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GC Gradia Direct              GC Gradia Direct X
Światłoutwardzalny, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy do estetycznej odbudowy. 
Koncepcja opierająca się na odcieniach standardowych oraz specjalnych zewnętrznych  
i wewnętrznych pozwalająca na uzyskanie efektu „niewidocznego” wypełnienia.

Zestaw Intro:  
6 strzykawek (4 g) odcienie anterior: A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT,  
1 strzykawka (4.7 g) posterior: P-A2 846 zł

Uzupełnienia:  
1 strzykawka anterior (4 g) lub posterior (4.7 g) w dowolnym odcieniu* 149 zł 

1 strzykawka (5 g) w dowolnym odcieniu X (X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT) 149 zł
*Odcienie: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3,  
AO4, NT, CT, DT, WT, GT, CVT, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT

GC Gradia Direct LoFlo
Zaawansowany technologicznie, mikrohybrydowy  
kompozyt płynny o niskim  skurczu polimeryzacyjnym,  
wysokiej odporności na ścieranie i konsystencji  
idealnej do ostatecznych wypełnień.

Zestaw:  
2 strzykawki (1.3 g) w dowolnym odcieniu*,  
4 końcówki metalowe                                       155 zł
*Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW 

GC Gradia Direct Flo
Światłoutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rtg mikrohybrydowy  
materiał kompozytowy specjalnie przystosowany jako warstwa wyścielająca  
ubytek pod wypełnienia kompozytowe. 

Zestaw: 
2 strzykawki (1.5 g) w dowolnym odcieniu*, 4 końcówki metalowe 155 zł
*Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW 

GC G-Bond
Jednoskładnikowy, samowytrawiający,  
łatwy i szybki w użyciu światłoutwardzalny 
system łączący VII generacji.  

Zestaw Starter:
butelka 5 ml, 50 mikroaplikatorów 265 zł 

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej
Gradia Direct/Gradia Direct X

Zestaw Intro i 1 dowolna strzykawka 995 zł 
+ system łączący G-Bond (5 ml) GrATis
5 strzykawek w dowolnym odcieniu 745 zł
+ 1 strzykawka w dowolnym odcieniu  GrATis
10 strzykawek w dowolnym odcieniu 1490 zł
+ 3 strzykawki w dowolnym odcieniu  GrATis
25 strzykawek w dowolnym odcieniu  3725 zł
+ lampa diodowa D-light Duo  GrATis ☛ 

Oferta dostępna u autoryzowanych dystrybutorów GC, produkty GrATis ☛ realizowane przez Biuro GC tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu.☛

Coś więcej niż tylko utwardzanie światłem
POLIMERYZACJA – Tryb wysokiej mocy 
Z 20-sekundowymi cyklami o mocy 1400mW/cm2 i dwóch długościach  
fali (niebieskiej i fioletowej w zakresie 400-480nm), tryb wysokiej  
mocy – High Power (HP) gwarantuje bardzo skuteczną polimeryzację  
wszystkich światłoutwardzalnych materiałów dentystycznych.

OCHRONA – Tryb niskiej mocy 
Z 20-sekundowymi cyklami przy zmniejszonej do 700mW/cm2 mocy  
(i dwóch długościach fali), tryb niskiej mocy – Low Power (LP) jest  
optymalny w przypadkach, w których wskazane jest ograniczenie  
emisji ciepła, na przykład w pobliżu miazgi.

DETEKCJA – Tryb wykrywania 
Z ciągłym 60 sekundowym naświetlaniem i tylko ultrafioletem bliskim 
światłu widzialnemu, tryb wykrywania – Detection (DT) umożliwia  
dentystom wizualizację aktywności bakterii i fluorescencyjnych  
materiałów stomatologicznych.

Zestaw D-Light Pro zawiera:
1 x tuleja rękojeści wraz z modułem elektronicznym,  
1 x światłowód (8mm), 2 x bateria, 1 x stacja ładująca,  
1 x zasilacz, 1 x adapter UK, 1 x adapter eU,  
1 x osłona ochronna oczu twarda,  
3 x osłony ochronne oczu miękkie

Zestaw D-Light Pro Autoclaving Promo Pack  
zawiera:
2 x tuleja rękojeści, 2 x światłowód (8mm)

GC D-Light Pro 
D-Light Pro, wysokiej mocy, diodowa lampa emitująca 
światło o dwóch długościach fali i oferująca trzy programy. 
Jest lekka i ma nowoczesny ergonomiczny kształt.  
D-Light Pro nie tylko skutecznie utwardza, ale również 
umożliwia wizualizację aktywności bakterii. 
A dzięki możliwości sterylizacji w autoklawie, D-Light Pro 
zapewnia optymalną higienę we wszystkich wymagających 
tego przypadkach.

