
Proszek / P∏yn (g/g) 0.30/0.15

Obj´toÊç netto (ml) 0.15

Czas pracy 1'40''

Czas wiàzania
Bez naÊwietlania 2'45''

Z naÊwietlaniem 0'20''

Wra˝liwoÊç 
Bez naÊwietlania 3'00''

na wod´ Z naÊwietlaniem 2'00''

Wytrzyma∏oÊç   
Po 1 godz. 100

na Êciskanie (MPa) Po 1 dniu 159

Po 7 dniach 171

Si∏a adhezji   Szkliwo bydl´ce 7.0

(MPa, po 1 dniu) Z´bina bydl´ca 6.0

TwardoÊç 
Po 1 godz. 26

powierzchni (Hv) Po 1 dniu 39

Po 7 dniach 48

Kontrast rtg (mm) 2.4

Uwalnianie fluoru
mikrogram/cm2

Po 1 dniu 197

GC EUROPE N.V.
Head Office

Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven

Tel. +32.16.39.80.50
Fax + 32.16.40.02.14

E-mail: info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax +48.12.625.28.60
E-mail: poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com
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Wczesna ochrona 
wyrzynajàcych si´ trzonowców 

Twardniejàcy „na ˝àdanie” ochronny materia∏
glasjonomerowy

Wype∏nienie czasowe 
w trakcie leczenia
endodontycznego
GC Fuji VII mo˝e byç u˝yty
jako czasowy opatrunek w
trakcie leczenia kana∏owego 
i zostaç w∏àczony jako
podÊcielenie ostatecznej
odbudowy korony. 

Ochrona powierzchni korzeni
GC Fuji VII mo˝e byç u˝yty 
do pokrycia obna˝onych
powierzchni korzeni u pacjen-
tów ze zwi´kszonym ryzykiem
wystàpienia próchnicy i ubyt-
ków erozyjnych.

Zapobieganie i kontrola
nadwra˝liwoÊci
GC Fuji VII mo˝e byç 
stosowany na powierzchnie
przyszyjkowe oraz korzeniowe
do trwa∏ego znoszenia
nadwra˝liwoÊci.

Do wczesnego zabezpieczania bruzd 
i nie tylko...

Opakowania
GC Fuji VII 50 kapsu∏ek
(minimalna obj´toÊç materia∏u zmieszanego w kapsu∏ce 0.19 ml)
Materia∏y i narz´dzia umo˝liwiajàce uzyskanie optymalnego rezultatu:
- u∏atwiajàce aplikacj´: 
Aplikator/podajnik (GC Capsule Applier III)
- zwi´kszajàce adhezj´:
GC Cavity Conditioner lub GC Dentin Conditioner
- chroniàce wype∏nienie przez pierwsze 24 godziny:
GC Fuji Coat LC lub GC Fuji Varnish

Oprócz wczesnej ochrony cz´Êciowo wyrzni´tych
trzonowców Fuji VII mo˝e byç u˝yty jako: 

GC Fuji VII
Twardniejàcy „na ˝àdanie” ochronny materia∏
glasjonomerowy

W∏aÊciwoÊci fizyczne GC Fuji VII w kapsu∏kach

Dr. Hien Ngo

Dr. Hien Ngo

èród∏o: Dane wewn´trzne, korporacja GC



Wczesna ochrona: 
to wspó∏czesne podejÊcie 
do próchnicy
Wzrost znaczenia poj´cia próchnicy
jako infekcji bakteryjnej spowodowa∏,
˝e przeciwdzia∏anie jej i leczenie 
w rozumieniu stomatologii minimalnej
interwencji staje si´ coraz szerzej
praktykowane. Taka zmiana podejÊcia
rozbudzi∏a zainteresowanie nie tylko
najlepszymi metodami zapobiegania,
ale równie˝ najmniej inwazyjnym spo-
sobem leczenia. Szczególnà uwag´
zwraca si´ na wczesne zabezpieczanie
bruzd i powierzchni wolno wyrzynajà-
cych si´ pierwszych i drugich z´bów
trzonowych od momentu rozpocz´cia
si´ procesu wyrzynania do osiàgni´cia
ca∏kowitej funkcji zwarciowej, kiedy
ryzyko wystàpienia próchnicy jest
szczególnie wysokie.
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Z GC Fuji VII
wczesne
zapobieganie
proste i skuteczne 

