Bonding and Banding Products
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GC Ortho Connect™
Λύση σε ένα βήμα. Με την GC Ortho Connect δεν χρειάζεται να

εφαρμόσετε κάποιο primer ή συγκολλητικό παράγοντα πάνω στο δόντι,
καθώς είναι ενσωματωμένο ήδη μέσα στην πάστα. Καλό καθαρισμό και

αδροποιήση της αδαμαντίνης και στην συνέχεια πλύσιμο και στέγνωμα

είναι αρκετό για άριστη συγκόλληση του αγκίστρου ή του παρειακού
σωληνίσκου.

Το υλικό έχει φθορίζουσες ιδιότητες έτσι είναι εύκολο να δείτε κατά
την αφαίρεση που υπάρχουν ακόμη υπολείμματα υλικού.

Ειδικά σχεδιασμένη εργονομική σύριγγα για τοποθέτηση μόνο του
υλικού που χρειάζεστε. Σταματάει αυτόματα την ροή του υλικού

αμέσως μόλις σταματήσει η πίεση λόγω της πατενταρισμένης της
κατασκευής σε υποπίεση. Έτσι δεν έχει απώλεια υλικού και κάνετε
μεγάλη οικονομία.

Επιπλέον οικονομία διότι δεν χρειάζεται να αντικαθιστάτε το άκρο της
σύριγγας σε κάθε συγκόλληση αλλά απλώς να κλείνετε το καπάκι.
Contents
2 syringes of 2.9 g, 4 dispensing tips, 2 light protective covers

P/N
90-1100-0000

Στίλβωση της οδοντικής επιφάνειας, πλύση με νερό και στέγνωμα

Αδροποίηση με τον αδροποιητικό παράγοντα GC Ortho Etching Gel για 30sec
πλύση με νερό και καλό στέγνωμα της οδοντικής επιφάνειας. Για επιφάνειες

από κεραμικό, μέταλλο ή ακρυλικό πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο
παράγοντα (βλ.σελ. …..)

Τοποθέτηση μικρής ποσότητας κόλλας στην βάση του bracket

Αφαίρεση περίσσειας όπου χρειάζεται

Φωτοπολυμερισμός του αγκίστρου εγγύς και άπω από 10sec
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GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix
Υαλονομερής φωτοπολυμεριζόμενη κονία ανάμιξης για συγκόλληση αγκυλίων (brackets)
Η νέα σύνθεση της φωτοπολύμεριζόμενης υαλονομερούς κονίας της GC σε συσκευασία εύκολης ανάμιξης. Το
εργαλείο χειρός ανάμιξης επιτρέπει την ακριβή δοσολογία να αναμιγνύεται ομοιόμορφα σε μια πάστα καθώς

και διευκολύνει τον ορθοδοντικό να τοποθετεί στο bracket την ακριβή ποσότητα που επιθυμεί. Η πολύχρονη
εμπειρία της GC σε συγκολλητικά διασφαλίζει ότι η κολλά θα έχει την απαιτούμενη αντοχή κατά την διάρκεια
της θεραπείας, θα αφαιρείται εύκολα στο τέλος αυτής αλλά και θα προστατεύει την αδαμαντίνη όσο είναι σε
επαφή με το δόντι μέσω της απελευθέρωσης φθορίου.

Χαρακτηριστικά
• Η συσκευασία με της φύσιγγες μειώνει
τον χρόνο προετοιμασίας

• Ιδανική ανάμιξη με επιλογή ανάμιξης με το χέρι
ή αυτόματης με το ειδικό στόμιο

• Ελεγχόμενη δοσολογία εξασφαλίζει άριστο αποτέλεσμα

GC Fuji ORTHO LC
Paste Pak Automix

• Βολική τοποθέτηση του μείγματος απευθείας
στα brackets μέσω του στομίου ανάμιξης
• Φωτοπολυμερίζεται σε 20sec