OFERTA SPECJALNA
GC D-Light Pro                                                 4500 zł
GC D-Light  Pro Autoclaving Promo Pack 4200 zł



ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej
2 opakowania x 15 ampułek everX Posterior x 0.13 ml 
+ 1 strzykawka Gradia Direct P-A2 lub P-A3 GRATIS ☛

3 opakowania x 15 ampułek everX Posterior x 0.13 ml 
+  1 strzykawka G-ænial Posterior P-A2 lub P-A3 GRATIS ☛

Mix produktów (everX Posterior, Gradia Direct, G-ænial, 
Essentia, EQUIA Forte, G-CEM LinkForce)   4500 zł
+ lampa diodowa D-light Duo     GRATIS ☛ 

GC Gradia Direct LoFlo
Zaawansowany technologicznie, mikrohybrydowy  
kompozyt płynny o niskim  skurczu polimeryzacyjnym,  
wysokiej odporności na ścieranie i konsystencji  
idealnej do ostatecznych wypełnień.

Zestaw:  
2 strzykawki (1.3 g) w dowolnym odcieniu*,  
4 końcówki metalowe                                       155 zł
*Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW 

GC G-ænial Flo X
Światłoutwardzalny kompozyt płynny o wysokim kontraście w obrazie  
rtg nawet przy cienkiej warstwie. 
Oferuje optymalną lepkość ułatwiającą zapływanie i doskonałą adaptację  
do ścian ubytku oraz komfortową aplikację dzięki ergonomicznej strzykawce  
z długą i cienką końcówką umożliwiającą dotarcie nawet do najgłębszych partii 
ubytku. Idealny jako podkład typu liner, do blokowania podcieni i w preparacji 
tunelowej, do odbudowy małych ubytków oraz do naprawy estetycznych 
uzupełnień pośrednich i bezpośrednich i do uszczelniania bruzd.

1 strzykawka (3.6 g), 20 końcówek aplikacyjnych  220 zł
 Odcienie:    A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2, AO3 

GC G-ænial Anterior & Posterior
Mikrohybrydowy materiał kompozytowy z nanowypełniaczem  
do estetycznych wypełnień wszystkich klas ubytków.  
Wersja anterior i posterior, kontrast w rtg, łatwość polerowania i system  
odcieni szkliwnych uwzględniający wiek pacjenta czynią G-ænial  
materiałem niezwykle przyjaznym w użyciu, a efekt kameleona  
nawet przy użyciu jednego odcienia jest tak dobry, że wypełnienie  
staje się estetycznie niewidoczne.

Zestaw Quick Start:   
7 strzykawek (4.7 g) odcienie: A1, A2, A3, B2, je, Ae, ie 1370 zł

Uzupełnienia:  
1 strzykawka (4.7 g) w odcieniu Anterior  215 zł
1 strzykawka (5.5 g) w odcieniu Posterior  215 zł 
  
Odcienie:    XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV,  
CVD, AO2, AO3, AO4, je, Ae, se, Te, ie, CVe, P-A1, P-A2, P-A3,  
P-A3.5, P-je, P-ie

GC G-ænial Universal Flo
Światłoutwardzalny kompozyt płynny o nowych możliwościach klinicznych.  
Oferuje wyjątkowe połączenie lepkości płynnego materiału umożliwiającej 
łatwą i wygodną aplikację wraz z doskonałymi właściwościami fizycznymi 
zapewniającymi niezawodne i trwałe odbudowy bezpośrednie ubytków 
klasy I, II, III, IV i V. 

1 strzykawka (3.4 g), 20 końcówek aplikacyjnych  225 zł

Odcienie: BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO3, CV, je, Ae 

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej
3 strzykawki w odcieniu A2, A3 i P-A3 725 zł
+ system łączący G-Premio BOND (5 ml) 
+ krążki polerskie o dwóch ziarnistościach
Zestaw Quick Start 1370 zł  
+ system łączący G-ænial Bond (5 ml)  GrATis
5 strzykawek w dowolnym odcieniu 1075 zł 
+ 1 strzykawka w dowolnym odcieniu GrATis
10 strzykawek w dowolnym odcieniu 2150 zł 
+  4 strzykawki w dowolnym odcieniu GrATis
25 strzykawek w dowolnym odcieniu 5375 zł 
+ lampa diodowa D-light Duo GRATIS ☛

