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UUTISIA

TÄNÄ VUONNA GC VOI PUHALTAA 100 KYNTTILÄÄ!

Huhtikuussa 2021 piti järjestää isot juhlat ja kaksipäiväinen symposiumi Japanissa, 
mutta COVID-19 -pandemian myötä suunnitelmat muuttuivat täysin. Isot juhlat tule-
vat, mutta vuotta myöhemmin, joten merkitse 16.-17.4.2022 kalenteriisi!

Tänä vuonna GC esittelee uuden itsekiinnittyvän G-CEM ONE 
-muovisementin, jossa on korkeat sidosominaisuudet, ja joita 
on vielä mahdollisuus parantaa erillisellä primerilla ja täten laa-
jentaa käyttöindikaatioita. Tarkoituksenamme on tarjota yksi 
ratkaisu kaikkiin sementointitarpeisiin.

G-CEM ONE – UUDENLAINEN MUOVISEMENTTI 

G-PREMIO BOND: UNIVERSAALI SIDOSAINE KAIKKIIN SIDOSTUKSIIN

Oikean sidosaineen valinta kuhunkin indikaatioon ja eri työskentelyvaiheiden  
tarkka noudattaminen ei ole aina helppoa. Tästä syystä GC kehitti yhden pullon 
universaalin sidosaineen G-Premio Bond:in, joka toimii kaikilla etsaustavoilla ja 
jota voi käyttää suoran tekniikan sidostamisen lisäksi myös korjauksissa ja  
viiltävien hammaskaulojen suojaamisessa.
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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 
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TÄNÄ VUONNA GC VOI PUHALTAA 100 KYNTTILÄÄ!

KOULUTUSTA VASTAANOTOLLANNE
Haluatko hyödyntää taukojasi, iltapäiviä tai iltoja?  
Valitse GC:n räätälöity hands-on, jossa laatu ja käytännön harjoittelu ovat etusijalla. 
Lähestymistapamme on räätälöity vahvasti käytännön työskentelyyn.  
Nämä kurssit soveltuvat koko henkilökunnallenne.

Time: 30 - 60 min.
Cost: free of charge and we even sent you a box with material 

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 

A-La-Carte

KUITUVAHVISTEISET RAKENTEET

Mikko Salminen
GC Dental -asiantuntija 
mikko.salminen@gc.dental
+358 40 900 0757

Pekka Pahkamaki
Aluemyyntipäällikkö
pekka.pahkamaki@gc.dental
+358 40 738 6635

KIINNOSTUITKO? Ota yhteyttä ja kuule lisää

•  Viimeisin tieto kuitumateriaaleista

•  Kevytsillat

•  Yksilölliset kuitunastat

•  Purennan korotuksien, laminaattien ja 

    väliaikaisten töiden tekeminen step-by-step 

    läpinäkyvän silikonimuotin avulla.

Saat

KÄYTÄNNÖN 

VINKKEJÄ

•  Kuinka luonollisuus rakennetaan?

•  Täytteen viimeistely, kutenpinnan struktuuri ja kiillotus    

    korkeakiiltoiseksi.

•  Luokan II ja IV täytteet

• Milloin lasi-ionomeeriä käytetään?

• Mitä lasi-ionomeeriä käytetään mihinkin indikaatioon?

• Kestävät II luokan täytteet

YHDISTELMÄMUOVIT: ESTETIIKAN PERUSTEET

ONKO LASI-IONOMEERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO

RUISKUMUOTTITEKNIIKKA

KUITUVAHVISTEISET RAKENTEET
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Lue koko artikkeli skannaamalla QR-koodi

tai pyydä artikkeli ottamalla yhteyttä meihin osoitteessa 

info.nordic@gc.dental

CASE

Scan and read
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Tutustu G-ænial A’CHORD -muoviin ja  
yksinkertaista työskentelyäsi.
Yksinkertaista työskentelyäsi uhraamatta kuitenkaan estetiikkaa ja kestävyyttä.  
G-ænial A’CHORD on ratkaisu kaikkiin suoran tekniikan yhdistelmämuovitäytteisiin.

PYYDÄ ILMAINEN NÄYTE

Ota yhteyttä  
paikalliseen GC Dental - 

asiantuntijaan  
(katso takakansi)  

tai skannaa QR-koodi

Yksinkertaistettu värijärjestelmä vain viidellä Core-värillä. 
• Vähemmän rahaa kiinni varastossa

Luonnollinen fluoresenssi
• Kauniit, näkymättömät ja luonnollisen fluoresoivat 
lopputulokset kaikissa valaistusolosuhteissa.
 (UV ja jopa lähi-UV)

Erinomainen röntgenopaakkisuus (318 % Al)
• Tekee seurannasta helppoa ja nopeaa

Korkea kulutuskestävyys
• Kuluminen on erittäin pientä verrattuna johtaviin yhdistelmämuoveihin 
kahden GC:n itse kehittämän merkittävän teknologian ansiosta.