• Άριστη συγκόλληση ακόμα και με παρουσία υγρασίας
• Απελευθερώνει φθόριο

• Εύκολη αφαίρεση των brackets

Lingual Orthodontics
Base Extensions
GC KommonBase™

Η GC KommonBase αποτελεί ένα από τα τελευταία επιτεύγματα της GC. Πρόκειται για ένα σύστημα ρητίνης

που επιτρέπει την άμεση συγκόλληση των γλωσσικών αγκίστρων στην επιφάνεια του δοντιού χωρίς την
χρήση ναρθήκων μεταφοράς. Προσφέρει απόλυτη επαφή της βάσης του αγκίστρου με το δόντι και άριστη

συγκολλητική ικανότητα. Λόγω των ιδιαίτερων δυνατοτήτων αυτής της ρητίνης χρησιμοποιείται και σε πολλές
άλλες οδοντοτεχνικές εφαρμογές.

2 syringes of 2,7 g, 4 dispensing tips and 1 light protective cover
KommonBase HV Clear (high viscosity)
KommonBase LV Pink (low viscosity)

P/N
90-1200-0000
90-1300-0000
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GC Fuji ORTHO LC
Εύκολο στην χρήση.
Η GC Fuji ORTHO LC είναι μια φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη ενισχυμένη με υαλονομερές το οποίο προσφέρει
ανώτερα αποτελέσματα χάρη στην απλή διαδικασία τοποθέτησης, προστασία της αδαμαντίνης με την παρουσία
φθορίου και χωρίς προβλήματα στην αφαίρεση των αγκίστρων και των δακτυλίων κατά την ολοκλήρωση της
θεραπείας. Η εύκολη τοποθέτηση των Fuji ORTHO προϊόντων είναι εγγυημένη, χάρης την ικανότητα του να

τοποθετείται με την παρουσία υγρασίας χωρίς την χρήση οξυφωσφορικού οξέως για την αδροποίηση, το
οποίο απλοποιεί τη διαδικασία συγκόλλησης.

Φωτοπολυμεριζόμενη Κονία Συγκόλλησης για
συγκολλήσεις Oρθοδοντικών.

• Φωτοπολυμερίζεται σε 40 δευτερόλεπτα.

• Άριστη συγκόλληση ακόμη και σε υγρό περιβάλλον.

• Εύκολη αφαίρεση των ορθοδοντικών αγκυλίων και δακτυλίων.
• Μακρόχρονη απελευθέρωση φθορίου.
• Δεν εμφανίζει δυσχρωματισμούς.

• Διατείθεται σε κλασική συσκευασία σκόνη/υγρό
ή σε κάψουλες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΣΚΟΝΗ / ΥΓΡΟ: Intro Pack:

Σκόνη 15 γρ., Υγρό 6.8 ml, Αξεσουάρ
ΚΑΨΟΥΛΕΣ:

50 Κάψουλες (όγκος μίγματος ανά κάψουλα 0.10 ml)

ή μεμονωμένες 1 Προωθητήρας GC Capsule Applier II
Μεμονωμένα: Σκόνη 15 γρ., Υγρό 6.8 ml.
GC ORTHO Conditioner, Υγρό 23,8 ml

GC Fuji ORTHO

Χαρακτηριστικά
• Άριστη συγκόλληση ακόμα και σε υγρές επιφάνειες
• Αυτοπολυμεριζόμενη
• Υψηλή απόδοση φθορίου σε βάθος χρόνου
• Δεν χρωματίζει το δόντι
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GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak (Automix compatible)
Φωτοπολυμεριζόμενη υαλονομερής κονία για συγκόλληση δακτυλίων
Η GC Fuji ORTHO BAND LC Paste Pak είναι ειδικά φτιαγμένη για συγκόλληση δακτυλίων και μηχανημάτων. Το
υλικό αναμιγνύεται εύκολα μέσω του Paste Pak System. Η σύσταση του είναι ειδικά προσαρμοσμένη από την GC
στις ανάγκες συγκόλλησης δακτυλίων. Έχει μπλέ χρωματισμό και άριστη συγκόλληση που αντέχει σε όλη την
διάρκεια της θεραπείας . Αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει χρωματισμούς. Απελευθερώνει φθόριο σε όλη την
διάρκεια της θεραπείας στην ευαίσθητη περιοχή των γομφίων.