Mix produktów (G-ænial, Gradia Direct, Essentia,  
everX Posterior, EQUIA Forte, G-CEM LinkForce) 4500 zł 
+ lampa diodowa D-light Duo  GrATis ☛

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej
3 strzykawki w odcieniu A2 lub A3 795 zł 
+ system łączący G-Premio BOND (5 ml)
+ krążki polerskie o dwóch ziarnistościach
5 strzykawek w dowolnym odcieniu  1125 zł
+ 1 strzykawka w dowolnym odcieniu GrATis
10 strzykawek w dowolnym odcieniu  2250 zł
+ 4 strzykawki w dowolnym odcieniu GrATis

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej
5 strzykawek w dowolnym odc ieniu  1100 zł 
+ 1 strzykawka w dowolnym odcieniu GrATis
10 strzykawek w dowolnym odcieniu  2200 zł 
+ 4 strzykawki w dowolnym odcieniu GrATis

Oferta dostępna u autoryzowanych dystrybutorów GC, produkty GrATis ☛ realizowane przez Biuro GC tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu.☛

Skomponuj swój zestaw w ofercie specjalnej 
10 strzykawek G-ænial A&P/G-ænial Universal Flo/G-ænial Flo X w dowolnym odcieniu 
             + 4 strzykawki G-ænial A&P/G-ænial Universal Flo/G-ænial Flo X  
                                                                                  w dowolnym odcieniu GrATis

GC everX PosteriorTM 
Wzmocniony włóknami kompozyt do wypełnień typu bulk fill,  
przeznaczony do stosowania jako zamiennik zębiny.  
Obecność włókien szklanych zapewnia odbudowie unikalne właściwości.  
Włókna zapobiegają złamaniom materiału wypełniającego i struktur zęba,  
i w ten sposób otwierają nowe możliwości odbudowy metodą bezpośrednią.  
Dzięki odporności na pękanie odpowiadającej zębinie i dwukrotnie wyższej  
od odporności na pękanie innych kompozytów, everX Posterior stanowi  
idealną wzmacniającą podbudowę, szczególnie przydatną do dużych  
odbudów w bocznym odcinku zębów.

Uzupełnienia: 
15 ampułek Unitip x 0.13 ml odcień uniwersalny (transparentny) 255 zł
50 ampułek Unitip x 0.13 ml odcień uniwersalny (transparentny) 760 zł 

Zestaw D-Light Pro zawiera:
1 x tuleja rękojeści wraz z modułem elektronicznym,  
1 x światłowód (8mm), 2 x bateria, 1 x stacja ładująca,  
1 x zasilacz, 1 x adapter UK, 1 x adapter eU,  
1 x osłona ochronna oczu twarda,  
3 x osłony ochronne oczu miękkie

Zestaw D-Light Pro Autoclaving Promo Pack  
zawiera:
2 x tuleja rękojeści, 2 x światłowód (8mm)



specjalna cena

GC EqUIA 
Samoadhezyjny materiał typu bulk fill do jednoetapowej odbudowy zębów 
bocznych. System GC EQUIA, składający się z EQUIA Fil i EQUIA Coat  
– łącząc jako pierwszy szybkość i łatwość użycia z doskonałymi właściwościami 
fizycznymi i nieporównywalną w grupie glasjonomerów estetyką jest  
doskonałą alternatywą do codziennej praktyki.

Zestaw Intro:  50 kapsułek EQUIA Fil w odcieniu A2, A3 lub Asortyment*  
+ EQUIA Coat 4 ml  660 zł

Zestaw Promo: 
100 kapsułek EQUIA Fil w odcieniu A2 lub A3 lub po 50 kapsułek A2 i A3  
+ EQUIA Coat 4 ml 1110 zł

Zestaw Clinic:  
250 kapsułek EQUIA Fil w odcieniu A2, A3 lub B2  
+ EQUIA Coat 6 ml 2375 zł

Uzupełnienia: 
50 kapsułek EQUIA Fil w asortymencie* lub wybranym odcieniu**  510 zł

4 ml EQUIA Coat 240 zł
*Asortyment po 10 kapsułek w odcieniach: A2, A3, A3.5, B1, B3      
 **Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sW

GC Fuji IX GP EXTRA
Nowej generacji, szybkowiążący i poddający się upychaniu materiał  
glasjonomerowy do naturalnie wyglądających wypełnień ze zwiększającą 
się przeziernością.