Erinomainen kiillon säilyminen ja vähäinen värjäytyminen

10006774 G-ænial A’CHORD Trial Kit A  15 Unitips 2 x A2, 1 x A3

10006775 G-ænial A’CHORD Trial Kit B  15 Unitips 2 x A3, 1 x A2
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G-ænial Universal Injectable kaikkiin kaviteettiluokkiin

Ylivoimainen 
kiillottuvuus 

kauniilla 
estetiikalla

Universaali 
käyttö kaikkiin 

kaviteettiluokkiin

Nopeampi 
annostelu ilman 
materiaalihukkaa
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Ruiskuta ja muotoile kerralla
Koska G-ænial Universal Injectable pysyy muodossaan eikä valu, sinulla on 
täydellinen kontrolli sovittaa ja muotoilla täyte nopeasti ja helposti ruiskut-
tamisen yhteydessä. Materiaali mukautuu täydellisesti kaviteettiin ja myös 
muodot, kuspit ja jopa proksimaaliset reunat ovat helppo rakentaa.

I luokan täyte

1 2 3

Proksimaalisen seinämän 
rakentaminen

Vanha täyte ja karies poistettu

Munuaismatriisi poistettu seinämän 
rakentamisen jälkeen 

   Allemenoihin pääsee helposti 
taivutettavan kärjen ansiosta

Nyt voidaan jatkaa kuten I luokan 
kaviteetissa

Lopputulos viimeistelyn ja 
kiillotuksen jälkeen

II luokkan täyte

1 2 3

4 5 6

G-ænial Universal Injectable 

Okklusaaliset muodot saadaan tehtyä ruiskuttamalla ja valokovettamalla 
kuspi kerrallaan
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III luokan täytteet

IV luokan täytteet

V luokan täytteet
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Varhainen kuluminen nähtävissä 
40-vuotiaalla potilaalla, joka 

tarvitsee korjaavaa hoitoa

Ruiskumuottitekniikalla tehty 
lopputulos.

Varhain kuluneen hampaiston hoito ruiskumuottitekniikalla

1

1

1

1

2

2

2

2

3
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Alkutilanne, jossa näkyy vanhat täytteet

III luokan kaviteetit valmiina G-ænial Universal Injectable 
(A2) -materiaalin ruiskuttaminen

Kontrollikäynnillä nähdään 
täydellinen integraatio

Vanhat yhdistelmämuovitäyt-
teet poistettiin ja hampaat 

mikroetsattiin. Okklusaalipinnat 
rakennettiin kahdessa vaiheessa 

ensin joka toiset hampaat ja 
sitten loput

Alkutilanne, jossa näkyy vanhat täytteet Lopputulos G-ænial Universal 
Injectable -materiaalilla

Lopputulos G-ænial  Universal 
Injectable -materiaalilla

Osta 5 kpl G-ænial Universal 
Injectable ja saat 2 kpl 

kaupan päälle!
Tilaukset jakelijaltasi

ERIKOISTARJOUS



EQUIA Forte -menestystuotteen seuraaja, 
uusi EQUIA Forte HT on pitkäkestoinen  
bulk-fill -paikkausjärjestelmä, jolla on  
entistä paremmat mekaaniset ominaisuudet. 
Materiaalia on helppo käsitellä, ja sillä on 
erinomainen saumatiiviys. Siksi EQUIA Forte 
HT on monipuolinen ja kestävä paikkausrat-
kaisu, joka sopii erinomaisesti kaikenikäisille 
potilaille, mukaan lukien lapset, vanhukset ja 
korkean kariesriskin potilaat.

EQUIA Forte HT

Paranneltua läpikuultavuutta

Lasihybriditeknologian kehittymisen myötä    
EQUIA  Forte HT -materiaalin läpikuultavuus on   
nyt täydellisen sopiva entistä kauniimpiin  
taka-alueen täytteisiin.  

EQUIA Forte HT A2 EQUIA Forte A2
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LASIHYBRIDITÄYTEMATERIAALI

Nopeat ja helppo asettaa paikoilleen

EQUIA Forte HT -materiaalia voi käyttää osittaisessa karieksen ekskavoinnissa, 
jolloin kudosta säästävä preparointi riittää. Koska etsausta ei tarvita ja järjestelmä 
perustuu kemialliseen adheesioon, toimenpiteen jälkeen esiintyy vähemmän jälki-
herkkyyttä ja se on siksi turvallinen hoitoratkaisu.