Χαρακτηριστικά
• Για συγκόλληση δακτυλίων και μηχανημάτων
• Σε φύσιγγες για άριστη ανάμιξη και μείωση του
χρόνου προετοιμασίας
• Βολική τοποθέτηση του μείγματος απευθείας
στους δακτυλίους με το ειδικό στόμιο
• Επιλογή μεταξύ φωτοπολυμερισμού σε 20sec ή
αυτοπολυμερισμού σε 5’30”
• Μπλε χρωματισμός για εύκολη αφαίρεση
• Υψηλή απόδοση φθορίου και σε βάθος χρόνου
• Εξαιρετική συγκόλληση ακόμη και σε υγρό
περιβάλλον

GC Fuji ORTHO Band Paste Pak

Η πρώτη ορθοδοντική κονία στον κόσμο που συνδυάζει την τεχνογνωσία των ορθοδοντικών κονιών και των
κονιών ανάμιξης σε φύσιγγες.

Χαρακτηριστικά

• Για συγκόλληση δακτυλίων και μηχανημάτων

• Σε φύσιγγες με συσκευή ανάμιξης για άριστο αποτέλεσμα και μείωση χρόνου προετοιμασίας
• Πάχος κονίας μόνο 9mm

• Υψηλή απόδοση φθορίου σε βάθος χρόνου
• Μπλε χρωματισμός για εύκολη αφαίρεση
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Features &
Beneﬁts

Self-curing

Light-curing

Powder / Liquid
The most economical
delivery form

Fuji ORTHO
LC
Powder / Liquid

Fuji ORTHO
Powder / Liquid

Flexibility in the
delivery of the total
needed quantity

Capsules
Fuji ORTHO
LC
Capsule

Fast and easy
direct application
Delivers just
the right amount
of material in their
correct ratios

Paste / Paste
Easy to dispense with
free choice between
Automix or handmix
without air bubbles

Fuji ORTHO
LC
Paste Pak
Automix

Fuji ORTHO
Band LC
Paste Pak
Automix

10”

None

15”/ none

Fuji ORTHO
Band
Paste Pak

Free choice of quantity,
but always in their
correct ratios

Mixing time

30”

15”

Working time

2’50’’

3’30’’3

’15’’3

’00”

5’00”

3’30’’

Setting time

3’00’’3

’00’’

20”

20”

20”

20”

Film thickness

23 µ

3µ

24 µ3

0µ

18 µ3

30”

µ

Easy OFF

Easy ON
GC Fuji ORTHO resin modiﬁed glass ionomers offer superior result thanks to its s imple
placement procedure, ﬂuoride protection and trouble-free removal of brackets and bands
on completion of treatment.

Superior placement

Superior removal

The ‘easy on’ procedure of the Fuji ORTHO family range is guaranteed as there is no need
for acid etching and no need trying to maintain a dry ﬁeld. These properties ensure that the
clinician does not waste time or material during the orthodontic treatment.

The bond strength is well balanced to retain brackets, bands and appliances throughout
treatment but to avoid damaging the enamel when removing the appliances.
The naturally moist oral environment also helps to maintain its adhesive strength, ensuring
they are attached securely throughout the duration of placement.

30

Finally light cure the material 20 seconds
for each aspect.

Superior protection

Gentle conditioning with ORTHO Gel
Conditioner

5.0 k

0
GC Fuji
ORTHO LC

Rely-a-bond
0 TC

Transbond
2,000 TC

15

10

5

0

GC Fuji ORTHO
BAND LC p.p.
(Light Cure)

GC Fuji ORTHO
BAND LC p.p.
(Self Cure)

