GC Nordic

Nyheter & Erbjudanden
Mars - Juli 2021

NYHETER
DETTA NYÅR BLÅSER GC UT 100 LJUS!
Det som skulle ha varit ett stort party med ett två dagars symposium i April 2021,
har nu blivit annorlunda på grund av COVID-19. Den stora festen kommer, bara ett
år senare. Så markera 16 och 17 April 2022 i din agenda!

G-CEM ONE - THE NEW KID IN TOWN
2021 kommer vi att introducera G-CEM ONE, det är ett nytt
själv-adhesivt resin-cement med goda adhesiva egenskaper,
som har förmågan att utöka indikationerna genom att använda
en valfri primer. Vårt mål är att ge dig EN enkel lösning för alla
dagliga procedurer.

GC WORKSHOPS
För tillfället erbjuder vi två workshops. Om du önskar annan utbildning eller demonstration, vänligen kontakta din lokala representant (se baksidan) eller sänd oss ett
e-mail info.nordic@gc.dental
INJECTABLE MOLDING TECHNIQUE

Gratis!

SNABB INJEKTION MED SILIKON MALLAR
• Steg för steg, framställning av kompositfasader och temporära restaurationer med hjälp av transparenta silikonmallar.
Tid: 30 - 60 min.
Kostnad: Gratis
KOMPOSITER: TILLBAKA TILL NATUREN

24 & 25 JUNI 2021
4 & 5 NOVEMBER 2021

LÅT OSS PRATA FIBRER
• Hur är ett naturligt element
konstruerat?
• Förstå ett nytt koncept som
hänvisar till ett naturligt utseende
Tid: 30 - 60 min.
Kostnad: Gratis
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• Finish för komposit
restaurationer, ytstruktur och
polering till hög glans.
• Skapa en Klass 1 fyllning
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G-Premio BOND: en universal adhesiv för alla indikationer
Att välja ett lämpligt adhesiv för en given indikation och följa exakta instruktioner är
inte alltid lätt. Därför har GC utvecklat G-Premio BOND – en universal bonding med
en flaska som är kompatibel vid alla tillfällen då ets behöver användas, inte bara vid
direkta indikationer utan även för reparationer och behandling av hypersensibilitet.
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SPECIAL ERBJUDANDE
Köp 1x G-ænial A´CHORD Trial kit och få 1x
G-Premio BOND utan kostnad.
Kontakta din lokala representant för att ta
del av erbjudandet.
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CASE

Scan and read

Läs hela artikeln genom att skanna denna QR kod.
Eller kontakta oss på nordic@gc.dental
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Upptäck G-ænial ™ A’CHORD, och förenkla ditt arbete
Förenkla ditt arbete utan att offra estetik och hållbarhet. Med G-ænial A’CHORD har
du en komposit som är lösningen för alla dina direkta restaurationer.
Förenklat unishade system med endast 5 core färger
• Mindre pengar uppbunden i lagerkostnad
Naturlig fluorescence
• Vackra osynliga och naturligt fluorescerande
slutresultat under alla ljusförhållanden
(UV och även nära-UV)
Utmärkt röntgenkontrast (Radiopacity 318 % Al)
• Gör uppföljningen enkel och snabb
Hög nötningsresistens
• Nötningen är väldigt låg jämfört med ledande kompositer,
detta tack vare två anmärkningsvärda teknologier
framtagna av GC.
Hög glans och liten missfärgning

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

BEGÄR ETT PRODUKTPROV
Vänligen kontakta
din lokala
representant
(se baksidan)
eller skanna
QR-Koden

G-ænial Universal Injectable
G-ænial Universal Injectable för alla kavitetsklasser
Injicera, forma och konturera i ett steg
Eftersom G-ænial Universal Injectable inte kollapsar eller rinner iväg, har
du total kontroll för att justera, forma och konturera under kompositen,
för snabba och enkla restaureringar.