Kapsułki:  
50 szt. w asortymencie* lub w jednym odcieniu**   480 zł

Proszek/płyn: 
Zestaw 1-1: 15 g proszek A2 lub A3, 6.4 ml płyn 335 zł

Uzupełnienia: 
15 g proszek w dowolnym odcieniu**      220 zł          6.4 ml płyn 150 zł
*Asortyment po 10 kapsułek w odcieniach: A2, A3, A3.5, B1, B3   
**Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

GC Fuji IX GP     GC Fuji IX GP FAST
Normalnie i szybkowiążący, poddający się upychaniu materiał glasjonomero-
wy do wypełnień ubytków klasy I, II i V oraz jako podkład lub materiał do 
odbudowy zrębu korony.

Kapsułki: 
50 szt. w jednym z odcieni: A1*, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4   440 zł

Proszek/płyn**: 
Zestaw 1-1: 15 g proszek A3, 6.4 ml płyn 315 zł    
Zestaw 3-2: 3 x 15 g proszek A2, A3, B3, 2 x 6.4 ml płyn 755 zł

Uzupełnienia: 
15 g proszek w jednym z odcieni: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4    210 zł

6.4 ml płyn 140 zł
*tylko fuji iX GP fAsT      **tylko GC fuji iX GP

GC Fuji TRIAGE
Materiał glasjonomerowy o wysokim stopniu uwalniania fluoru stosowany  
do ochrony bruzd i powierzchni korzenia, do zapobiegania nadwra- 
żliwości oraz jako wypełnienie tymczasowe takie jak uszczelnienie  
w trakcie leczenia endodontycznego.

Kapsułki:  
50 szt. w jednym odcieniu*   420 zł

Proszek/płyn:  
Zestaw 1-1: 15 g proszek w jednym odcieniu*,  
8 ml płyn, 5.7 ml GC Dentin Conditioner 300 zł

*Odcienie: White-biały, Pink-różowy 

GC Fuji II LC Improved
Uniwersalny, wiodący na świecie światłoutwardzalny materiał glasjonomero-
wy do wypełnień, stosowany również jako liner, podkład i do  
odbudowy zrębu korony.

Kapsułki:                        
50 szt. w asortymencie* lub w jednym odcieniu**   495 zł

Proszek/płyn: 
Zestaw 3-2: 3 x 15 g proszek A2, A3, B3, 2 x 6.8 ml płyn 1030 zł

Uzupełnienia: 
15 g proszek**         255 zł                                 6.8 ml płyn 220  zł

*Asortyment po 10 kapsułek: A4, B2, B3, C2 i po 5 kapsułek: B4, D2
**Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

2 opakowania po 50 kapsułek dowolnych materiałów Fuji…    
aplikator do kapsułek GRATIS ☛

6 opakowań po 50 kapsułek dowolnych materiałów Fuji…    
wstrząsarka do kapsułek SilverMix  GRATIS ☛

10 opakowań po 50 kapsułek dowolnych materiałów Fuji... 
lampa diodowa D-light Duo  GRATIS ☛

GC Fuji VIII GP
Samoutwardzalny, modyfikowany żywicą materiał glasjonomerowy do 
estetycznych i zarazem ekonomicznych wypełnień ubytków klasy III, V 
oraz w obrębie cementu korzeniowego.

Kapsułki: 
50 szt. w asortymencie* lub w jednym odcieniu**   440 zł

Proszek/płyn:
Zestaw 1-1: 15 g proszek w jednym z odcieni**,  
6.8 ml płyn 195 zł
Uzupełnienie:
6.8 ml płyn   120 zł
*Asortyment po 10 kapsułek: A2, A3, A3.5, B2, B3
**Odcienie: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

GC everX PosteriorTM 
Wzmocniony włóknami kompozyt do wypełnień typu bulk fill,  
przeznaczony do stosowania jako zamiennik zębiny.  
Obecność włókien szklanych zapewnia odbudowie unikalne właściwości.  
Włókna zapobiegają złamaniom materiału wypełniającego i struktur zęba,  
i w ten sposób otwierają nowe możliwości odbudowy metodą bezpośrednią.  
Dzięki odporności na pękanie odpowiadającej zębinie i dwukrotnie wyższej  
od odporności na pękanie innych kompozytów, everX Posterior stanowi  
idealną wzmacniającą podbudowę, szczególnie przydatną do dużych  
odbudów w bocznym odcinku zębów.