Transbond
PLUS Light
Cure Band
Adhesive

Ultra Band
Lok

Superior result
200

100

Rely-a-bond
Transbond
0

Immediately after debanding brackets with
GC Fuji ORTHO LC

Immediately after debanding brackets bonded with resin
cement

Sustained ﬂuoride release helps protect enamel

Insufﬁcient ﬂuoride protection to prevent white spots

GC Fuji ORTHO LC
p.p. AM

71

42

1

Days

Enamel structure after acid etching

The sustained and rechargeable ﬂuoride release inherent to glass ionomers helps protect
the enamel adjacent to orthodontic brackets and bands by creating a zone of inhibition. This
reduces the risk of white spots occurring during orthodontic treatment.
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10

GC Fuji
ORTHO LC
p.p. AM

Fluoride release
300

GC R&D Internal Data, Japan

x 5.0 kx

Apply Fuji ORTHO Gel Conditioner

20

GC R&D Internal Data, Japan

Dr. A. Komori, Japan

As there is no need for etching, the teeth do not get damaged during preparation. For extra protection and bonding strength, use the ORTHO gel conditioner for 10 seconds to gently condition the enamel.

Clean and polish the tooth surface
thoroughly

Band bond strength

GC R&D Internal Data, Japan

Tack cure the bracket for 5 seconds and
remove the excess with a scaler.

Shear bond strength (MPa)

Place the coated bracket on the tooth
but do not desiccate the tooth surface.

Bracket bond strength

Shear bond strength to bovine enamel (MPa)

Dr. A. Komori, Japan

Step by step
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GC Ortho Etching Gel
Contents

P/N

2 syringes of 4.8 g, 40 dispensing tips

90-1400-0000

Με την ιδανική ρευστότητα, αυτός ο αδροποιητικός παράγοντας σε
μορφή τζέλ (οξυφωσφορικό οξύ) παραμένει στην θέση του και δεν ρέει
κατά την διάρκεια του απαραίτητου χρόνου για την προετοιμασία της
αδαμαντίνης του δοντιού.

GC ORTHO Gel Conditioner

Ορθοδοντικός παράγοντας καθαρισμού οδοντικών επιφανειών
Ο μοναδικός παράγοντας καθαρισμού οδοντικών επιφανειών της GC σε gel πολυακρυλικού οξέως 20%

καθαρίζει την οδοντική επιφάνεια χωρίς να την καταστρέφει. Αυξάνει την χημική συγκολλητική ικανότητα των
κονιών της GC εντυπωσιακά. Σε συσκευασία με σύριγγες με σπογγώδη άκρα για εύκολη τοποθέτηση.

Χαρακτηριστικά
• Αυξάνει την συγκολλητική ικανότητα χωρίς να καταστρέφει την επιφάνεια της αδαμαντίνης
• Σύριγγα με σπογγώδες άκρο για εύκολη τοποθέτηση
• Μπλε χρωματισμός για έλεγχο κατά τη χρήση
Τρόπος Χρήσης

Στιλβώνετε την οδοντική επιφάνεια και ξεπλένετε καλά με νερό. Τοποθετείτε το GC ORTHO Gel Conditioner για
10sec και ξεπλένετε με νερό. Αφαιρείτε το υπερβάλλον νερό με τολύπιο βάμβακος αφήνοντας την οδοντική
επιφάνεια υγρή.

GC Fuji Ortho Related Products

1
Description
1 - Paste Pak Dispenser
2 - Capsule Applier
3 - GC ORTHO Conditioner
4 - GC ORTHO Gel Conditioner
5 - GC Mixing Tips LC

2

3

4

5

P/N
90-1708-0000
90-1609-0000
90-2200-0000
90-2100-0000
90-1707-0000
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GC Treclean
Καθαριστικό Δισκαρίων Αποτύπωσης

Ισχυρή σκόνη καθαρισμού δισκαρίων αποτύπωσης από το αλγινικό.

Χαρακτηριστικά

• Ανάμιξη με νερό
• Τα υπολείμματα του αλγινικού
ξεπλένονται εύκολα

CG Aroma Fine PLUS
Αποτυπωτικό αλγινικό απαλλαγμένο από μόλυβδο.

Χαρακτηριστικά
•
•
•

Δεν σηκώνει σύννεφο σκόνης.
Εύκολη ανάμιξη χωρίς φυσαλίδες
Γεύση φρέσκιας μέντας.

