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Cementowanie 
adhezyjne ponownie

zdefiniowane  
G-CEM Automix

z GC.

Wreszcie stało sië moæliwe uzyskanie w jednym
etapie podwójnego, trwałego i wytrzymałego 

połåczenia z tkankami zëba i uzupełnieniami
estetycznymi, szczególnie z cyrkonem.

WytrzymałoπÊ na rozciåganie połåczenia do 
szkliwa i zëbiny Uzupełnienie poddane termocyklingowi

Dziëki silnemu, elastycznemu wiåzaniu, G-CEM Automix uszczelnia i chroni zåb najcieËszå warstwå spoπród jednoe-
tapowych samoadhezyjnych cementów kompozytowych. 

ElastycznoπÊ jakå chcesz,  

      solidnoπÊ jakiej wymagasz.    
Dziëki inteligentnemu, dwustronnemu połåczeniu.

Stosujåc G-CEM Automix, niezaleænie od techniki, nigdy 
nie bëdziesz musiał ryzykowaÊ zmniejszenia wytrzymałoπci 
adhezyjnego połåczenia do zëbiny, szkliwa lub uzupełnieË na 
podbudowie cyrkonowej.

To inteligentne ‘dwustronne‘ połåczenie jest niewåtp-
liwie nowatorskie - ale do czego jest zdolne? 

Adhezja chemiczna do tkanek zëba, mocne mechani-
czne połåczenie z uzupełnieniem oraz bardzo wysoka 
wytrzymałoπÊ na zginanie, kaæda z tych cech wyróænia 
cement G-CEM Automix spoπród innych samoadhe-
zyjnych cementów kompozytowych. G-CEM Automix 
jest jedynym samoadhezyjnym cementem, którego siła 
połåczenia do tkanek zëba i uzupełnieË na podbudowie 
cyrkonowej po termocyklingu faktycznie zwiëksza sië. 

Retencja korony do tkanek zëba GruboπÊ warstwy [μm]
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G-CEM Automix 

G-CEM Automix, A2, 2 strzykawki 4,8 g (2,7 ml), 20 kaniul Automix Regular - standardowych 

G-CEM Automix, przezierny, 2 strzykawki 4,8 g (2,7 ml), 20 kaniul Automix Regular - standardowych

G-CEM Automix, AO3, 2 strzykawki 4,8 g (2,7 ml), 20 kaniul Automix Regular - standardowych

G-CEM Automix, BO1, 2 strzykawki 4,8 g (2,7 ml), 20 kaniul Automix Regular - standardowych 

Akcesoria G-CEM Automix 

G-CEM Automix, kaniule mieszajåca Regular - standardowa, 20 sztuk

G-CEM Automix, kaniula mieszajåca Endo, 10 kaniul Automix Endo, 10 koËcówek wydłuæajåcych 

Kapsułki G-CEM

G-CEM, A2, opakowanie 50 kapsułek, objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,17 ml

G-CEM, AO3, opakowanie 50 kapsułek, objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,17 ml

G-CEM, przezierny, opakowanie 50 kapsułek, objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,17 ml

G-CEM, BO1, opakowanie 50 kapsułek, objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,17 ml

G-CEM, asortyment, opakowanie 50 kapsułek, objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,17 ml

Siła połåczenia ze szkliwem 
przed termocyklingiem
Siła połåczenia ze szkliwem
po 4.000 cykli

Siła połåczenia z zëbinå przed 
termocyklingiem

Przed termocyklingiem Po 5.000 cykli

Siła połåczenia z zëbinå
po 4.000 cykli
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G-CEM Automix

Pierwszy samoadhezyjny cement kompozytowy łåczåcy sië w takim samym 
stopniu z tkankami zëba jak i uzupełnieniami, zwłaszcza z cyrkonem. 

Cyrkon jest popularnym materiałem z wyboru do wykonywania uzupełnieË estetycznych, szczególnie koron i mostów. 
G-CEM Automix z GC jest przygotowany, aby staÊ sië równie popularnym materiałem z wyboru wπród dentystów. 
Powód: G-CEM Automix jest pierwszym inteligentnym samoadhezyjnym cementem łåczåcym, który oferuje prostotë 
‘automatycznego mieszania’ nie pogarszajåc przy tym siły połåczenia do zëbiny, szkliwa LUB cyrkonu. Co wiëcej - siła 
połåczenia pozostaje niezmienna, a w przypadku niektórych materiałów nawet z czasem wzrasta.

Zastosuj G-CEM Automix i korzystaj z jego zalet:
• jednoetapowe mieszanie - praca jest wykonana za Ciebie 

• jednoetapowa aplikacja - bezpoπrednie wprowadzenie, nawet do kanału korzeniowego 

• jednoetapowe oczyszczanie - precyzyjne usuwanie całego nadmiaru 

W połåczeniu z idealnym czasem wiåzania i niezawodnoπciå jakiej moæna oczekiwaÊ od GC.  