Uzupełnienia: 
15 ampułek Unitip x 0.13 ml odcień uniwersalny (transparentny) 255 zł
50 ampułek Unitip x 0.13 ml odcień uniwersalny (transparentny) 760 zł 



specjalna cena

Zestaw Intro: 
20 kapsułek EQUIA Forte Fil A2 lub A3, 20 ampułek z jednostkową dawką 
EQUIA Forte Coat (0.1 ml), 25 jednorazowych aplikatorów 320 zł
Zestaw Promo: 
100 kapsułek EQUIA Forte Fil A2 lub A3 lub po 50 w odcieniu A2 i A3, 
EQUIA Forte Coat w butelce 4 ml, 25 jednorazowych aplikatorów 1115 zł

Zestaw Clinic:
200 kapsułek EQUIA Forte Fil w odcieniu A2, A3 lub B2, 1 butelka EQUIA 
Forte Coat 4 ml, 25 jednorazowych aplikatorów 1930 zł

Uzupełnienia:
50 kapsułek EQUIA Forte Fil w asortymencie*  
lub wybranym odcieniu** 550 zł
50 ampułek EQUIA Forte Coat z jednostkową dawką (0.1 ml) 375 zł
4 ml EQUIA Forte Coat  260 zł 

GC Tooth Mousse
Biodostępny wapń i fosforan. 
Remineralizujący bezcukrowy krem do stosowania miejscowego na zęby
zawierający kompleks RECALDENTTM CPP-ACP.

1 tuba 62 zł
10 tub x 40 g (35 ml) w jednym smaku 530 zł

GC MI Paste Plus
Biodostępny wapń, fosforan i fluor.
Remineralizujący bezcukrowy krem do stosowania miejscowego na zęby 
zawierający kompleks RECALDENTTM CPP-ACP i fluor.

1 tuba  65 zł
Zestaw 5 tub x 40 g (35 ml) w pięciu smakach*  325 zł 
10 tub x 40 g (35 ml) w jednym smaku  590 zł
*melon, truskawka, tutti-frutti, mięta, wanilia

GC MI Varnish
Lakier z kompleksem RECALDENT™ (CPP-ACP) uwalniający  
biodostępny wapń, fosforan i fluor.
Wysokie początkowe uwalnianie fluoru z dodatkowym efektem 
wspomagającym jonów wapnia i fosforu sprawia, że MI Varnish działa znacznie 
skuteczniej niż przeciętny lakier fluorowy. Neutralne pH zwiększa odporność 
szkliwa na działanie kwasów. Łatwy w aplikacji, skutecznie penetruje kanaliki 
zębiny w celu utworzenia dobrego uszczelnienia. Występuje w dwóch 
przyjemnych smakach, ma neutralny odcień z naturalną przeziernością.

OferTA sPeCjAlNA
2 opakowania MI Varnish Zestaw Intro  220 zł 
+ 1 opakowanie MI Varnish Zestaw Intro GrATis ☛

ZesTAW W OferCie sPeCjAlNej
Zestaw 5 tub x 40 g (35 ml) w pięciu smakach* 310 zł 
+ 1 dodatkowa tuba GRATIS

GC EqUIA Forte 
Szkłojonomerowy system hybrydowy do estetycznej odbudowy typu bulk fill w odcinku bocznym.
EQUIA Forte to najnowsza innowacja GC w technologii szkłojonomerów i kompozytów, w której materiały EQUIA Forte Fil i EQUIA Forte Coat działają na zasadzie 
synergii. EQUIA Forte Fil jest szybkowiążącym, estetycznym materiałem do odbudowy o zwiększonych właściwościach fizycznych, uzyskanych dzięki wykorzystaniu 
nowatorskiej technologii hybrydy szkła. EQUIA Forte Coat jest dopełnieniem tej odbudowy – materiałem zawierającym opatentowaną przez GC technologię 
monodyspersyjnego nanowypełniacza, który po utwardzeniu światłem tworzy wysoce odporną na ścieranie, samoadhezyjną powłokę zapewniającą gładką,  
szczelną powierzchnię o niezwykłej stabilności i wytrzymałości. Dzięki wykorzystaniu nowej technologii hybrydy szkła, EQUIA Forte zyskała rozszerzoną  
rekomendację do stosowania w ubytkach klasy II (bez włączania guzków).

* po 10 kapsułek A2, A3, A3.5, B1, B3
** Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C4,

OferTA sPeCjAlNA
50 kapsułek EQUIA Forte Fil w odcieniu A2 lub A3   550 zł 
+ 10 kapsułek w odcieniu A2 lub A3 GrATis

Mix produktów (EQUIA Forte, G-ænial, Gradia Direct,  
Essentia, everX Posterior, G-CEM LinkForce)   4500 zł
+ lampa diodowa D-light Duo GrATis ☛

Zestaw Intro:   110 zł
10 pojedynczych dawek po 0.5 ml (5 o smaku truskawki,  
5 o smaku mięty), 20 mikropędzelków 

Opakowanie uzupełniające:     330 zł  
35 pojedynczych dawek po 0.5 ml (o smaku truskawki lub mięty),  
50 mikropędzelków 

Opakowanie kliniczne:   765 zł  
100 pojedynczych dawek po 0.5 ml (o smaku truskawki lub mięty),  
100 mikropędzelków



GC G-CEM
Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy  
o podwójnym sposobie wiązania.