Överträffad
polerbarhet
med vacker
estetik

Klass I

Universal
applicering för
alla
kavitetsklasser

Klass II

Klass III

Snabbare
applicering
utan onödigt
spill

Klass V

Klass IV

Klass I restauration

1

2

3

Klass II restauration

1

2

Dr Javier Tapia Guadix – Spain

Avlägsnande av gammal
restauration & karies
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Underskär kan enkelt nås tack vare
den böjbara spetsen
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5

Den uppbyggda väggen efter
avlägsnande av sektionsmatris

En klass I restauration kan nu
göras; dentinet ersätts med
färgen A4

3

Uppbyggnad av den proximala
väggen med hjälp av emaljfärgen
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Slutlig restauration efter polering
och finishering av marginalerna
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Initial Klass III kaviteter

Dr Ahmed Al-Jaff, Iraq

Klass III restauration

3

Injicering av G-aenial Universal
Injectable (A2)

Återbesök, visar perfekt
integration

Klass IV restauration

2

1

Initialt fall med gamla fyllningar

Slutresultat med
G-ænial Universal Injectable

1

Prof. Sebnem Turkun,

Klass V restauration

2

Initialt fall med gamla fyllningar

Slutresultat med
G-ænial Universal Injectable

1

2

Tydligt slitage på 40 årig patient
som är i behov av
konservativ behandling

Gamla kompositfyllningar
avlägsnas och tänderna etsas.
Uppbyggnad och restaurationer
på de ocklusala ytorna görs
med alternativ teknik
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Dr. Anthony Mak – Australië

Hantering av tidigt sliten tandvård - med hjälp av Injection Moulding Technique

Slutresultat efter injektion med
en färg

SPECIAL ERBJUDANDE
Köp 5x G-ænial Universal
Injectable och få 2x utan kostnad!
Kontakta din lokala representant för
att ta del av erbjudandet
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GLASHYBRID FYLLNADSMATERIAL
EQUIA Forte HT
Vi bygger vidare på vår framgång med
EQUIA Forte, den nya EQUIA Forte HT
är ett bulkfyllnadsmaterial för långtidsanvändning, med förstärkta mekaniska
fördelar, god marginal försegling och
excellent hantering. Detta gör att
EQUIA Forte HT är en mångsidig och
pålitlig fyllnadslösning, idealisk för patienter i alla åldrar.

Förbättrad translucens
För att ta glashybrid teknologin ännu längre,
har EQUIA Forte HT nu en perfekt anpassad
translucens för ännu snyggare posteriora
restaurationer.

Färg A2

Färg A2

Snabb och enkel applicering
EQUIA Forte HT kan användas vid stegvis karies exkavering, vilket möjliggör minimalinvasiv (MI) preparation. Eftersom ingen ets används och systemet har en kemisk
vidhäftning, finns det mindre risk för postoperativ sensibilitet vilket gör det till en
säker behandlingsmetod.
0’10”

1‘30

2‘30”

3’00

3‘05”

0’00”

3’25”
Placera
Äkta bulkfill teknik.
Enkelt med kapsel

Forma
Förlängd arbetstid
Enkel att forma Klibbar ej

Photos Dr. Z Bilge Kütük, Turkije.
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Polera
Härdar efter 2’30”

Coat
Ljushärda
Blank yta utan polering
Färdig på bara 3.15 - 3’25
med ökad nötningsresistens

Huvudsakliga indikationer för EQUIA Forte HT
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Utmärkt biokompabilitet & biomimetiska egenskaper
EQUIA Forte HT visar utmärkt biokompabilitet och biomimetiska egenskaper, en
stark kemisk vidhäftning till tanden, vilket säkerställer en utomordentligt god kantanslutning. Det finns inget behov av att isolera med kofferdam, eftersom bindningsstyrkan inte påverkas i närvaro av saliv. Eftersom ingen ets används finns det praktiskt taget ingen postoperativ känslighet. Tack vare dess hydrofila natur och dess
värmeutvidgningskoefficient som är jämförbar med den för dentin, är det ett utmärkt
biomimetiskt material, det vill säga det skapar en 3D struktur som efterliknar tandvävnadens struktur.

Äkta bulkfyllning

fukttålig

Omfattande indikationer

Bevisad livslängd

Stark & hållbar
Glashybrid-systemet erbjuder styrkan av de senaste innovativa glaset, kombinerat
med en nötningsresistent fillerförstärkt coating. Den innovativa synergin mellan
coatingen och fyllnadsmaterialet förstärker restaurationens hållbarhet och slitstyrka.