Inteligentne jednoetapowe
    rozwiåzanie do cementowania

         z prostotå systemu automix.
Niezmienny do ostatniej kropli 
G-CEM Automix jest wysoce niezawodny - i gwarantuje 
stabilnoπÊ dopasowania. Poniewaæ G-CEM nie wymaga 
specjalnych warunków przechowywania, moæna oczeki-
waÊ najwyæszej jakoπci - od pierwszej do ostatniej kropli. 
Wyniki badaË wykazały nawet, æe w 60˚C G-CEM 
Automix nie przechodzi w æel i nie przebarwia sië, tak 
wiëc zawsze moæesz korzystaÊ z jednakowej konsystencji.  

Wybór uzupełnienia naleæy do Ciebie 
Mimo æe G-CEM Automix łåczy sië równie dobrze 
z tkankami zëba jak i z cyrkonem, wykazuje takæe 
doskonałe właπciwoπci połåczenia z innymi mate-
riałami do odbudowy. Wybór odpowiedniego uzu-
pełnienia dla Twoich pacjentów zawsze zaleæy od 
Ciebie. G-CEM Automix cechuje najniæsza ekspansja 
liniowa spoπród samoadhezyjnych cementów kom-
pozytowych. Niezaleænie, od rodzaju uzupełnienia 
ceramicznego moæesz polegaÊ na G-CEM Automix.

Niewiarygodnie dokładny i trwały  
Dziëki unikalnej formule, G-CEM jest bardziej 
hydrofilny podczas aplikacji - co przekłada sië na bez-
kompromisowå adhezjë do wilgotnych tkanek zëba. 
G-CEM nie zawiera HEMA, zapewniajåc optymalne 
i trwałe wiåzanie. A dziëki jego niskiej absorpcji 
wody i zredukowanemu potencjałowi przebarwiania, 
bëdziesz zachwycony doskonałå stabilnoπciå koloru, 
a pacjenci - naturalnym wyglådem uzupełnieË. 

Jeszcze wiëcej powodów, aby wybraÊ 
G-CEM:  
• Brak nadwraæliwoπci pozabiegowej 

• Uwalnianie fluoru

• Kontrast na rtg 

Dodatkowe zalety 
       G-CEM Automix.

Pod wieloma wzglëdami G-CEM Automix został stworzony do szybkiej i efektywnej pracy z wieloma róænymi 
rodzajami uzupełnieË oraz osiågania duæo lepszych wyników - co przekłada sië na wiëcej zadowolonych 
pacjentów.

Szybka aplikacja - trwałoπÊ bez koËca 
Dwukomorowå strzykawkë typu automix moæesz stosowaÊ do jeszcze bardziej wydajnej pracy G-CEM 
Automix - w zaledwie trzech prostych etapach: 

1. NałoæyÊ precyzyjnie odpowiedniå iloπÊ cementu do uzupełnienia.
2. OsadziÊ uzupełnienie i umocowaÊ, najlepiej naπwietlajåc przez 2-4 sekund. 
3. UsunåÊ nadmiar materiału koËcówkå skalera i przeprowadziÊ ostatecznå polimeryzacjë lub pozostawiÊ
    na 4 minuty, aby materiał zwiåzał chemicznie.

Zredukuj czas zabiegu - 

       nie jakoπÊ pracy.

Szukasz łatwego rozwiåzania do cementowania wkładów koronowo-korzeniowych? G-CEM Automix oferuje 
specjalnå kaniulë mieszajåcå Endo z koËcówkå wydłuæajåcå do wprowadzania do kanału podczas cemento-
wania wkładu w kanale korzeniowym. 

G-CEM jest równieæ dostëpny w kapsułkach do wiëkszoπci wskazaË - do cementowania uzupełnieË
jednopunktowych (nie wiëcej niæ 2 punkty). 

WytrzymałoπÊ na rozciåganie 
połåczenia do uzupełnieË 

Ekspansja liniowa 

WytrzymałoπÊ na zginanie Połåczenie zëbina/cement 

Zëbina

G-CEM

G-CEM Automix jest idealny do uzupełnieË wymagajåcych długiego czasu pracy, takich jak uzupełnienia wielopunktowe. 

Skumulowane uwalnianie fluoru 
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utwardzanie 
chemiczne

utwardzanie 
πwiatłem

Metal
szlachetny

Bloczek
ceramiczny

Metal 
półszlachetny

Alumina,
In-Ceram

Kompozyt 
(Gradia)

Cyrkon
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