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©wiatñoutwardzalny modyfikowany æywicå glasjonomer
do wypeñnieË dostëpny w 11 odcieniach. 

GC Fuji II LC  
  Technika
       wypełniania

Prosta technika wypeñnieË 
Fuji II LC

• OpracowaÊ ubytek i nañoæyÊ GC Cavity Conditioner 
 w celu usuniëcia warstwy mazistej i uszczelnienia 
 kanalików zëbinowych.
• NañoæyÊ zmieszany Fuji II LC do ubytku. 
• UtwardziÊ πwiatñem, opracowaÊ i wykoËczyÊ.

Prosta technika kanapkowa

• Stosuj Fuji II LC jako podkñad lub podπcielenie, aby 
 zapobiec przeciekowi brzeænemu, zapewniÊ wysokie 
 uwalnianie fluoru i eliminowaÊ nadwraæliwoπÊ. 
• SpreparowaÊ ubytek, nañoæyÊ na 10 sekund 
 GC Cavity Conditioner i spñukaÊ.
• NañoæyÊ zmieszany Fuji II LC jako podkñad lub 
 podπcielenie, a nastëpnie utwardziÊ πwiatñem.
• ZastosowaÊ system ñåczåcy do kompozytów 
 zgodnie z instrukcjå producenta i wypeñniÊ ubytek 
 materiañem dobranym do koloru zëba. 

GC Fuji II LC   
Wiodåcy na πwiecie 

πwiatñoutwardzalny glasjonomer
do wypeñnieË

GC Fuji II LC proszek/pñyn
900018 Opakowanie wprowadzajåce 3-2 

(3 x 15 g proszek: A2, A3, B3
i 2 x 6.8 ml pñyn)

000195 A1, 15 g proszek

000196 A2, 15 g proszek

000197 A3, 15 g proszek

000198 A3.5, 15 g proszek

000199 A4, 15 g proszek

000200 B2, 15 g proszek

000201 B3, 15 g proszek

000202 B4, 15 g proszek

000203 C2, 15 g proszek

000204 C4, 15 g proszek

000205 D2, 15 g proszek

000206 6.8 ml pñyn

GC G-Coat PLUS
002583  Zestaw startowy (butelka o zawartoπci 

4 ml, 20 jednorazowych pojemników 
aplikacyjnych, 50 koËcówek 
mikroaplikatorów, 1 trzymadeñko)

Wypeñnienia z Fuji II LC 

Przed

Po

Klasa III i V

GC Fuji II LC Capsule
000137 Asortyment, opakowanie  

50 kapsuñek (A4, B2, B3, B4, C2, D2)

000138 A1, opakowanie 50 kapsuñek  

000139 A2, opakowanie 50 kapsuñek  

000140 A3, opakowanie 50 kapsuñek  

000141 A3.5, opakowanie 50 kapsuñek  

000142 A4, opakowanie 50 kapsuñek  

000143 B2, opakowanie 50 kapsuñek 

000144 B3, opakowanie 50 kapsuñek  

000145 B4, opakowanie 50 kapsuñek  

000146 C2, opakowanie 50 kapsuñek  

000147 C4, opakowanie 50 kapsuñek  

000148 D2, opakowanie 50 kapsuñek 

Cavity Conditioner
000110    5.7 ml pñyn 

Capsule Applier IV
0002559   Aplikator IV do kapsuñek

Akcesoria

Erozje 
przyszyjkowe

Wypeñnienia w sto-
matologii dzieciëcej

Podkñad lub 
podπcielenie

Fuji II LC
z GC.  

Wciåæ aktualna   
innowacja. 
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GC Fuji II LC - modyfikowany
æywicå materiañ glasjonomerowy 
do wypeñnieË
Sprawdzony klinicznie materiañ do wypeñnieË Fuji II LC 
ma wszystkie wñaπciwoπci glasjonomerów konwencjo-
nalnych - plus waæne zalety takie jak podwójne ut-
wardzanie, opracowanie koËcowe bezpoπrednio 
po zañoæeniu wypeñnienia i znakomita estetyka.  
Dziëki prostej, oszczëdzajåcej czas technice Fuji II LC 
jest idealnym rozwiåzaniem do wypeñnieË ubytków 
klasy III i V, szczególnie erozji / abfrakcji okolicy szyjki 
i wypeñnieË na powierzchni korzenia.1, 2 

Uæyty jako podkñad lub podπcielenie w technice kanap-
kowej3, Fuji II LC zapewnia wypeñnieniu dñugå trwañoπÊ 
zapobiegajåc przeciekowi brzeænemu4, eliminujåc 
nadwraæliwoπÊ i uwalniajåc znacznie wiëcej fluoru 
niæ produkty konkurencyjne. 

