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Idealny do uzupełnień 
metalowych i cyrkonowych

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

GC FujiCEMtM Evolve
Innowacyjny szkło-jonomer modyfikowany żywicą 
dla zapewnienia niezawodności i komfortu pracy
O krok do przodu
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FujiCEMtM Evolve to wszechstronne rozwiązanie do codziennej pracy,
łączące prosty protokół postępowania z wyjątkowymi właściwościami
szkło-jonomerów GC. Nowy system dozowania i możliwość utwardzenia
światłem w celu usunięcia pozostałości materiału, ułatwiają
cementowanie. Ponadto FujiCEMtM Evolve ma ulepszone właściwości,
takie jak wyższa nieprzepuszczalność dla promieni rtg i bardziej trwałe
wiązanie - zwłaszcza do tlenku cyrkonu.

Dostępne opakowania:

Art.-Nr. 012953  
FujiCEMTM Evolve Triple Pack Automix
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki GC FujiCEMtM Evolve (5 ml/9,2 g),  
45 końcówek GC Push and Click Tip Regular  850 zł*

Art.-Nr. 012952  
FujiCEMTM Evolve Triple Pack Handmix
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki GC FujiCEMtM evolve
(5 ml/9,2 g), bloczek do mieszania #22  720 zł*
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Już po 3-sekundowym  
utwardzaniu światłem  
uzyskuje się stan plastyczny

Nadmiary są łatwe  
do usunięcia

Efekt końcowy

Sytuacja początkowa Aplikacja przy użyciu 
Automix

Osadzanie  
uzupełnienia

• Wersja do mieszania ręcznego  
 lub Automix
• Bez konieczności wcześniejszego 
 przygotowania  
• Długi czas pracy, krótki czas wiązania
• Odporny na wilgoć - koferdam  
 nie jest wymagany
• Doskonałe uszczelnienie  
 i adaptacja brzeżna 
• Optymalna lepkość
• Minimalna grubość warstwy
• Opcjonalne utwardzanie światłem
• Optymalna adhezja do cyrkonu

Akcesoria:
Art.-Nr. 012954  
Końcówki Push and Click Tip Regular  
(15 szt.); 65 zł*
Art.-Nr. 012955  
Końcówki Push and Click Tip Endo  
(15 szt.); 100 zł*

FujiCEMtM Evolve Single Pack 

Art.-Nr. 012951 FujiCEMTM Evolve Single Pack
Zawiera: 1 strzykawkę GC FujiCEMtM Evolve (5 ml/9,2 g),  
15 końcówek GC Push and Click Tip Regular

JUŻ TERAZ ZACZNIJ STOSOWAĆ!

350 zł*

Art.-Nr. 901610 FujiCEMTM Evolve Triple Pack Handmix
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki GC FujiCEMtM Evolve (5 ml/9,2 g),  
15 końcówek Push and Click Tip Regular

FujiCEMTM Evolve Triple Pack Handmix + Końcówki mieszające

Oferta specjalna! 720 zł *    785 zł * 
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Pobierz nasz
GC Luting Guide
zawierający
instrukcje
krok po kroku
dla każdej opcji
cementowania.

NOWOŚĆ!



* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

Światłoutwardzalny cement kompozytowy do wysokich 
standardów estetycznych przy prostej aplikacji
Perfekcyjna płynność

GC G-CEMtM Veneer

Adhezja do ceramiki 
szklanej, ceramiki 
hybrydowej  
i kompozytów

Adhezja do tlenku cyrkonu, 
tlenku glinu i metali 
nieszlachetnych

Adhezja do metali 
szlachetnych

Silan

MDP

MDTP

G-CEMtM Veneer łączy optymalnie zrównoważoną lepkość z doskonałymi 
właściwościami fizycznymi i optycznymi. Rezultat: niezwykle estetyczne  
i trwałe uzupełnienia. Łatwe nakładanie i usuwanie nadmiaru cementu,
wyjątkowa wytrzymałość, stabilny kolor i doskonała estetyka sprawiają,  
że G-CEMtM Veneer rekomendowany jest do uzupełnień zębów 
przednich i bocznych o grubości poniżej 2 mm wykonywanych  
z ceramiki lub kompozytu.
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Uzyskany rezultat zachwyca.