Kuvat Hammaslääkäri Z Bilge Kütük, EQUIA Forte HT -materiaalin tärkeimmät indikaatiot

Aseta paikoilleen
Aito bulk-fill 
-tekniikka 
Kätevä 
Kapselipakkaus

Muotoile
Pidempi 
Työskentelyaika
Helppo muotoilla
Ei tartu

Viimeistele
Kovettuu kahdessa ja 
puolessa minuutissa

Pinnoita
Kiiltävä pinta ilman 
erillistä kiillotusvaihetta
Poikkeuksellinen 
tiiviys ja parempi
kulutuksenkestävyys

Valokoveta
Valmis 3 minuutin ja  
25 sekunnin kuluttua

0’10” 1‘30 2‘30” 3’00 3‘05”
0’00”

3’25”



Luja ja kestävä
Lasihybridijärjestelmät tarjoavat käyttöön innovatiivisten lasien lujuuden, jotka 
filleripitoisen pinnoitteen ansiosta kestävät kovaa kulutusta. Ainutlaatuinen synergia 
pinnoitteen ja paikka-aineen välillä parantaa täytteiden lujuutta ja kulutuskestävyytä

Riva Self 
Cure HV

ChemFil
Rock

Ketac Molar
Quick
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Lähde: GC R&D, Japani, 2018. Tallennettua 
tietoa.

Taivutuslujuus (MPa)

Kolmipistetaivutustesti (ISO10477:2004).
Lähde: Sienan yliopisto, Italia. 

Julkaisu valmisteilla.

Kuluminen (μm)

EQUIA Forte HT Fil
EQUIA Forte Coat 

-pinnoitteella

EQUIA Forte HT Fil
EQUIA Forte Coat 

-pinnoitteella

EQUIA Forte HT 
Fil

Ilman EQUIA 
Forte Coat 
-pinnoitetta
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EQUIA Forte HT -materiaalin tärkeimmät indikaatiot

Todistetusti pitkäikäinenLaaja indikaatioalueKosteudenkestäväAito bulk-fil

Erinomainen bioyhteensopivuus ja biomimeettiset ominaisuudet 

EQUIA Forte HT -materiaalin ja hampaan välille muodostuu luja kemiallinen sidos ja 
saumat ovat poikkeuksellisen tiiviit. Eristämistä ei  tarvita, sillä edes sylki ei vaaranna  
sidoslujuutta. Koska etsausta ei tarvita, toimenpiteen jälkeen ei esiinny   
jälkiherkkyyttä  juuri  lainkaan. Ja koska materiaali on luonteeltaan hydrofiilinen ja 
sen lämpölaajenemiskerroin on sama kuin dentiinillä, se on biomimeettisiltä  
ominaisuuksiltaan erinomainen, toisin sanoin sen avulla voidaan luoda  
kolmiulotteinen rakenne, joka jäljittelee täsmällisesti  hammaskudoksen luonnollista  
rakennetta. Se ei ole vain hammasystävällinen, vaan myös  ympäristöystävällinen 
vaihtoehto, ja siten loistava valinta monenlaisiin kliinisiin tilanteisiin, myös  
amalgaamin korvaajaksi

PYYDÄ ILMAINEN NÄYTE

Ota yhteyttä paikalliseen 
GC Dental - asiantuntijaan 

(katso takakansi) 
tai skannaa QR-koodi
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Löydä everX Flow. Katkokuituvahvisteinen juokseva yhdistelmämuovi, 
joka on suunniteltu dentiinin korvaamiseen ja täytteiden  

vahvistamiseen. everX Flow:ssa olevat lasikuidut vahvistavat 
täytteet ja ehkäisevät niiden murtumiset.
Tavallisten yhdistelmämuovien ominaisuudet, kuten korkea  

kulutuskestävyys ja estetiikka, tekevät niistä erityisen sopivia 
kiilteen korvaamiseen. Kuitenkaan ne eivät vastaa dentiinin murtolujuutta. 

everX Flow ratkaisee tämän ongelman erinomaisella murtumanvastustuskyvyllä, joka 
vastaa dentiiniä suuren resiinimatriisiin lujasti kiinnittyneen kuitumäärän ansiosta. Tämän 
ansiosta everX Flow vahvistaa tehokkaasti isoja taka-alueen täytteitä yhdessä tavallisesta 
yhdistelmämuovista tehdyn päällyskerroksen kanssa

   everX Flow: Luja perusta 

Skannaa QR-koodi ja katso toinen everX Flow -

materiaalilla tehty potilastapaus hml Rudolf Novotny:ltä.