•

Θιξοτροπικό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
FAST SET : Ταχύπηκτο-πράσινο : 90 δευτερόλεπτα, 1 κιλό
NORMAL SET: Κανονικής πήξης-ρόζ: 120 δευτερόλεπτα, 1 κιλ

GC Metal Primer II
Ενισχυτικό Συγκόλλησης Οδοντιατρικών Ρητινών και Ακρυλικών σε Μεταλλικές
Επιφάνειες

Χαρακτηριστικά

• Κατάλληλο για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες
• Απλά επαλείφεται εύκολα με βουρτσάκι
• Ανθεκτικό στην υγρασία προσφέρει εξαιρετική συγκόλληση
ΧΡΗΣΗ
• Για ενδοστοματική χρήση συστήνεται χρήση απομονωτήρα

GC Composite Primer
Ενισχυτικό Συγκόλλησης Ρητίνης με Ρητίνη

Χαρακτηριστικά

• Απλή χρήση με βουρτσάκι
• Απαλείφει το στρώμα αναστολής επιφάνειας της ρητίνης
• Ασφαλής συγκόλληση

GC Ceramic Primer
Ενισχυτικό Συγκόλλησης Ρητίνης σε Κεραμικές επιφάνειες

Χαρακτηριστικά
• Απλή εφαρμογή με βουρτσάκι
• Ασφαλής συγκόλληση
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Miscellaneous
Tooth Mousse
& MI Paste Plus
Το Tooth Mouse είναι ο ιδανικός τρόπος για 24ωρη προστασία των ασθενών σας από την τερηδόνα.
Το RecaldentΤΜ* προέρχεται από την καζεΐνη μια πρωτεΐνη του γάλακτος. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι τα
ενεργειακά αποτελέσματα της πρωτεΐνης του γάλακτος οφείλονται εν μέρει σε ένα τμήμα της κασεΐνης το
φωσφοπεπτίδιο της κασεΐνης (CPP) το οποίο μεταφέρει ιόντα ασβεστίου και φωσφόρου με την μορφή του
άμορφου φωσφορικού ασβεστίου (ACP). Το φωσφορικό ασβέστιο είναι συνήθως αδιάλυτο σε ουδέτερο pΗ.
To CPP κρατάει το ασβέστιο και τον φώσφορο σε μη κρυσταλλική μορφή παρόμοια με τα ιχνοστοιχεία που
περιέχονται στο σάλιο. Αυτό σημαίνει ότι το σύμπλεγμα CPP-ACP ή Recaldent είναι ο ιδανικός τρόπος απόδοσης
ιόντων ασβεστίου και φωσφόρου στο δόντι. Το RecaldentΤΜ όχι μόνο μειώνει την αποσβεστοποίηση αλλά
βοηθάει στην επανασβεστοποίηση της αδαμαντίνης.

* Recaldent™ is a trademark of Cadbury Enterprises Pte Ltd.

Τα οφέλη του GC Tooth Mousse με μια ματία:
• Υψηλότερη αντίσταση της αδαμαντίνης στα οξέα

• Μειώνει την οδοντική ευαισθησία μέσω της έμφραξης των
σωλήνων της οδοντίνης
• Εμποδίζει ενεργά στην δημιουργία τερηδόνας

• Εξαφανίζει τις λευκές κηλίδες στα δόντια μετά το τέλος της
ορθοδοντικής θεραπείας

Τα οφέλη του GC MI Paste Plus™με μια ματία:
• Ουδετεροποιεί το pΗ στην οδοντική πλάκα
• Εμποδίζει την προσκόλληση του S.mutans και του S.sobrinus
στην οδοντική επιφάνεια
• Επανασβεστοποίηση τις αδαμαντίνης
• Βελτιστοποιεί την μεταφορά του φθορίου από και προς το
δόντι
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MI Varnish™
Η GC σας παρουσιάζει το MI Varnish, την τελευταία προσθήκη στο οπλοστάσιο της οδοντιατρικής πρόληψης.
Προσφέροντας ανώτερη κάλυψη της επιφάνειας του δοντιού, το MI Varnish κάνει ουσιαστικά περισσότερα
από το κοινό σας φθοριούχο βερνίκι. Μεταφέροντας μια μεγάλη δόση από φθόριο, το MI Varnish παρέχει ένα

