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NYHETER
 
DETTE NYÅRET BLÅSER GC UT 100 LYS!

Det som skulle ha vært et stort party med et to dagers symposium i April 2021, har 
nå blitt annerledes  på grunn av COVID-19. Den store festen kommer, bare ett år 
senere. Så hold av 16 og 17 April 2022 i din kalender!    

I 2021 kommer vi til å introdusere G-CEM ONE, det er et nytt 
selvadherende resinsement med gode adhesive egenskaper, 
som har evnen til å brukes ved mange indikasjoner ved å 
bruke en valgfri primer. Vårt mål er å gi deg EN enkel løsning 
for alle daglige prosedyrer. 

G-CEM ONE - THE NEW KID IN TOWN 

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 DEMONSTRASJONER 

For øyeblikket tilbyr vi to hands-on demonstrasjoner. Om du ønsker annen  
opplæring eller demonstrasjon, vennligst kontakt din lokale representant  
(se baksiden) eller send oss en e-mail- info.nordic@gc.dental

INJECTABLE MOULDING TEKNIKK

24 & 25 JUNI 2021
4 & 5 NOVEMBER 2021

RASK INJEKSJON MED SILIKON MALER
• Steg for steg, framstilling av komposittfasader og midlertidige  
restaureringer med hjelp av gjennomsiktige silikon sjablonger.

Tid: 30 - 60 min.
Pris: Gratis

KOMPOSITTER: TILBAKE TIL NATUREN

LA OSS SNAKKE OM FIBER 
• Hvordan er et naturlig element  
   konstruert?
• Forstå et nytt konsept som viser til 
   et naturlig utseende

• Finishen på kompositt  
   restaureringer, overflatestruktur  
   og polerin til høyglans 
• Skape en klasse 1 fylling

Tid: 30 - 60 min.
Pris: Gratis

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: et adhesiv for alle kompositter 
Å velge et passende adhesiv for en gitt indikasjon og følge nøyaktige instruksjoner  
er ikke alltid lett. Derfor har GC utviklet G-Premio BOND – en universal bonding 
med en flaske som er kompatibel med alle behandlinger hvor ets er involvert, ikke 
bare ved direkte indikasjoner men også  for reparasjoner og  behandling av  
hypersensibilitet
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Kjøp 1x G-ænial A’chord prøve-kit og få 1x 
G-premie BOND uten ekstra kostnad.  

Kontakt din lokale representant for å benytte deg 
av dette tilbudet. 

UNIKT TILBUD
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Les hele artikkelen ved å skanne denne QR-koden.  

Eller kontakt oss på info.nordic@gc.dental

CASE

Scan and read
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Oppdag G-ænial  A’CHORD og forenkle ditt arbeid
Forenkle ditt arbeid uten å gå på bekostning av estetikk og holdbarhet. Med G-ænial 
A’CHORD har du en kompositt som er løsningen for alle dine direkte restaureringer.  

BESTILL EN PRODUKTPRØVE 
Vennligst kontakt 

din lokale  
representant 

(se baksiden) eller 
skann QR-koden

Forenklet unishade system med 5 grunnfarger
• Mindre penger bundet i lagerkostnad

Naturlig fluorescence
• Vakre usynlige og naturlig fluoriserende  
sluttresultat under alle lysforhold(UV og nesten-UV)

Utmerket rømtgenkontrast (Radioopacitet 318%)
• Gjør oppfølging enkel og rask

Høy slitestyrke
• Slitasjen er veldig lav sammenlignet med ledende  
kompositter, dette takket være to bemerkelsesverdige  
teknologier skapt av GC 

Høy glass og lite misfarging 

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

10006775 G-ænial A’CHORD Trial Kit B  3x15 Kapslar 2 x A3, 1 x A2
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G-ænial Universal Injectable for alle kavitetsklasser     

Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse V

Overlegen  
polerbarhet med 
vakker estetikk

Universal  
applikasjon  

for alle 
kavitetsklasse

Raskere  
applikasjon uten 
unødvendig søl
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Injisere, forme og konturere i et steg
Ettersom G-enial Universal Injectable ikke kollapser eller renner avgårde, 
har du total kontroll til å justere, forme og konturere under injeksjonen, 
for raske og enkle restaureringer.  

