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F I R S T  I S  Q U A L I T Y

Ñatwo
usunåÊ

Cementy glassjonomerowe do celów ortodontycznych

Cementy glassjonomerowe     do celów ortodontycznych

GC Fuji ORTHO LC GC Fuji ORTHO GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak

Proszek / Pñyn
Opakowanie wprowadzajåce:
40 g proszku, 2 x 6.8 ml pñynu
oraz akcesoria
Uzupeñnienie: 
40 g proszku, 6.8 ml pñynu
Akcesoria
GC ORTHO Conditioner
23.8 ml pñynu

Pasta / Pasta
Uzupeñnienie:
2 x 13.3 g / 7.2 ml
Paste Pak Pojemnik
oraz bloczek do
mieszania 
Akcesoria
Paste Pak Podajnik

Proszek / Pñyn
Opakowanie wprowadzajåce:
15 g proszku, 6.8 ml pñynu oraz 
akcesoria
Uzupeñnienie: 
40 g proszku, 6.8 ml pñynu
Kapsuñki
50 kapsuñek (zawartoπÊ
preparatu w kapsuñce 0.10 ml)
Akcesoria
GC Podajnik do kapsuñek
GC ORTHO Conditioner
23.8 ml pñyn

Wñaπciwoπci fizyczne GC Fuji ORTHO LC GC Fuji ORTHO GC Fuji ORTHO BAND
Paste Pak

Proszek/Pñyn lub w paπcie    
stosunek wagowy (g/g) 3.0/1.0 3.0/1.0 2.0/1.0

Czas pracy     
(min. sek.) 3'15'' 2'50'' 3'30''

Czas twardniëcia     
(min. sek.) (37°C) Naπwietlanie: 20s'' 3'00" 3'00

Konsystencja (mm) 30 29 29
OdpornoπÊ na πciskanie   
(MPa) 24 godz. 214 156 110

Siña ñåczenia (MPa) 6 (vs. zamki metalowe) 6 (vs. zamki metalowe) 8Szkliwo bydlëce 24 godz.
GruboπÊ warstwy 24 23 3
–ródño:  Badania, GC Corporation

Uwaga:    Szkliwo bydlëce zostaño oczyszczone przy pomocy GC ORTHO Conditioner przed nañoæeniem GC Fuji ORTHO
i GC Fuji ORTHO LC. GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak zostañ zastosowany bez oczyszczenia tkanki. 

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
http://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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Cementy GC Fuji ORTHO:
Ñatwiejsze i bardziej bezpieczne
niæ kompozyty

SILNA CHEMICZNA
ADHEZJA

ÑÅCZY W
WARUNKACH
WILGOTNO©CI

DÑUGOTRWAÑE,
BEZPIECZNE
ÑÅCZENIE

WYSOKI POZIOM
UWALNIANEGO

FLUORU

ÑATWY DO
USUNIÈCIA

Cementy ortodonty-
czne powinny speñ-
niaÊ 3 podstawowe
kryteria: powinny
byÊ ñatwe w stoso-
waniu, powinny ñå-
czyÊ zamki i pier-
πcienie z tkankå zëba
w sposób bezpieczny
na czas trwania le-
czenia i powinny daÊ
sië ñatwo usunåÊ po
zakoËczonym lecze-
niu. Ale to nie wszyst-
ko. Bardzo waæne
jest bezpieczeËstwo
uæycia, co znaczy,
æe na kaædym etapie
stosowania cement
nie moæe powodo-
waÊ uszkodzenia
tkanek zëba. Cement
powinien byÊ bezpie-
czny w trakcie stoso-
wania, w czasie trwa-
nia leczenia i oczywi-
πcie w czasie usuwania.

ÑATWY W
STOSOWANIU

Nie wymaga
wytrawiania, a zatem
nie uszkadza szkliwa
GC Fuji ORTHO wy-
kazuje bezpoπredniå,
silnå adhezjë do
szkliwa. Nie wymaga
wytrawiania tkanki, a
zatem nie powoduje
uszkodzenia szkliwa
i nie przedñuæa
procedury stosowania
preparatu. W przy-
padkach gdy potrze-
bne jest wzmocnie-
nie adhezji, zaleca
sië GC ORTHO

GC, πwiatowy lider
w produkcji glassjo-
nomerów, proponuje
technologië glassjo-
nomerowå dostoso-
wanå do potrzeb
ortodoncji. Jest to
propozycja prze-
zwyciëæenia ograni-
czeË towarzyszåcych
stosowaniu cemen-
tów kompozytowych.
Dwa preparaty, che-
micznie twardniejåcy
GC Fuji ORTHO oraz
πwiatñoutwardzalny
GC Fuji ORTHO LC,
så bardzo popularne
wπród ortodontów na
cañym πwiecie od
poczåtku wprowa-
dzenia ich na rynek.
Jako preparaty mody-
fikowane æywicå
wykazujå znacznå
siñë adhezji wñaπciwå

Conditioner, który nie
uszkadza szkliwa. 