επιπλέον ενισχυμένο αποτέλεσμα ιόντων ασβεστίου και φωσφόρου μέσα από το πατενταρισμένο του υλικό
Recaldent.
Contents

P/N

MI Varnish Intro Pack, 10 unit doses MI Varnish (5 Strawberry + 5 Mint), 0.50 ml per unit dose,
and 20 brushes

55-0183-0000

Mint
Strawberry

55-0183-0012
55-0183-0034

GC Tri Plaque ID Gel™
Το GC Tri Plaque ID Gel όχι μόνο ξεχωρίζει την παλιά από την νέα οδοντική πλάκα αλλά αυτό το πρωτοποριακό
gel υποδεικνύει ακριβώς την θέση των ενεργών μικροβίων μέσω της αποκάλυψης του όξινου pΗ.

Acid

Blue pigment

Red pigment

Sucrose

Bacteria

ΝΕΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
Όταν το βιοφίλμ της οδοντικής
πλάκας δημιουργήθηκε πρόσφατα
τότε αφαιρείται εύκολα το μπλε
χρώμα και μένει μόνο το κόκκινο με
οπτική ένδειξη ροζ-κόκκινη.

ΠΑΛΑΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ (>48 ωρών)

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΥΝΔΙΝΟΥ

Όταν η σακχαρόζη που
εμπεριέχεται στο GC Tri Plaque
ID Gel μεταβολίζεται αμέσως
σημαίνει ότι το βιοφίλμ περιέχει
μικρόβια που δημιουργούν
έντονα όξινο pΗ και ευνοούν
την τερηδόνα. Σε αυτή την
περίπτωση το ροζ- κόκκινο χρώμα
εξαφανίζεται γρήγορα και μένει
ένα μπλε-γαλάζιο.

Dr. G. Ghani, United Kingdom

Tri Plaque ID Gel =

Όταν το βιοφίλμ της οδοντικής πλάκας έχει ωριμάσει,
έχει σταθερή δομή έτσι ώστε να φαίνονται έντονα
τόσο το μπλε όσο και το κόκκινο χρώμα με οπτικό
αποτέλεσμα μπλε-μωβ
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Saliva Check
Κλινικό τεστ για έλεγχο της ποιότητας του σάλιου στο ιατρείο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

• Ελέγχει τη ροή του σάλιου, το ιξώδες και τη σύσταση του σάλιου σε ηρεμία. Αυτό δίνει πληροφορίες για το
πώς ο τρόπος ζωής του ατόμου μπορεί να επηρεάσει τη στοματική του υγεία.

• Ελέγχει το pH του σάλιου σε ηρεμία. Αυτό δίνει στοιχεία για το πότε τα επίπεδα οξέων είναι επικίνδυνα υψηλά
και μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση ή τερηδόνα.

• Ελέγχει την ποσότητα του διεγερμένου σάλιου που μπορεί να παράγει ένα άτομο. Αυτό συντελεί στη διάγνωση
σημαντικών προβλημάτων των σιελογόνων αδένων

•Ελέγχει την ρυθμιστική ικανότητα (ποιότητα) του σάλιου υπο διέγερση. Αυτό αποκαθιστά την αποτελεσματικότητα
του σάλιου με ουδέτερα οξέα στο στόμα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πακέτο των 20 τεστ

GC Saliva-Check Mutans
Τα βακτηριακά είδη του Streptococcus Mutans παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της οδοντικής