Nawet niewielka iloÊç bakterii mo˝e wywo∏aç próchnic´

Materia∏y kompozytowe
nie nadajà si´ do wcze-
snego pokrywania wyrzy-
najàcych si´ trzonowców.
Sà wra˝liwe na wilgoç
podczas aplikacji, dlatego
˝ywic´ mo˝na stosowaç
tylko wtedy, gdy powierz-
chni´ ˝ujàcà mo˝na utrzy-
maç w suchoÊci i pacjenci
sà na tyle doroÊli, by wspó∏-
pracowaç z lekarzem. 

Niezwyk∏y glasjonomer do wczesnego zabezpieczania
bruzd wyrzynajàcych si´ trzonowców

Po 48 godzinach 
na trzonowcach

cz´Êciowo wyrzni´tych
gromadzi si´ wi´cej 

p∏ytki ni˝ na trzonowcach
w pe∏ni wyrzni´tych

Cz´Êciowo wyrzni´ty
trzonowiec

GC Fuji VII doskonale nadaje si´
tak˝e jako wype∏nienie czasowe
w trakcie leczenia endodonty-
cznego, ochrona powierzchni
korzenia oraz przeciwdzia∏anie 
i kontrola nadwra˝liwoÊci.

Adhezja w wilgotnym
Êrodowisku, czyli nie trzeba
czekaç
GC Fuji VII ∏àczy si´ chemicznie
w obecnoÊci wilgoci zarówno
ze szkliwem jak i z´binà, czyli
mo˝e byç u˝yty do zabezpie-
czania z´bów trzonowych od
momentu ich wyrzynania si´.   

Adhezja chemiczna, czyli 
nie trzeba trawiç kwasem
Adhezja chemiczna polegajàca
na bezpoÊredniej wymianie
jonów z tkankà z´ba oznacza,
˝e trawienie kwasem i system
∏àczàcy nie sà wymagane. 

Zap∏ywajàca, a mimo 
to stabilna konsystencja
GC Fuji VII dzi´ki swojej
ma∏ej g´stoÊci jest bardzo
∏atwy w aplikacji. 
Nak∏adany p´dzelkiem
nabiera p∏ynnoÊci, bez
problemu penetruje w za-
g∏´bienia, bruzdy i ma∏e
ubytki, a co wa˝niejsze 
po na∏o˝eniu pozostaje
stabilny.

¸atwo zauwa˝alne ró˝owe
zabarwienie
Przezierny ró˝owy odcieƒ 
GC Fuji VII wyraênie odró˝nia
go od tkanek z´ba, u∏atwia
nak∏adanie i identyfikacj´. 

S∏u˝y równie˝ jako
przypomnienie o jego
tymczasowym charakterze
i w razie potrzeby pomaga
okreÊliç dat´ kolejnej
wizyty lub czas podj´cia
dalszego leczenia. 

Samoistne twardnienie
oraz wyjàtkowe wiàzanie
„na ˝àdanie”
GC Fuji VII twardnieje
samoistnie w ciàgu
4 minut. Proces ten
mo˝na jednak skróciç 
do zaledwie 20 - 40 sek.
przez zastosowanie