ev
er

X
 F

lo
w

G
-P

re
m

io
 B

O
N

D

G
-æ

ni
al

 U
ni

ve
rs

al
 In

je
ct

ab
le

E
ss

en
ti

a 
U

ni
ve

rs
al

Nämä tuotteet varmistavat isojen täytteiden vahvistamisen 
ja pitkäaikaisen esteettisen lopputuloksen:

G2-BOND Universal

II luokan täyte D.46 - Hml Rudolf Novotny, Slovakia
Puuttuva seinämä rakennettiin Essentia LoFlo -muovilla, jonka jälkeen kaviteetti täytettiin 

everX Flow:lla (Dentin -väri) käyttäen pienerätekniikkaa. Lopuksi täytteen viimeinen kerros 

tehtiin Essentia Universal -muovilla. Näin saavutettiin erittäin luonnollinen lopputulos.



Kahden pullon universaalin sidostamisen uusi standardi GC:n 
tuotteilla on tehty yli miljardi yhdistelmämuovitäytettä, ja se 
on toimittanut asiakkailleen hammashoidon materiaaleja jo 
vuosisadan ajan. GC näyttää tietä kohti adhesiivisen ham-
mashoidon uusia standardeja. Yhtiön alkuperäisteknologia 
Dual H-Technology, joka optimoi sidoksen sekä hampaan 
että yhdistelmämuovin suuntaan, tekee G2-BOND Universal 
-sidosaineesta monikäyttöisen universaalin kahden pullon 
järjestelmän, jossa yhdistyy kaikki se mitä ammattilainen 
itse-etsautuvilta (SE) ja etsaa-ja-huuhtele (ER) -tuotteilta 
odottaa – ja enemmän…
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• Ergonominen annostelutapa-
suoraan ruiskusta, ei tarvetta  
erilliselle annostelijalle

• Soveltuu myös tack cure 
-pistekovetustekniikkaan

• Erinomainen, vakaa sidoslujuus 
zirkoniumoksidiin

• Tehokas kiinnitys paitsi-
luonnollisiin hampaisiin 
myös pilareihin ja 
metalliabutmentteihin

• Yksinkertainen asettaa 
paikoilleen, ylijäämät on 
helppo poistaa

• Tehokas sidoksen ja 
sementin valokovetus G
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HELPPO JA TEHOKAS RATKAISU SEMENTOINTIHAASTEISIIN
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G2-BOND Universal

Materiaalit, joita sementoinnissa tarvitset



Lataa 
sovellus

Hammashuollon ammattilaisille kehitetty sovellus tarjoaa 
pääsyn tuotekuvastomme kaikkiin tietoihin. Näin löydät 
helposti kaikki päivittäisessä työssä tarvitsemasi 
hammastuotteet ja työvälineet. Sovellus kattaa myös 
laajan kirjaston, josta voit ladata artikkeleita, 
tapausselostuksia ja GC Get Connected -lehden 
digiversion ja saada näin tietoa ajankohtaisimmista 
aiheista. Yksityiskohtaiset käyttöoppaat, esittelyvideot ja 
tiedot GC:n seuraavista koulutustapahtumista yhden 
klikkauksen päässä.

Lataa sovellus puhelimeesi

Get Connected -sovellus auttaa löytämään potilaillesi parhaat ratkaisut

Olemme kiinnostuneita kuulemaan mielipiteesi ja vastaamme  
mielellämme kysymyksiin

GC Nordic haluaa tarjota parasta henkilökohtaista  
palvelua. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme omassa  
maassasi:

Sweden
Martin Magnusson
GC Dental -asiantuntija 
martin.magnusson@gc.dental
+46 734 195 873

Norway & Sweden
Robert Fitus 
GC Dental -asiantuntija 
robert.fitus@gc.dental
+46 734 195 873

Sweden 
Magdalena Haellberg
GC Dental -asiantuntija 
magdalena.haellberg@gc.dental
+46 768 544 344

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

Denmark 
Morten Grove
GC Dental -asiantuntija 
morten.grove@gc.dental
+45 23 28 33 82

Finland 
Pekka Pahkamaki
Aluemyyntipäällikkö
pekka.pahkamaki@gc.dental
+358 40 738 6635

Finland
Mikko Salminen
GC Dental -asiantuntija 
mikko.salminen@gc.dental
+358 40 900 0757

Nordic
Mats Faegerblad
Hammaslaboratoriovastaava
Mats.Faegerblad@gc.dental
+46 768 544 350

Lataa sovellus

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