Róæne systemy dostarczania,
te same bardzo dobre rezultaty 
Majåc na uwadze maksymalnå wygodë i dokñadnoπÊ, 
wybierz Fuji II LC w kapsuñkach. Så ñatwe w uæyciu, nie 
wymagajå rëcznego mieszania i dozowania. By uzys-
kaÊ idealnå konsystencjë wystarczy wymieszaÊ przez 
10 sekund, nastëpnie umieπciÊ w podajniku do kap-
suñek i wycisnåÊ materiañ. Fuji II LC jest takæe dostëpny 
w postaci proszek-pñyn reprezentujåcej wersjë bar-
dziej oszczëdnå. Bez wzglëdu na wybranå postaÊ, osta-
teczne opracowanie i polerowanie do uzyskania 
piëknych estetycznych efektów moæna wykonaÊ 
bezpoπrednio po utwardzeniu πwiatñem. 

      Wytwornie prosta technika.

                                       Piëkne 

                                  dñugotrwañe   
                                         wypeñnienia.

            Dlaczego wybraÊ  

                   GC Fuji II LC?

Niezwykña przeziernoπÊ i estetyka
Majåc do dyspozycji 11 odcieni Vita, dobór koloru jest 
szybki i prosty. Doskonaña przeziernoπÊ umoæliwia zle-
wanie sië Fuji II LC z naturalnym kolorem zëba pacjenta 
i uzyskanie efektu niewidocznego wypeñnienia.

SkutecznoπÊ potwierdzona klinicznie 
- 100% retencji po 5 latach5

  
Fuji II LC zapewnia skutecznoπÊ klinicznå, która zostaña 
potwierdzona w licznych badaniach naukowych, jak 
równieæ wieloletnim stosowaniem w gabinetach den-
tystycznych i setkami tysiëcy wypeñnieË na cañym πwiecie. 

Brak nadwraæliwoπci - ochrona dla 
miazgi
Fuji II LC jest klinicznie sprawdzony do znoszenia ist-
niejåcej nadwraæliwoπci przed i pozabiegowej. Nie 
tylko rozszerza sië i kurczy podobnie do tkanki zëba, 
w rzeczywistoπci staje sië izolatorem termicznym chro-
niåcym miazgë.5

Wyæsza ochrona fluorowa
W odróænieniu od innych produktów z dodatkiem flu-
oru, Fuji II LC zapewnia istotnå klinicznie ochronë flu-
orowå6. Jego zdolnoπÊ uwalniania doñadowywanego 
fluoru i doskonaña szczelnoπÊ brzeæna wspomagajå re-
mineralizacjë. Badania potwierdziñy, æe wysokie uwal-
nianie fluoru do zëba pomaga zabezpieczyÊ przed 
wtórnå próchnicå7, czyniåc Fuji II LC idealnym mate-
riañem z wyboru do wypeñnieË w stomatologii dzie-
ciëcej i geriatrycznej oraz u pacjentów z gwañtownie 
postëpujåcå próchnicå i wymagajåcych wielospecja-
listycznego leczenia.8 

Wyæsze wñaπciwoπci fizyczne
i ñatwoπÊ uæycia
Wzmocniony mikromechanicznie i podwójnie utwar-
dzany, Fuji II LC doskonale ñåczy sië chemicznie z tkan-
kami zëba9 - wykazujåc wysokie wytrzymañoπci na zgnia-
tanie, rozciåganie i zginanie zapewniajåce dñugo- 
czasowå trwañoπÊ10. Ma podobny do zëba wspóñ- 
czynnik rozszerzalnoπci termicznej i nie ulega roz- 
puszczeniu w πrodowisku jamy ustnej, minimalizujåc 
prawdopodobieËstwo mikroprzecieku i wypñukania.4

Przy uæyciu Fuji II LC nie ma potrzeby stosowania czyn-
ników ñåczåcych, suszenia lub czekania, wykonywania 
zukoπnieË lub mechanicznej retencji. Jego konsysten-
cja umoæliwia ñatwå aplikacjë i tak jak inne glasjo-
nomery, Fuji II LC doskonale sprawdza sië w wilgot-
nym πrodowisku, a zatem nie wymaga stosowania 
koferdamu.