τερηδόνας. Το Saliva-Check Mutans χρησιμοποιεί μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία ανοσοχρωματογραφίας,
χωρίς να εξαρτάται από την ανάπτυξη βακτηριδίων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται φυτώρια ή άλλες
συσκευές και υπάρχουν ακριβή αποτελέσματα σε μόλις 15 λεπτά. Η δοκιμαστική ταινία περιέχει 2 μονοκλωνικά
αντισώματα που επιλεκτικά ανιχνεύουν μόνο τα είδη S.mutans, χωρίς να αλλοιώνονται τα αποτελέσματα από
άλλα βακτήρια.

www.orthoshop.gr
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GC G-aenial Universal Flo
Φωτοπολυμεριζόμενη Ρητίνη Flow με υψηλό ιξώδες.
Η GC G-aenial Universal Flo συνδυάζει μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά που πραγματικά της δίνουν την

δυνατότητα να χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς της οδοντιατρικής. Το υψηλό ιξώδες διευκολύνει την χρήση

της ακόμη και σε υποσκάπτουσες περιοχές αλλά και σε τοποθέτηση μόνιμης συγκράτησης μετά την ορθοδοντική
θεραπεία χωρίς να ρέει ανεξέλεγκτα. Οι φυσικές της ιδιότητες είναι αξεπέραστες και έτσι δεν χρειάζεται να
συμβιβάζεστε πουθενά στο τρίπτυχο εύκολη τοποθέτηση – αισθητική – αντοχή.

Χαρακτηριστικά
• Υψηλή αντοχή κατάλληλη για όλες της αποκαταστάσεις
• Χαμηλή αποτριβή ακόμα καλύτερη και από παχύρευστες ρητίνες
• Ιδανικό ιξώδες για να εισχωρεί εύκολα σε εσοχές χωρίς να ρέει από το σημείο
τοποθέτησης
• Χαρακτηρίζεται ως αυτογιαλυζόμενο υλικό
• Απόλυτη αισθητική χωρίς συμβιβασμούς
• Πολύ μεγάλη γκάμα χρωμάτων και αποχρώσεων
• Ειδικά σχεδιασμένη εργονομική σύριγγα για τοποθέτηση μόνο του υλικού που
χρειάζεστε. Σταματάει αυτόματα την ροή του υλικού αμέσως μόλις
σταματήσει η πίεση λόγω της πατενταρισμένης της κατασκευής σε υποπίεση.
Έτσι δεν έχει απώλεια υλικού και κάνετε μεγάλη οικονομία
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GC everStick ORTHO
Ίνες υαλού για αισθητική ορθοδοντική μόνιμη συγκράτηση.

Step-by- step

Ελέγχετε την

Στιλβώνετε πλένετε

μήκος και κόβετε το

οδοντική επιφάνεια

σύγκλιση μετράτε το

και στεγνώνετε την

Αδροποιείτε για
4sec-60sec

Τοποθετείστε
συγκολλητικό
παράγοντα

Τοποθετείστε μια
λεπτή στρώση
ρητίνης flow

Προσθέτετε σιγά σιγά
ρητίνη flow

Διαμόρφωση του
δοντιού

Λείανση και στίλβωση

ανάλογο κομμάτι που
θα χρειαστείτε

Πιέζετε της ίνες και
φωτοπολύμεριζετε

Βάζετε κάθετα
λίγες ίνες και
φωτοπολυμερίζετε

GC everStick
To everStick της GC είναι κατασκευασμένο από ίνες υαλού ενσωματωμένες μέσα σε μία μήτρα από

θερμοπλαστικό πολυμερές και από φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη. Ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά της
μεταλλικής μόνιμης συγκράτησης με το απόλυτα αισθητικό αποτέλεσμα αφού δεν φαίνεται. Παρέχει απόλυτη

συγκόλληση μεταξύ του πλέγματος και της οδοντικής επιφάνειας με την χρήση των προϊόντων everStick της

GC, ακόμη και για γεφυρώματα από ακρυλικό!!! Είναι το μοναδικό πλέγμα που δίνει την δυνατότητα στον ιατρό
να το απενεργοποιήσει λόγω της ικανότητας που έχει να διαβρέχεται το πλέγμα με το GC StickResin ακόμη και

μετά τον πολυμερισμό του!!! Η επανεργοποίηση του πλέγματος είναι απαραίτητη κυρίως σε επιδιορθώσεις ή
τοποθετήσεις προσθετικών αποκαταστάσεων.

www.orthoshop.gr
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GC Stick RESIN
Το GC Stick Resin είναι ένας ενισχυμένος συγκολλητικός
παράγοντας
βασισμένος
στο
διμεθακρυλικό.
Χρησιμοποιείται για διαβροχή των ινών του πλέγματος
του everstick και επανεργοποίηση τους.