Kapsułki: 
50 szt. w różnych lub w jednym odcieniu*       685 zł

*Odcienie: A2, AO3, BO1, Translucent

GC Fuji I
Cement glasjonomerowy do wielu rutynowych procedur 
osadzania, idealny do cementowania uzupełnień  
na podbudowie z metalu.

Kapsułki:  50 szt.  370 zł

Proszek/płyn:  
Zestaw 1-1: 35 g proszek, 20 ml płyn 390 zł GC FujiCEM 2 SL

Wysokiej jakości, modyfikowany żywicą cement 
glasjonomerowy do osadzania.
Uzupełnienia:  
2 naboje x 13.3 g / 7.2 ml, bloczek do mieszania          765 zł 
2 naboje x 13.3 g / 7.2 ml, 44 kaniule mieszające Sl    1020 zł

Zestawy startowe:  
1 strzykawka x 8.7 g / 5 ml w odcieniu A2 lub Translucent, 20 kaniul mieszających,  
1 butelka x 5 ml G-Multi Primer, 1 butelka x 5 ml G-Premio BOND, akcesoria 640 zł
*Odcienie: Translucent (bezbarwny przezierny), A2 (A2 przezierny),  
Opaque (uniwersalny nieprzezierny), Bleach (wybielony nieprzezierny)

GC Fuji PLUS(EwT)

Uniwersalny, modyfikowany żywicą cement glasjonomerowy 
z opcją wydłużonego czasu pracy ułatwiającą cementowanie 
rozległych mostów, prac kombinowanych i kilku koron  
jednoetapowo.

Kapsułki:  
50 sztuk w jednym odcieniu*  490 zł

Proszek/płyn: 
Zestaw 1-1: 15 g proszek A3, 7 ml płyn,  
6.5 ml Conditioner  445 zł
Uzupełnienia:
15 g proszek*    235 zł                     7 ml płyn 150 zł
*Odcienie: kapsułki - A3, Yellow; proszek - A3, Yellow, Translucent; proszek 
wolnowiążący EWT - A3 

ZesTAW W OferCie sPeCjAlNej
Zestaw systemowy: 2 strzykawki x 8.7 g / 5 ml, A2 i Translucent, 30 kaniul 
mieszających, 5 końcówek endo, 1 butelka x 5 ml G-Multi Primer,  
1 butelka x 5 ml G-Premio BOND, 1 butelka x 3 ml G-Premio BOND DCA,  
1 strzykawka x 4.8 g / 3.6 ml GC etchant , 2 strzykawki x 1.5 g / 1.2 ml  
G-CEM LinkForce Try-In Paste, A2 i Translucent, akcesoria 980 zł

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej
Zestaw Starter: 1 naboj x 13.3 g / 7.2 ml, 15 kaniul mieszających SL ,
5 kaniul mieszających SL do Endo,
z dozownikiem FujiCEM 2 - tworzywo 475 zł
z dozownikiem Paste Pak - metal 675 zł

Uzupełnienia: 
strzykawka x 8.7 g / 5 ml w jednym z odcieni,  
20 kaniul mieszających 530 zł
Strzykawka x 1.5 g / 1.2 ml G-CEM LinkForce Try-In 
Paste w jednym z odcieni* 130 zł
Butelka x 5 ml G-Premio BOND 315 zł
Butelka x 3 ml G-Premio BOND DCA 165 zł
Butelka x 5 ml G-Multi Primer 225 zł

GC G-CEM LinkForce
Podwójnie utwardzalny cement adhezyjny do osadzania. Trzy bazowe elementy: G-Premio BOND, G-CEM LinkForce i G-Multi Primer zapewniają  
niezawodną adhezję w przypadku cementowania każdego rodzaju uzupełnienia. Obecność monomerów MDP i MDTP w G-Premio BOND i G-Multi Primer 
gwarantuje bezkompromisowe łączenie ze wszystkimi obszarami preparacji i wszystkimi rodzajami odbudowy. Cztery dostępne odcienie wraz z odpowiada- 
jącymi im pastami próbnymi, sprawiają, że G-CEM LinkForce jest mocnym i estetycznym rozwiązaniem do wszystkich procedur cementowania adhezyjnego.