Flexural strength (MPa)
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EQUIA Forte HT Fil
(Med EQUIA Forte
Coat)

IonoStar
Molar

Riva Self
Cure HV

EQUIA Forte
HT Fil
(Med EQUIA
Forte Coat)

Ketac Universal

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

EQUIA Forte
HT Fil
(Utan EQUIA
Forte Coat)

Riva Self
Cure HV

ChemFil
Rock

Ketac Molar
Quick

Source: GC R&D, Japan, 2018. Data on file.

BE OM ETT PRODUKTPROV
Vänligen kontakta din lokala
representant (se baksidan)
Eller skanna QR-Koden

everX flow - Stark till grunden
Upptäck everX Flow, en fiberförstärkt flytande komposit designad för
att ersätta dentin och förstärka restaurationen. Likt armering i betong,
förstärker glasfibrerna i everX Flow restaurationer och förhindrar
att de spricker. De flesta kompositer har egenskaper som gör
dem särskilt lämpliga för användning som emaljersättning: hög
nötningsrestistens och estetik. Dock kan de inte matcha frakturstyrkan hos dentin. everX Flow löser detta problem med ett utmärkt
brottmotstånd som också kan jämföras med det för dentin, tack vare en stor mängd
korta fibrer som fäster vid resin matrix. Detta gör att materialet effektivt förstärker stora
posteriora restaureringar i kombination med en konventionell komposit som ett yttre
glansskikt.

Klass II restauration av Dr. Rudolf Novotny
Efter återuppbyggnad av den saknade väggen med Essentia LoFlo, används everX Flow
(Dentinfärg) för att fylla kaviteten. Essentia Universal används sedan för att bygga det
ytterska skiktet av restaurationen. Ett mycket naturligt estetiskt slutresultat.

G-ænial Universal Injectable

G-Premio BOND

everX Flow

Dessa produkter rekommenderas för att stärka större kaviteter
och för att uppnå ett långt och hållbart estetiskt resultat:

Skanna QR koden och se andra kliniska fall av
Dr. Rudolf Novotny med everX Flow.
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G2-BOND Universal
Den nya standarden av 2-flaskor Universal Bonding
Med över 1 miljard kompositfyllningar och ett sekel av
kompetens inom dentala material, leder GC vägen till
den nya standarden inom adhesiv tandvård. Med dess
Dual H-Teknologi, en avancerad optimering av bonding
både till tand och komposit, är G2 Bond ett all-round
universal 2-flask system som kombinerar vad klinikern
förväntar sig från existerande självets (SE) och ets och
skölj (ES) Golden standard, och mer därtill...

ENKEL LÖSNING FÖR ALLA DINA CEMENTERINGAR

Resin-modifierat glasjonomercement i automix-spruta

•

Punkthärda för enkel, snabb
hantering av överskott

•

Utmärkt, stabil bindningsstyrka
till zirkonia och metall

•

Effektiv bonding inte
bara på naturlig tand
utan även till core buildups och metallpelare

•

Enkel placering och
avlägsnande av överskott

•

Effektiv ljushärdning
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Det enda materialet du behöver för att säkerställa dina cementeringar
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Vi välkomnar eventuella frågor eller kommentarer
Vi vill ge dig bästa möjliga personliga service.
Du kan kontakta ditt lokala kontor direkt genom
att använda nedanstående adress:
Denmark
Morten Grove
Dental Advisor
morten.grove@gc.dental
+45 23 28 33 82

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

Sweden
Martin Magnusson
Dental advisor
martin.magnusson@gc.dental
+46 734 195 873
Finland
Mikko Salminen
Dental Advisor
mikko.salminen@gc.dental
+358 40 900 0757

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

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

Get Connected Smile Program
Vår app för tandläkare ger fri tillgång till hela vår
produktkatalog och ger dig möjlighet att få information om
alla produkter och stödjande verktyg för din dagliga
verksamhet. Det omfattande inapp biblioteket erbjuder
omedelbar tillgång till de hetaste ämnena inom tandvård
genom nedladdningsbara artiklar, fallstudier och digitala
kopior av tidningen "GC Get Connected". Med bara ett
klick finns enkel åtkomst till steg-för-steg guider och videor
med produktinformation plus information om de senaste
och kommande utbildningarna hos GC över hela Europa.

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

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