GC StickSTEPPER
Το εργαλείο StickSTEPPER είναι ειδικά σχεδιασμένο για
χρήση με τα everStick Fibre. Χρησιμοποιείται για εύκολη
τοποθέτηση των everStick Fibre καθώς και για να
καλύπτει τα σημεία που δεν θέλουμε να πολυμεριστούν
πρόωρα κατά την διαδικασία τοποθέτησης.

GC-FujiCEM 2
Ρητινώδης Υαλονομερής Κονία
Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ!

Η πρώτη ρητινουδής κονία σε
μορφή
αυτοαναμιγνυόμενης
πάστα-πάστα
Πλεονεκτήματα
• H χημική συγκόλληση στις οδοντικές επιφάνειες
εξασφαλίζει την αυχενική έμφραξη
• Ανοχή στην υγρασία ιδανικό για συγκολλήσεις όπου
δεν είναι δυνατή η απόλυτη στεγανότητα όπως στην
παιδοδοντία
• Γρήγορη και εύκολη αφού δεν χρειάζεται αδροποίηση
• Λαστιχένια υφή για εύκολη αφαίρεση της περίσσειας
• Δεν ερεθίζει τον πολφό και είναι ιδανική για μη
απονευρωμένα δόντια
• Δυνατότητα ανάμειξης με
αυτοανάμειξης με ακροφύσια
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The

GC Fuji ORTHO family
Self-curing

Fuji ORTHO
Powder/Liquid
Intro Pack:
40 g powder, 2 x 6.8 ml liquid
Reﬁll:
40 g powder, 6.8 ml liquid

Fuji ORTHO Band
Paste Pak
Reﬁll:
2 x 13.3 g, 7.2 ml
Paste Pak cartridge
with mixing pad

Light-curing

Fuji ORTHO LC
Paste Pak Automix

Fuji ORTHO Band LC
Paste Pak Automix

Reﬁll:
2 x 13.3 g, 7.2 ml Paste Pak cartridge
Starter Set:
1 x 13.3 g, 7.2 ml Paste Pak cartridge,
20 x mixing tip LC,
2 x ORTHO Gel Conditioner,
15 brush tips

Reﬁll:
2 x 12.9 g, 7.2 ml
Paste Pak cartridge
with mixing pad

Fuji ORTHO LC
Powder/Liquid
Intro Pack:
15 g powder, 6.8 ml liquid
Reﬁll:
40 g powder, 6.8 ml liquid
Capsules
50 capsules
(mixed volume per capsule 0.10 ml)

Related products

Paste Pak Dispenser

Capsule Applier

GC ORTHO
Conditioner

GC ORTHO
Gel Conditioner

GC Mixing tips LC

www.orthoshop.gr
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Ο σωληνίσκος LEGEND LP είναι το τελευταίο δημιούργημα της GC Orthodontics. Με το ιδιαίτερα χαμηλό

προφίλ του, τις ανατομικές καμπύλες του περιγράμματος της βάσης, την μικροαδροποιημένη βάση από mesh
80-gauge, δεν αποκολλάται εύκολα από το δόντι. Παράλληλα η είσοδος του σύρματος στον σωληνίσκο είναι

διευρυμένη ώστε να διευκολύνεται η είσοδος ακόμα και μεγάλων συρμάτων. Έχει χρωματική κωδικοποίηση για

εύκολη αναγνώριση αλλά και ανατομική πλατειά βάση με εσοχή σχήματος V που του προσδίδουν σταθερότητα
κατά την διαδικασία της συγκόλλησης.
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