist  

(se bagsiden) 

TILBUD TIL DIG



Med udgangspunkt i den succesfulde 
EQUIA Forte, er den nye EQUIA Forte 
HT en langtidsholdbart bulk-fill fyldnings-   
materiale, med forbedrede mekaniske 
egenskaber, især mht. kanttilslutning 
og håndtering. Dette er med til at gøre 
EQUIA Forte HT til et alsidigt og holdbart 
materiale, som er ideelt for patienter i alle 
aldre. 

EQUIA forte HT

Forbedret translucens

Ved at skubbe glas-hybrid teknologien lidt 
længere, har EQUIA Forte HT nu opnået 
en perfekt tilpasset translucens, der giver 
endnu flottere posteriore fyldninger.

EQUIA Forte HT A2 EQUIA Forte A2
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Glashybridmateriale til restaureringer

Hurtig og nem at anvende

EQUIA Forte HT kan anvendes med delvis karies ekskaveringsteknikken, til at skabe 
minimalt invasive præparationer (MI). Da det ikke er nødvendigt at ætse og  
materialet hærder kemisk, er risikoen for post-opereativ sensitivitet meget minimal, 
hvilket betyder at EQUIA Forte HT et sikkert og optimalt valg.

Fotos: Dr. Z Bilge Kütük, Turkiet Oplagte indikationer for EQUIA FORTE HT

Placér
Ægte bulk-fill teknik i 
praktisk kapsel

Modellér
Forlænget arbejdstid
Nemt at håndtere
Klæber ikke

Finér
Klar efter 2'30"

Lakér
Højglans på overfladen 
uden polering og med 
forhøjet slidstyrke

Lyshærd
Færdig på blot  
3'15 - 3'25 min

0’10” 1‘30 2‘30” 3’00 3‘05”
0’00”

3’25”



Stærk og holdbar

Den unikke synergi imellem coating'en og det restorative materiale, forbedrer både 
holdbarheden og slidstyrken af restaureringen.

Riva Self 
Cure HV
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Kilde: GC R&D, Japan, 2018. Data on file.

Flexural strength (MPa)

Three-point bending test (ISO10477:2004).
Kilde: University of Siena, Italy. 

Wear (μm)

EQUIA Forte HT Fil
(med EQUIA Forte 

Coat)

EQUIA Forte 
HT Fil

(med EQUIA
Forte Coat)

EQUIA Forte 
HT Fil

(uden EQUIA
Forte Coat)

GC Nordic
Nyheder & tilbud

Bevist holdbarhedUdvidede indikationerFugttollerentÆgte bulk-fill

Fremragende biokompatibilitet og biomimetiske egenskaber

EQUIA Forte HT udviser en stærk kemisk binding til tanden og yder optimal  
marginal forsegling. Det er ikke nødvendigt at isolere, da bindingstyrken ikke  
påvirkes af spyt og fugt. Da der ikke anvendes syre, er der stort set aldrig  
eftersmerter. Takket være sine hyrofile egenskaber og sin thermiske  
udvidelses-koefficient, der minder om dentins, er det et fremragende biomimetisk 
materiale der kreerer 3D-strukturer der efterligner den naturlige tand.

MODTAG EN GRATIS PRØVE PAKKE

Kontakt din 
product specialist (se bagsiden) 

eller skan QR-koden
 

https://gcnordic.com/products/equia-forte-ht/
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Oplev everX Flow, en fiberforstærket flydende komposit 
designet til at erstatte dentin og forbedre restaurering. 

De fleste plastmaterialer har gode egenskaber når det gælder emaljeerstatning: 
høj slidstyrke og æstetik. Desværre er disse materialer ikke optimale som  
dentinerstatning når det kommer til modstand overfor frakturer. everX Flow  
imødekommer problemet, da den med sit høje indhold af små fibre, bundet i  
resinmatrixen, tilbyder en uovertruffen brudstyrke - næsten som dentin.  
Det gør materialet velegnet til effektivt at forstærke større restaureringer, i  
kombination med konventionel plast som emaljelag.

everX flow Styrken kommer indenfra

Skan QR koden og se 

en case med EverXflow 

af Dr. Rudolf Novotny

• Sprøjten gør det nemt at  
aplicere, uden brug af yderligere 
dispenser

• Punkthærder - nem, og hurtig 
håndtering af overskydende 
materiale

• Fremragende, og stabil  
bondingsstyrke til zirconia 

G2-BOND Universal

Klasse II case af Dr Rudolf Novotny, Slovakia 

https://l.ead.me/bbopwK


Med mere end en milliard kompositfyldninger og 100 års 
erfaring med produktion af dentalmaterialer, sætter GC 
endnu engang nye standarder indenfor dentale adhæsiver. 
Med sin specielle Dual H-Teknologi, der er en  
optimering af bonding både til tand og til plast, er  
G2-Bond Universal en universal 2-flaske bonding, 
der lever op til hvad en tandlæge ville forvente fra en 
selvætsende (SE) og en etch-and-rinse (ER) Gold  
Standard bonding, og så lige lidt til....  

GC Nordic
Nyheder & tilbud
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• Sprøjten gør det nemt at  
aplicere, uden brug af yderligere 
dispenser

• Punkthærder - nem, og hurtig 
håndtering af overskydende 
materiale

• Fremragende, og stabil  
bondingsstyrke til zirconia 

• Effektiv bonding, ikke bare 
til den naturlige tand, men 
også opbygninger og 
metalabutments 

• Nemt at placere og nemt at 
fjerne overskydende  
materiale 

• Effektiv lyshærdning af 
bonding og cement G
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G2-BOND Universal

Den nye standard for 2-flaske Universal Bonding 



I vores app til tandlæger får du gratis adgang til det fulde 
produktkatalog. Her finder du alle dental produkter, der er 
nødvendige i din daglige praksis. Det omfattende bibliotek 
i appen tilbyder øjeblikkelig adgang til de mest populære 
emner inden for tandpleje. Gennem artikler, casestudier og 
digitale udgaver af magasinet "GC Get Connected" kan du 
holde dig opdateret. Med et enkelt klik er der nem adgang 
til trinvise produktvejledninger og videoer med 
produktinformation plus information om de seneste og 
kommende GC-uddannelses begivenheder i hele Europa.

Download Get Connected Appen

Kontakt os gerne  

Vi vil gerne give dig den bedst mulige personlige service

Du kan kontakte dit lokale kontor direkte ved hjælp af  
nedenstående adresse:

Sverige
Martin Magnusson
Produkt Specialist
martin.magnusson@gc.dental
+46 734 195 873

Norge & Sverige
Robert Fitus 
Produkt Specialist
robert.fitus@gc.dental
+46 734 195 873

Sverige 
Magdalena Haellberg
Produkt Specialist
magdalena.haellberg@gc.dental
+46 768 544 344

Nordic
Jyrki Kurokallio
General Manager 
jyrki.kurokallio@gc.dental
+ 358 41 448 6446

Danmark 
Morten Grove
Produkt Specialist
morten.grove@gc.dental
+45 23 28 33 82

Finland 
Pekka Pahkamaki
Regional Sales Manager
pekka.pahkamaki@gc.dental
+358 40 738 6635

Finland
Mikko Salminen
Produkt Specialist 
mikko.salminen@gc.dental
+358 40 900 0757

Nordic
Mats Fägerblad
Lab Manager 
Mats.Faegerblad@gc.dental
+46 768 544 350

GC Nordic • info.nordic@gc.dental • www.gcnordic.com

http://