Inne dostępne opakowania:
G-CEM Veneer Uzupełnienie  
Zawiera: strzykawkę 1 ml/1,7 g
+ 10 końcówek dozujących typu igła; 140 zł*
Art.-Nr. 012389 G-CEM Veneer A2
Art.-Nr. 012390 G-CEM Veneer Translucent (TR)
Art.-Nr. 012391 G-CEM Veneer Opaque (OP)
Art.-Nr. 012392 G-CEM Veneer Bleach (BL)
G-CEM Try-in Paste 
Zawiera: 1 strzykawkę 1,2 ml/1,5 g; 135 zł*
Art.-Nr. 012803 G-CEM Try-in Paste A2
Art.-Nr. 012804 G-CEM Try-in Paste Translucent
Art.-Nr. 012805 G-CEM Try-In Paste Opaque
Art.-Nr. 012806 G-CEM Try-in Paste Bleach

Akcesoria:
Art.-Nr. 901503 Końcówki dozujące typu długa  
igła (metalowe) (30 szt.); 110 zł *
Art.-Nr. 009553 G-Multi PRIMER, 5 ml butelka; 235 zł*
Art.-Nr. 012696 G-Premio BOND, 5 ml butelka; 325 zł*
Art-Nr. 009552 G-Premio Bond DCA,  
3 ml butelka; 170 zł*

A2
Standardowy,
do stosowania
w większości
przypadków.

Translucent 
Idealny do bardzo
cienkich uzupełnień,
aby zachować naturalny
kolor.

Opaque
Stosowany, gdy
trzeba zamaskować
przebarwienia podłoża.

Bleach 
Służy do zwiększenia
nieprzezroczystości
i jasności, gdy 
pożądane są białe, 
perłowe zęby.

Adhezja do szkliwa
i zębiny

Adhezja do szkliwa,
zębiny, kompozytów
i metali nieszlachetnych
do odbudowy zrębu

Adhezja do metali 
szlachetnych

4-MET

MDP

MDTP

• Technologia Całkowitego 
 Pokrycia Silanem - FSC
• Zalety tiksotropii
• Idealne dopasowanie
• Nie klei się
• Nadmiary łatwo usuwalne
• Doskonała polimeryzacja
• Niezwykła odporność 
 na ścieranie
• Minimalna grubość warstwy
• Naturalna estetyka

G-CEMtM Veneer Starter Kit

Art.-Nr. 012383 G-CEM Veneer Starter Kit
Zestaw zawiera: 2 x G-CEM Veneer strzykawka  
(1 ml/1,7 g) A2 i TR, 2 x Try-In Paste strzykawka 
(1,2 ml/1,5 g) A2 i TR, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml, 
1 x G-Premio BOND 5 ml, 45 końcówek
dozujących typu igła, akcesoria.

760 zł*

FujiCEM evolve  
G-CEM Veneer 
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1

Procedura 
standardowa

1

2

3

4

Wyścielenie kompozytem - liner
Kompozyt uniwersalny - warstwa 1
Kompozyt uniwersalny - warstwa 2
Kompozyt uniwersalny - warstwa 3

1

1

2

2

Procedura 
everX Flow Bulk

System wiążący System wiążący

everX Flow odcień Bulk
Kompozyt uniwersalny

vs

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

everX FlowtM

Wzmocniony włóknem szklanym płynny  
kompozyt do odbudowy zębiny
Przekonująco stabilna struktura

everX FlowtM to nowe rozwiązanie GC do solidnego i nieskomplikowanego 
wzmocnienia wszystkich Twoich uzupełnień. Dzięki łatwości użycia, 
dwóm kolorom i wyjątkowej wytrzymałości, everX FlowtM szybko stanie 
się Twoim nowym produktem numer 1 do wszystkich uzupełnień 
wymagających mocnej odbudowy. Odcień „Bulk” o głębokości 
utwardzania 5,5 mm jest idealny do głębokich ubytków zębów  
bocznych, podczas gdy odcień „Dentin” materiałem z wyboru 
zapewniającym uzyskanie znakomitych rezultatów estetycznych.

Odcień
Bulk

Odcień 
Dentin

Dwa odcienie aby sprostać wszystkim wymaganiom

Doskonale dostosowany
do głębokich ubytków  
w zębach bocznych
Głębokość utwardzania 5,5 mm 

Idealny do uzyskania 
bardziej estetycznych 
rezultatów i do odbudowy 
zrębu
Głębokość utwardzania 2,0 mm

Optymalny do wzmocnienia dużych ubytków  
i uzyskania trwałych rezultatów estetycznych

Preparacja ubytku
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Sytuacja po zabieguWarstwa pokrywająca  
z G-ænial Universal Injectable 
(Odcień A3)

Aplikacja everX Flo (odcień Bulk)

Art.-Nr. 012900 everX Flow Bulk
strzykawka 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 końcówek 
aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, 
osłona chroniąca przed światłem; 265 zł*

