
GC EUROPE N.V.  
Head Office  
Tel. +32.16.74.10.00 
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
GC EEO - Poland 
Tel. +48.12.425.14.74 
poland@eeo.gceurope.com  
www.eeo.gceurope.com

Koniec poszukiwaË. Jako 
uniwersalny materiał do wypełnieË 

o doskonałej, niewidocznej estetyce 
G-≥nial z GC wydaje sië byÊ optymalny. 

Oczekujesz najprostszego sposobu, 
aby uzyskaÊ efekt niewidocznego 

wypełnienia? GC przedstawia G-≥nial 
Anterior i Posterior, dwa πwiatłoutwardzalne 

materiały do wypełnieË stworzone dziëki 
bogatemu doπwiadczeniu i obszernej wiedzy 
GC w dziedzinie materiałów dentystycznych 

z uwzglëdnieniem sugestii od wiernych 
uæytkowników Gradia Direct. 

Moæesz polegaÊ na wieloletnim doπwiadczeniu 
i technologicznym know-how zawartym w G-≥nial, 

aby wesprzeÊ Twoje umiejëtnoπci i zdolnoπÊ do 
odtworzenia w kaædym wypełnieniu estetyki 

zgodnej z naturå.

G-≥nial - przyjazny w uæyciu materiał do wypełnieË, 
który jest wskazany do wysoko estetycznej odbudowy 

jedno lub wieloodcieniowej we wszystkich klasach ubytków. 

     Nowy wymiar estetyki 

               
  G-≥nial  

                           z GC.

Dr Tapia,
Hiszpania



Standardowe

P-A1 P-A2 P-A3 P-A3.5

Specjalne 
zewnëtrzne P-JE P-IE

Standardowe

XBW BW A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3 CV CVD

Specjalne 
wewnëtrzne

Specjalne 
zewnëtrzne AE TE SE IE JE CVE AO2 AO3 AO4

Naturalne odbijanie πwiatła zapewnia naturalny wyglåd wypełnienia 
Efekt kameleona, jaki moæna uzyskaÊ juæ przy uæyciu jednego odcienia G-≥nial jest na tak wysokim 
poziomie, æe wypełnienie nie tylko dopasowuje sië do otaczajåcej go naturalnej tkanki zëba, ale wrëcz 
zlewa sië z nim i staje sië estetycznie niewidoczne. Zjawisko to materiał G-≥nial zawdziëcza głównie 
swojej zróænicowanej budowie, dziëki której naπladuje właπciwoπci odbijania πwiatła charakterysty-
czne dla naturalnego zëba. 

Koncepcja odcieni zorientowana na efekt koËcowy 
G-≥nial oferuje dentyπcie elastycznoπÊ. G-≥nial moæna stosowaÊ we wszystkich technikach: od estetycznie niewidocznej odbudowy 
pojedynczym odcieniem po najbardziej estetyczne odbudowy kilkoma odcieniami. W przypadkach nie wymagajåcych techniki warst-
wowej wystarczajåce jest zastosowanie odcienia standardowego do uzyskania gwarantowanego rezultatu: to co widzisz jest tym co uzys-
kasz. Istniejå jednak sytuacje, w których preferowana jest technika wieloodcieniowa na przykład, gdy konieczna jest rozległa odbudowa. 
Asortyment G-≥nial oferuje dwa dodatkowe rodzaje odcieni do wyboru zwane odcieniami specjalnymi, które så nakładane jako warstwy 
spodnie (odcienie wewnëtrzne zwiëkszajåce nieprzeziernoπÊ) lub jako warstwy wierzchnie (odcienie zewnëtrzne do uzyskania 
przeziernoπci) wzglëdem odcieni standardowych.  

ŁatwoπÊ pracy   
G-≥nial jest jednym z niewielu materiałów kompozytowych, które moæna nazwaÊ przyjaznymi dla 
uæytkownika, nie tylko ze wzglëdu na zaawansowany system odcieni, lecz równieæ dlatego, æe jest kom-
pozytem oferujåcym wyjåtkowå łatwoπÊ stosowania. G-≥nial Anterior ma takå samå konsystencjë jak 
Gradia Direct Anterior. Materiał był przez ponad 6 lat testowany i, według zgodnej opinii jego uæytkow-
ników, konsystencja jest tym, co czyni go godnym szczególnej uwagi. LepkoπÊ G-≥nial Posterior zos-
tała odpowiednio dostosowana, poniewaæ nakładanie w odcinku bocznym czësto wymaga materiału, 
który poddaje sië upychaniu. Majåc takå konsystencjë G-≥nial Posterior daje sië łatwo kształtowaÊ, 
ma właπciwoπci tiksotropowe i dobrå adaptacjë do πcian ubytku.

Uproszczona kontrola 
Mimo, æe estetycznie niewidoczne, zarówno G-≥nial Anterior jak i Posterior så bardzo dobrze widocz- 
ne na zdjëciach rtg. Wykorzystujå unikalnå, opatentowanå przez GC technologië HDR (High-Density 
Radiopaque - nieprzepuszczalnego dla promieni rtg wypełniacza o duæej gëstoπci); kontrastowoπÊ 
G-≥nial jest znacznie zwiëkszona, ale nie kosztem estetyki.

Właπciwoπci fizyczne zapewniajåce doskonałe długotrwałe wypełnienia
Dla zwiëkszenia estetyki G-≥nial daje sië szybko i łatwo wypolerowaÊ na gładkå, błyszczåcå po- 
wierzchnië. G-≥nial jest wytrzymały i elastyczny dziëki wysokiej odpornoπci na złamania i niskiemu 
modułowi elastycznoπci, co pozwala przeciwstawiÊ sië siłom zgniatajåcym i zgryzowym, a takæe zapo-
biec rozprzestrzenianiu sië pëkniëÊ. Wypełnienia z G-≥nial så takæe bardzo trwałe dziëki wyjåtkowej 
odpornoπci na starcie powierzchni æujåcej.

Powszechnie stosowanå zasadå przy wykonywaniu wypełnieË jest 
odtworzenie koloru i przeziernoπci naturalnego szkliwa odpowied-
niego do wieku pacjenta. Zgodnie z tym odcieË szkliwa Junior 
Enamel (JE) wybiera sië w przypadku młodych pacjentów, Adult 
Enamel (AE) dla pacjentów w wieku dojrzałym, a Senior Enamel 
(SE) dla pacjentów w wieku podeszłym. 

Udoskonalony, 
prepolimeryzowany 
wypełniacz

Prepolimeryzowany 
wypełniacz

FAI - szkło na bazie 
dwutlenku krzemu

Nanoczåsteczki 
dwutlenku krzemu

G-≥nial Anterior jest dostëpny w 22 odcieniach w trzech rodzajach przeziernoπci.

G-≥nial Posterior jest dostëpny w 6 odcieniach w dwóch rodzajach 
przeziernoπci.

Obydwa materiały så oferowane w strzykawkach i ampułkach Unitip.

D
r 

Sa
b

b
ag

h,
 B

el
g

ia

XBW: Extra wybielony biały
BW: Wybielony biały 
CV: Szyjkowy
CVD: Szyjkowy ciemny
AE:  Szkliwo dojrzałe 
TE:  Szkliwo przezierne 
SE:  Szkliwo starcze 
IE:  Szkliwo brzegu siecznego 
JE:  Szkliwo młodzieËcze 
CVE:  Szkliwo szyjkowe 