Klasse I restaurering

1 2 3

 Oppbygging av den proximale 
veggen med hjelp av emaljefargen 

Fjerning av gammel  
restaurering og kariess

Den oppbygde veggen etter  
fjerning av seksjonsmatrise

Underskåret område kan enkelt 
nås takket være den bøybare 

En klasse I restaurering kan nå 
gjøres, dentinet erstattes med 

fargen A4

Ferdig fylling etter polering og  
finish av marginalene

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 slitasje på 40 år gammel 
pasient som har behov for  

konserverende behandling 

Sluttresultat etter injeksjon 
med en farge

Håndtering av tydelig slitasje - med hjelp av Injection Moulding Technique
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Utgangspunkt med gamle fyllinger

Initial klasse III kaviteter Injisering av G-ænial Universal 
Injectable (A2)

Recall, viser perfekt integrasjon

Gamle komposittfyllinger 
fjernes og tennene etses. 

Oppbygging og restaureringer 
på de okklusale flater gjøres 

med alternativ teknikk

Utgangspunkt med gamle fyllinger Sluttresultat med  
G-ænial Universal Injectable

Sluttresultat med   
G-ænial Universal Injectable

Kjøp 5x G-ænial Universal 
Injectable og få 2x uten ekstra 

kostnad!  
Kontakt din lokale representant for  

å ta benytte deg av tilbudet

UNIKT TILBUD



Vi bygger videre på vår suksess med 
EQUIA Forte, den nye EQUIA Forte HT 
er et bulkfillmateriale for langtidsbruk, 
med forsterkede mekaniske fordeler, 
god marginal forsegling og fantastisk 
håndtering. Dette gjør at EQUIA Forte 
HT er en allsidig og pålitelig fyllingsløs-
ning, ideel for pasienter i alle aldre. 

EQUIA Forte HT

Forbedret translucense 

For å ta glasshybrid teknologien enda leng-
re, har EQUIA Forte HT nå en perfekt tilpas-
set translucense for enda penere posteriore 
restaureringer. Farge A2 Farge A2
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GLASSHYBRID FYLLINGSMATERIALE

Rask og enkel applisering

EQUIA Forte HT kan brukes  ved trinnvis karis exkavering, som gir rom for mini-
mal invasiv (MI) preparering. Ettersom ingen ets er nødvendig og systemet har en 
kjemisk bonding, er det mindre risiko for postoperativ sensibilitet- hvilket gjør det 
til en sikker behandlingsmetode.

Photos Dr. Z Bilge Kütük, Turkije. Vanligste indikasjoner for EQUIA Forte HT

Plassere 
Ekte bulkfill teknikk. 
Enkelt med kapsel

Forme 
Forlenget arbeidstid. 
Enkel å forme, klistrer seg 
ikke

Polere
Herder etter 2’30

Coat
Lakk blank overflate uten 
polering med økt 
slitestyrkes 

Lysherde 
Ferdig på bare 3.15 - 3’25

0’10” 1‘30 2‘30” 3’00 3‘05”
0’00”

3’25”



Sterk & holdbar

Glasshybrid systemet gir deg styrken til de nyeste innovative glasset, kombinert 
med en motstandsdyktig fillerforsterket coating. Den unike synergien mellom coat-
ingen og fyllingsmaterialet forsterker restaureringens holdbarhet og slitestyrke.  
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Source: GC R&D, Japan, 2018. Data on file.

Flexural strength (MPa)

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

preparation

Wear (μm)

EQUIA Forte HT Fil
(Med EQUIA Forte 

Coat)

EQUIA Forte 
HT Fil

(Med EQUIA
Forte Coat)

EQUIA Forte 
HT Fil

(Utan EQUIA
Forte Coat)
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Dokumentert livslengdeOmfattende indikasjonerFukttolerantEkte bulkfylling

Utmerket  biokompabilitet & biomimetiske egenskaper

EQUIA Forte HT viser utmerket biokompabilitet og biomimetiske egenskaper, en sterk 
kjemisk adhering til tannen, hvilket garanterer en utrolig god kantanslutning. Det er 
ikke behov for å Isolere med kofferdam, ettersom bindningsstyrken ikke påvirkes i 
nærvær av saliva. Ettersom ingen ets trengs finns det praktiskt talt  ingen postoperativ 
sensibilitet. Takket være dets hydrofile natur og dets varmeutvidningskoefficent som  
er sammenlignbar med den hos dentin, er det et utmerket biomimetiskt materiale,  
det vil si det skaper en 3D struktur som etterligner tannvevets struktur.  