Ryzyko próchnicy w czasie
wyrzynania jest wysokie,
poniewa˝ brak w pe∏ni
wykszta∏conych powierz-
chni ˝ujàcych powoduje,
˝e patogenne bakterie
p∏ytki naz´bnej nie sà 
usuwane w wystarczajàcy
sposób i mogà przetrwaç
przez ok. 12-18 miesi´cy.
Ponadto zàb nie w pe∏ni
wyrzni´ty jest trudno
oczyÊciç szczoteczkà.
Bakterie mogà ∏atwo
gromadziç si´ w bruzdach

powierzchni ˝ujàcych 
wyrzynajàcych si´
trzonowców. Szkliwo 
wyrzynajàcych si´ z´bów
trzonowych jest te˝
podatne na dzia∏anie
kwasów. Nawet niewielka
iloÊç patogennych mikro-
organizmów mo˝e szybko
zdemineralizowaç szkli-
wo. Dobra stomatologia
oznacza ochron´ wyrzy-
najàcych si´ trzonowców
tak wczeÊnie, jak to jest
mo˝liwe. 

Wczesne zapobieganie próchnicy przy u˝yciu
˝ywic kompozytowych jest trudne  

U niektórych pacjentów
idealnej suchoÊci nie udaje
si´ opanowaç i zastosowa-
nie kompozytu staje si´
prawdziwym wyzwaniem.
To mogà byç niektóre 
z powodów, dlaczego
u˝ycie kompozytu do
cz´Êciowo wyrzni´tych
trzonowców tylko w 50%
przypadków koƒczy si´
powodzeniem.

Z∏e doÊwiadczenia z zastoso-
waniem ˝ywic ograniczy∏y ich
u˝ycie wówczas, gdy coraz
wi´cej dentystów poszukiwa∏o
lepszych metod najwczeÊniej-
szego zapobiegania próchnicy.

Firma GC, Êwiatowy lider 
w dziedzinie glasjonomerów
oferuje teraz nowy materia∏
GC Fuji VII. Idealny w stoma-
tologii minimalnie inwazyjnej,
GC Fuji VII jest specjalnym,
nie zawierajàcym ˝ywicy
materia∏em glasjonomerowym
do ochrony powierzchni,
który mo˝e byç nak∏adany 
w szybki i ∏atwy sposób ju˝
wtedy, gdy zàb wyrzyna si´. 
Pokrywa i zamyka zag∏´bienia,
bruzdy i powierzchnie z´ba
zabezpieczajàc je przed
atakiem kwasów i rozwojem
próchnicy.

W przeciwieƒstwie do ˝ywic,
które wymagajà trawienia, 
procedura z u˝yciem GC Fuji VII
zajmuje mniej ni˝ po∏ow´ czasu.

naÊwietlania lampà
halogenowà lub pla-
zmowà, gdy˝ ró˝owy
kolor absorbuje ener-
gi´ cieplnà Êwiat∏a
przyspieszajàc reakcj´
wiàzania.

Bardzo wysoki poziom
uwalniania fluoru
GC Fuji VII ma szeÊcio-
krotnie wy˝sze uwal-
nianie fluoru ni˝ inne
glasjonomery oraz 
o wiele wi´ksze ni˝
ka˝dy uszczelniacz
kompozytowy. 

BiokompatybilnoÊç
GC Fuji VII nie podra-
˝nia tkanek twardych
z´ba, dziàs∏a i miazgi.

Kontrast rtg
GC Fuji VII jest 
widoczny na rtg, 
co u∏atwia diagnoz´.
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GC Fuji VII
Twardniejàcy „na ˝àdanie” ochronny 
materia∏ glasjonomerowy

Wyrzni´ty trzonowiec

SZYBKI I ¸ATWY 
W U˚YCIU 

P¸YNNY 
ALE STABILNY

ROZPOZNAWALNY
RÓ˚OWY KOLOR

WIÑZANIE NA
˚ÑDANIE

NAJWY˚SZY
POZIOM

UWALNIANIA
FLUORU

ZALETY GC Fuji VII

ADHEZJA
CHEMICZNA 

W WILGOTNYM
ÂRODOWISKU

¸ÑCZY SI¢ BEZ
TRAWIENIA
KWASEM

Poziom uwalnianego fluoru

GC Fuji VII

Typowe wype∏nienie glassjonomerowe

Typowy kompozyt do zabezpieczenia bruzd

Dni

µg/cm2