Preparat ñåczy sië z
tkankå w warunkach
wilgotnoπci
Reakcja chemicznej
adhezji GC Fuji ORTHO
wymaga wilgotnoπci i
dlatego nie jest potrzeb-
ne tracenie czasu na
utrzymanie suchoπci
powierzchni tkanek. 

PEWNY I
BEZPIECZNY

Optymalna siña
ñåczenia utrzymujåca
sië w trakcie leczenia 
Siña ñåczenia mody-
fikowanego æywicå
glassjonomeru
GC Fuji ORTHO
jest wiëcej niæ
wystarczajåca do
utrzymania zamków
i pierπcieni.
Naturalna wilgot-
noπÊ w jamie ustnej
uñatwia osiågniëcie
siñy ñåczenia,
zapewniajåcej
utrzymanie zamków
i pierπcieni na czas
trwania leczenia. 

NIE WYMAGA
WYTRAWIANIA

� Chemoutwardzalny
glassjonomer
utwardzany æywicå.

� W postaci proszku i
pñynu.

� Ñåczy zamki metalowe
i porcelanowe z tkankå
zëba oraz pierπcienie
metalowe i akryl.   

� Mieszanie zajmuje
jedynie 30 sekund.
Czas pracy - 3 minuty.

� Czas twardniëcia od
5 min. 30 sek. do 7
minut. W tym czasie
moæna juæ zakñadaÊ
druty. 

� ©wiatñoutwardzalny
glassjonomer modyfi-
kowany æywicå.

� Ñåczy zamki metalowe
i porcelanowe z tkan-
kå zëba oraz pierπcie-
nie metalowe i akryl. 

� Dostëpny w postaci
proszku i pñynu oraz
w kapsuñkach.

� Czas mieszania jedy-
nie 30 sekund (w kap-
suñkach - 10 sekund).
Czas pracy 3 minuty
15 sekund.

� Czas twardniëcia 20
do 40 sekund. Druty
mogå byÊ zakñadane
natychmiast po
naπwietleniu.

GC Fuji
ORTHO

GC Fuji
ORTHO LC

NOWY GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak

� Sposób dozowania i konsystencja
zapewniajå dokñadne mieszanie
w ciågu 15 sekund. Cement nie
zawiera pëcherzy powietrza i
uzyskuje optymalnå konsystencjë
(moæliwe jest osiågniëcie warstwy
o gruboπci 3µ).

� Czas pracy wynosi 3 minuty 30
sekund, a czas twardniëcia 3
minuty.    

� Niebieski kolor mieszaniny uñatwia
cementowanie i dokñadne usuniëcie
resztek po leczeniu.

� Chemoutwar-
dzalny glass-
jonomer mo-
dyfikowany
æywicå.   

� Ñåczy zamki
oraz elemen-
ty ñåczone
z koronami
stalowymi
(Herbst) 

� Dostëpny
w paπcie,
dozowany z
podwójnego
pojemnika
Paste Pak,
przy pomocy
podajnika
umoæliwiajå-
cego dokña-
dne odmie-
rzanie past.

GC Fuji ORTHO
BAND Paste Pak

pojemnik i podajnik. 
Dwie pasty

dozowane så w
wñaπciwych 

proporcjach.

ÑATWY W STOSOWANIU, PEWNY, BEZPIECZNY OD POCZÅTKU DO KO»CA

Wysoki poziom
uwalnianego fluoru
Aktywny terapeutycznie
poziom uwalnianego
fluoru utrzymuje sië
ponad 300 dni liczåc
od dnia zastosowania
preparatu.

ÑATWY DO
USUNIÈCIA

Nie uszkadza
szkliwa. W ñatwy
sposób usuwa sië
resztki cementu
Niezaleænie od wña-
πciwoπci adhezyj-
nych GC Fuji ORTHO,
które zostañy dowie-
dzione w wielu ba-
daniach klinicznych,
pierπcienie i zamki
mogå byÊ w ñatwy
sposób usuniëte z
powierzchni zëba

po zakoËczeniu leczenia.
Szkliwo nie zostaje uszko-
dzone, a pozostañoπci
w ñatwy sposób dajå sië
usunåÊ przez polerowanie.

cementom kompo-
zytowym, ñatwoπÊ
uæycia oraz dñugo-
trwañe bezpieczne
dziañanie i uwalnia-
nie fluoru.
Chemicznie utwar-
dzany GC Fuji
ORTHO BAND jest
cementem ortodon-
tycznym jeszcze
ñatwiejszym i szyb-
szym w uæyciu,
wskazanym do
cementowania
pierπcieni.
Produkt ten jest
dostëpny w postaci
past dozowanych
przy pomocy Paste
Pak podajnika.
W porównaniu do
æywic kompozyto-
wych GC Fuji
ORTHO prezentuje
nastëpujåce zalety: 

Najnowszym produktem ortodontycznym
GC jest GC Fuji ORTHO BAND.
Jest to pierwszy glassjonomerowy cement
ortodontyczny dostëpny w paπcie.
Ta postaÊ jest jeszcze ñatwiejsza w uæyciu.  

NIE USZKADZA
SZKLIWA

Ñatwy w stosowaniu... pewny...
bezpieczny... ñatwy do usuniëcia