GC Gradia Core & GC Fiber Post
Kompletny system do estetycznej odbudowy zrębu korony i osadzania wkładu 
podczas jednej wizyty.

Zestaw Gradia Core Intro:
1 nabój x 10 ml / 20 g Gradia Core, system łączący A&B, 
20 kaniul mieszających z końcówkami przedłużającymi 
Endo, podajnik do nabojów, akcesoria  650 zł
Zestaw Gradia Core Kit:
1 nabój x 10 ml / 20 g Gradia Core, system łączący A&B, 
20 kaniul mieszających z końcówkami przedłużającymi 
endo, akcesoria 620 zł
Uzupełnienia
1 nabój x 10 ml / 20 g Gradia Core, 20 kaniul mieszających 
z końcówkami przedłużającymi Endo 335 zł

GC Fiber Post Zestaw Asortyment:
15 wkładów w rozmiarach:  
1.0; 1.2 i 1.4; 2 wiertła  
w rozmiarach 1.2 i 1.4 940 zł
10 wkładów w rozmiarze:  
0.8, 1.0, 1.2, 1.4 lub 1.6 385 zł
1 wiertło w rozmiarze: 
1.2, 1.4 lub 1.6 135 zł
Ceramic Primer ii 3ml 300 zł

GC G-CEM LinkAce
Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy 
o podwójnym sposobie wiązania.

Opakowania:
2 strzykawki x 4.6 g / 2.7 ml w jednym z odcieni*,  
15 kaniul mieszających, 5 końcówek  Endo                 500 zł
*Odcienie: A2, AO3, BO1, Translucent

ZesTAW W OferCie sPeCjAlNej
Zestaw Tri-pack:                                            795 zł 
3 x 35 g proszek, 3 x 20 ml płyn



Essentia Universal shade jest doskonałym rozwiązaniem do odbudowy zębów bocznych: jeden odcień z niezwykłą zdolnością 
adaptacji, teraz dostępny w trzech różnych lepkościach. Dzięki zastrzeżonej technologii obróbki wypełniacza i zastosowaniu 
ultra drobnych cząsteczek, właściwości fizyczne Essentia HiFlo i Essentia LoFlo są wyższe niż właściwości Essentia Universal, 
co potwierdza, że wszystkie lepkości mogą być bezpiecznie stosowane do wszystkich wskazań.

Uzupełnienia:
1 strzykawka (2 ml) Essentia HiFlo w odcieniu Universal 190 zł

1 strzykawka (2 ml) Essentia LoFlo w odcieniu Universal 190 zł

1 strzykawka (2 ml) Essentia w odcieniu Universal 195 zł

OferTA sPeCjAlNA
Zestaw Essentia Universal shade 475 zł  
1 strzykawka (2 ml) Essentia HiFlo w odcieniu Universal, 1 strzykawka (2 ml)  
Essentia LoFlo w odcieniu Universal, 1 strzykawka (2 ml) Essentia Universal

essentia® Universal shade  
    1 odcień, 3 mocne opcje do wszystkich wskazań  
                                            do zębów bocznych

Essentia HiFlo
Uniwersalny kompozyt 

światłoutwardzalny  
o wysokiej płynności

Essentia LoFlo
Uniwersalny kompozyt 

światłoutwardzalny   
o niskiej płynności

Essentia
Uniwersalny kompozyt 

światłoutwardzalny o konsystencji 
umożliwiającej upychanie

essentia loflo jest dającym się wstrzykiwać kompozytem o niskiej
   płynności, optymalnym, gdy potrzebny jest materiał tiksotropowy

- na przykład do wypełnień ubytków przyszyjkowych. Wykazuje  
minimalną ścieralnoć, co gwarantuje trwałe odbudowy nawet  
na powierzchniach żujących.

essentia Hiflo jest kompozytem płynnym o wysokiej zwilżalności, idealnym pod 
względem łatwej adaptacji do powierzchni opracowanego ubytku i zapływania do wąskich 
ubytków. Zapewnia nie tylko doskonałe właściwości użytkowe, ale także najwyższą  
wytrzymałość przy wysokiej nieprzepuszczalności dla promieni rtg wynoszącej  
ponad 300% Al, co znacznie ułatwia diagnostykę próchnicy wtórnej.

essentia jest kompozytem o konsystencji
pasty i uproszczonej koncepcji 7-odcieniowej.
Jego uniwersalny odcień idealnie komponuje
się z tkanką zęba a konsystencja sprawia,

że poddaje się upychaniu - idealny do  
monochromatycznych uzupełnień zębów bocznych.