BESTILL EN PRODUKTPRØVE 

Vennligst kontakt din  
lokale representant 

(se baksiden) eller skann QR-koden
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Oppdrag everX Flow, en fiberforsterket flytende kompositt designet for 
å erstatte dentin og forsterke restaureringen. Som armering i betong, 

forsterker glassfibrene i everX Flow restaureringen og forhindrer 
at de sprekker. De fleste kompositter har egenskaper som gjør 
dem spesielt tilpassede for bruk som emaljerstatning: høy  
slitestyrke og estetikk. Dog kan de ikke matche fraktur styrken 

til dentin. everX Flow løser dette problemet, med utmerket brudd 
motstand som også kan sammenlignes med det hos dentin, takket være en stor  
mengde korte fibrer som fester seg ved resin matrix. Dette gjør at materialet effektivt 
forsterker store posteriore restaureringer i kombinasjon med en konvensjonell  
kompositt som et ytre lag for blankhet.

everX Flow: Sterk til grunnen 

Skanne QR koden for å se andre kliniske kasus av

Dr. Rudolf Novotny med everX Flow.
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Disse produkter anbefales for å styrke større kaviteter og for å  
oppnå et langt og holdbart estetisk resultat

G2-BOND Universal

Klasse II restaurering Dr. Rudolf Novotny
Etter gjennoppbygging av den manglende veggen med Essentia LoFlo, benyttes 
everXFlow(dentinfarge) for å fylle kaviteten. Essentia Universal brukes deretter for å 
bygge det ytterste laget av restaureringen. Et veldig naturlig estetisk sluttresultat



Med over 1 milliard komposittfyllinger og et århundre av 
kompetanse innom sentrale materialer, leder GC veien 
til den nye standarden innenfor adhesiv tannbehandling. 
Med dets DUAL H-Teknologi, en avansert optimering 
av bonding både til tann og kompositt, er G2 BOND et 
allround universal 2-flaske system som kombinerer det 
klinikerne forventer seg fra eksisterende selvets(SE) og 
ETS og skyll(ES) Golden standard og mer der til...

GC Nordic
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• Sprøyte som gir bra ergonomi, 
ikke behov for dispenser

• Punktherding for enkel, rask 
håndtering av overskudd

• Utmerket og stabil bonding-
styrke til Zirkonia  

• Effektiv bonding ikke 
bare på naturlig tann 
men også til oppbyg-
ginger og metallstift 

• Enkel Plassering og  
fjerning av overskudd 

• Effektiv lysherding  G
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ENKEL LØSNING FOR ALLE DINE SEMENTERINGSUTFORDRINGER   
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G2-BOND Universal

Den nye standarden av 2-flaskor Universal Bonding

Det eneste materialet du trenger for å sikre dine sementeringer

Klasse II restaurering Dr. Rudolf Novotny



Vår app for tannleger gir fri tilgang til hele vår 
produktkataloger og gir deg muligheten til å få informasjon 
om alle produkter og medfølgende verktøy for din daglige 
virksomhet. Det omfattende knapp biblioteket tilbyr 
umiddelbar tilgang til de heteste emnene innom 
tannbehandling gjennom nedlastbare artikler, kasusstudier 
og digitale kopier av avisen «GC Get Connected». Med bare 
ett klikk får du enkel tilgang til steg for steg guide og 
videoer med produktinformasjon pluss informasjon om de 
nyeste og kommende tilbudene hos GC over hele Europa

Get Connected Smile Program

Vi er åpne for eventuelle spørsmål eller kommentarer 

Vi vil gi deg best mulig personlig service.  
Du kan kontakte ditt lokale kontor direkte  
ved å benytte deg av følgende adresse: 

Sweden
Martin Magnusson
Dental advisor
martin.magnusson@gc.dental
+46 734 195 873

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

Sweden 
Magdalena Haellberg
Dental advisor
magdalena.haellberg@gc.dental
+46 768 544 344

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

Denmark 
Morten Grove
Dental Advisor
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
Dental Advisor  
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