1  Brackett, et al. 1-year clinical evaluation of Compoglass and Fuji II LC in cervical erosion / abfraction lesions. Am J Dent 1999;
 12(3):119-22. 
2  Burrow MF, Tyas MJ., Clinical evaluation of three adhesive systems for the restoration of non-carious cervical lesions, Oper Dent.
 2007 Jan-Feb;32(1):11-5.  
3  Besnault C, Attal JP., Simulated oral environment and micro leakage of Class II resin-based composite and sandwich restorations.  
 Am J Dent. 2003 Jun;16(3):186-90.
4  Toledano M et al., Microleakage of Class V resin-modified glass ionomer and compomer restorations, J Prosthet Dent.
 1999 May; 81(5):610-5.
5  Boghosian, et al. Clinical evaluation of a resin-modified glass ionomer restorative: 5-yearresults. J Dent Res 1999; 78:285
6  Eronat N, Kocatas N, Alpöz AR., A comparative study of fluoride uptake from dentin bonding agents and glass-ionomer
 cements in permanent and primary tooth enamel, Quintessence Int. 1999 Jul;30(7):496-500. 
7  Torii Y, et al., Inhibition of artificial secondary caries in root by fluoride-releasing restorative materials, Oper Dent.
 2001 Jan-Feb; 26(1):36-43.
8  Lo EC et al., ART and conventional root restorations in elders after 12 months., J Dent Res. 2006 Oct;85(10):929-32
9  Suwatviroj P et al., Micro tensile bond strength of tooth-coloured materials to primary tooth dentin, Pediatr Dent.
 2004 Jan-Feb;26(1):67-74.
10 GC Corp R&D, 2007

Ochrona
G-Coat PLUS - pierwszy dostëpny lakier z nanowypeñ-
niaczem oparty na unikatowej formule chemicznej 
umoæliwiajåcej równomierne rozproszenie nanoczåste-
czek. G-Coat Plus zapobiega poczåtkowej wraæliwoπci 
na wodë i dñugoterminowo chroni zåb i brzegi wypeñ-
nienia przed powstaniem przecieku i przebarwienia. 
G-Coat PLUS wymaga tylko jednej aplikacji i utwar-
dzenia πwiatñem przy zastosowaniu dowolnego typu 
urzådzenia do polimeryzacji πwietlnej (halogen, LED 
lub plazma).

Doskonaña estetyka
G-Coat PLUS poprawia ponadto estetyczne wñaπciwoπci 
materiañu wypeñniajåcego nadajåc wypeñnieniu gñad-
koπÊ zwiëkszajåcå komfort pacjenta i poñysk w ciågu 
zaledwie 30 sekund. Poπwiëcanie czasu na zñoæone 
procedury polerowania nie jest juæ konieczne. Formuña 
lakieru jest tak opracowana, aby warstwa pokrywajåca 
ulegaña równomiernie starciu po kilku miesiåcach. Od-
krywany wraz z upñywem czasu  materiañ wykazujåcy 
niezwykñy efekt dojrzewania przypisywany πlinie ma twar- 
doπÊ  porównywalnå z nowoczesnymi uniwersalnymi 
kompozytami do wypeñnieË w odcinku bocznym.    

Powierzchnia z i bez
G-Coat PLUS

OdpornoπÊ na πcieranie 
G-Coat PLUS jest wyæsza 

od odpornoπci na 
πcieranie ceramicznego 

bloczka

DzieË

Produkt A
Fuji II LC kapsuñki

Utwardzanie πwiatñem
Wiåzanie chemiczne

Utwardzanie πwiatñem
Wiåzanie chemiczne

Skumulowane uwalnianie fluoru µg/cm2 WytrzymañoπÊ na zginanie (MPa)

WytrzymañoπÊ na zgniatanie (MPa)

Fuji II LC  
kapsuñki

Produkt A

Fuji II LC  
kapsuñki

Produkt A

            Dlaczego wybraÊ  

                        GC Fuji II LC 
    wraz z G-Coat PLUS?

Fuji II LC wykazuje wysokå wytrzymañoπÊ na zgniatanie zarówno 
w chemicznym trybie wiåzania jak i po utwardzeniu πwiatñem 
–ródño: Dane wewnëtrzne Dziañu BadaË i Rozwoju firmy GC

Dobra wytrzymañoπÊ na zginanie Fuji II LC zapewnia dñugocza-
sowå trwañoπÊ. –ródño: Dane wewnëtrzne Dziañu BadaË i Rozwoju 
firmy GC

Opracowany 
ubytek

Aplikacja
kondycjonera

Wypełnienie
Fuji II LC

Pokrycie
G-Coat PLUS

Rezultat koËcowy