Zestaw Starter: 7 strzykawek (2 ml), po jednej w odcieniu:  
LD; MD; DD; LE; DE; U; ML;  
20 końcówek dozujących, akcesoria 1215 zł
Zestaw modyfikatorów:
4 strzykawki: RBM; BM; WM; OM 670 zł

GC Essentia
Światłoutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rtg uniwersalny kompozyt  
do estetycznej odbudowy warstwowej ze zredukowaną paletą odcieni. 
Essentia, to innowacyjna koncepcja, która nie opiera się już na tradycyjnym kolorniku Vita®,  
lecz na prostym zestawie siedmiu odcieni stworzonych z myślą o naśladowaniu naturalnych 
zębów w każdym wieku pacjenta. Każdy odcień Essentia to unikalne połączenie zalet użytkowych  
i właściwości optycznych. Odcienie zębiny różnią się nasyceniem barwy i stopniem przezierności, 
odpowiednio do zmian zachodzących w naturalnej zębinie wraz z wiekiem pacjenta. Odcienie szkliwne 
zapewniają optymalną przezierność i wprowadzają efekt witalności do odbudowanych zębów. Liner 
maskujący dzięki płynnej konsystencji i wysokiej zawartości wypełniacza umożliwia pokrywanie cienką, 
opakerową warstwą niedoskonałości i przebarwień.  

estetyka blisko natury

Odkryj 6 opcji rozwiązań, które obejmą wszystkie  
przypadki kliniczne!

LD
LE

Zęby  
wybielane/junior

MD
LE

Młody
pacjent

MD
DE

Dorosły

DD
DE

Senior

W przednim odcinku  
zębów, dostosuj  
technikę odbudowy  
warstwowej do wieku 
pacjenta.

DD
LE

Zęby boczne
odbudowa Duo

U

Zęby boczne
odbudowa Mono

W bocznym odcinku zębów, wybierz 
pomiędzy prostą odbudową jednym  
odcieniem lub bardzo naturalną  
odbudową warstwową przy użyciu  
ciemnej zębiny DD i jasnego szkliwa LE.

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej
Zestaw Starter i 1 dowolna strzykawka  1410 zł 
+ system łączący G-Premio BOND (5 ml) GrATis 
4 strzykawki w dowolnym odcieniu 780 zł 
+ 1 strzykawka w dowolnym odcieniu  GrATis

25 strzykawek w dowolnym odcieniu 4875 zł
+ lampa diodowa D-light Duo GrATis ☛

Odcienie Essentia:

Modyfikatory  
Essentia:

Modyfikator 
 czerwono-brązowy  

RBM

Modyfikator  
czarny  

BM

Modyfikator 
biały  
WM

Modyfikator 
opalizujący  

OM

Jasne 
szkliwo

LE

Ciemne 
szkliwo

DE

Jasna  
zębina

LD

Średnia  
zębina

MD

Ciemna  
zębina

DD

Odcień 
uniwersalny  

U

Liner
maskujący  

ML

Uzupełnienia:
1 strzykawka (2 ml) z otwieraną zatyczką: 
LD; MD; DD; LE; DE; U; OM 195 zł
1 strzykawka (2 ml) z końcówkami dozującymi: ML 195 zł
1 strzykawka (2.4 ml): RBM; BM; WM 185 zł

Oferta dostępna u autoryzowanych dystrybutorów GC, produkty GrATis ☛ realizowane przez Biuro GC tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu.☛

GC G-Premio BOND
Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny, uniwersalny system łączący kompatybilny ze wszystkimi technikami trawienia, który  
może być stosowany nie tylko do bezpośredniej odbudowy, ale również w przypadkach obejmujących naprawy i do leczenia 
nadwrażliwości. Jego unikalny skład umożliwia trwałe wiązanie nie tylko z tkanką zęba, lecz także z kompozytami, metalami  
(w tym szlachetnymi) oraz tlenkiem cyrkonu i tlenkiem glinu. Unikalne silikonowe pokrycie butelki optymalizuje kontrolę 
dozowania a cienka końcówka umożliwia precyzyjną aplikację bardzo małych kropli – do 300 na butelkę.

Zestaw Starter: butelka 5 ml, akcesoria 390 zł

Zestaw Starter: 50 ampułek z jednostkową dawką (0.1 ml), akcesoria 395 zł

Uzupełnienie: butelka 5 ml 315 zł

OferTA sPeCjAlNA
2 opakowania G-Premio BOND uzupełnienie 630 zł 
+ 1 opakowanie G-Premio BOND uzupełnienie GrATis