Art.-Nr. 012901 everX Flow Dentin
strzykawka 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 końcówek 
aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, 
osłona chroniąca przed światłem; 265 zł*

• Wyższa odporność na pękanie  
 dla trwałych i rozległych odbudów

• Idealne tiksotropia dla łatwej 
 aplikacji i doskonałej adaptacji

• Optymalny do wzmocnienia  
 dużych ubytków i uzyskania  
 trwałych rezultatów estetycznych

Art.-Nr. 890475 everX FlowTM / G-ænial Universal Injectable Starter Kit
Zestaw zawiera: 1 strzykawka (2 ml), everX Flow Bulk, 1 strzykawkę (2 ml)
everX Flow Dentin, 1 strzykawkę (1 ml) G-ænial Universal Injectable A2,   
1 strzykawkę (1 ml) G-ænial Universal Injectable A3,  40 końcówek aplikacyjnych
Dispensing Tip III z tworzywa, 4 osłony chroniące przed światłem, 20 końcówek 
dozujących typu długa igła.

everX FlowTM / G-ænial Universal Injectable  
Starter Kit

Oferta specjalna! 595 zł *    776 zł * 
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GC G-ænial®  
Universal Injectable
Kompozyt do odbudowy  
o wysokiej wytrzymałości
Płynna konsystencja - wysoka wytrzymałość
Zoptymalizuj sposób, w jaki pracujesz!
Rozpocznij wstrzykiwanie naszym
najmocniejszym materiałem do
bezpośredniej odbudowy.
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Wyjątkowe właściwości
Bez kleistości

Mała siła przy wyciskaniu
Wysoka kontrastowość

na zdjęciach rtg

Ultradrobne
cząsteczki baru

(150 nm) przy
wysokiej zawartości

wypełniacza

Technologia
powlekania silanem
o pełnym pokryciu
(FSC) poprawiająca
dyspersję i adhezję

wypełniaczy
w matrycy

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

Perfekcyjna konstrukcja:
brak niekontrolowanego 
wypływu materiału i łatwe 

oddzielanie materiału  
od końcówki aplikacyjnej

Zginalne końcówki
ułatwiają dostęp
do każdego ubytku

Nie spływa:
materiał zachowuje

nadany kształt

Łatwe wyciskanie materiału  
dla maksymalnego komfortu
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Kup 3 strzykawki G-ænial Universal Injectable w dowolnym  
odcieniu (1 strzykawka 1 ml/1,7 g)
+ 1 strzykawka A2 lub A3 GRATIS1!
1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem
Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

G-ænial® Universal Injectable

3+11! 130 zł *    (cena pojedynczej strzykawki) 

Art-Nr. 901532  Injection Moulding Kit
Zestaw zawiera: po 1 strzykawce G-ænial Universal Injectable  
(1 ml/1,7 g) A1, A2, A3, 1 nabój EXACLEAR (48 ml),  
3 końcówki mieszające II L.   

Injection Moulding Kit    390 zł* 

everX Flow
G-ænial Universal 

Injectable

Art.-Nr.  901487  XBW
Art.-Nr.  901488  BW
Art.-Nr.  901489  A1
Art.-Nr.  901490  A2
Art.-Nr.  901491  A3
Art.-Nr.  901492  A3.5

Art.-Nr.  901493  A4
Art.-Nr.  901494  B1
Art.-Nr.  901495  B2
Art.-Nr.  901496  CV
Art.-Nr.  901497  CVD

Art.-Nr.  901498  AO1
Art.-Nr.  901499  AO2
Art.-Nr.  901500  AO3
Art.-Nr.  901501  JE
Art.-Nr.  901502  AE
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* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

GC TEMPSMART tM DC
Szybka i niezawodna droga do ostatecznej odbudowy
Podwójnie utwardzalny kompozyt na tymczasowe korony i mosty

Uzupełnienia tymczasowe odgrywają ważną rolę w stomatologii odtwórczej. Nie tylko
chronią opracowane zęby, ale zapewniają komfort i estetykę w czasie, gdy pacjent czeka  
na ostateczne uzupełnienie. Wprowadzona przez GC nowa technologia, dzięki
TEMPSMART DC, czyni materiały tymczasowe bardziej inteligentnymi. TEMPSMART DC
to pierwszy, nie zawierający plastyfikatorów, podwójnie utwardzalny materiał
tymczasowy, który ułatwia i usprawnia codzienną pracę.

  ESTETyCZNE  
  ROZWIąZANIE  
· Fluorescencja  
  i długotrwały połysk

  INTElIGENTNE 
  ROZWIąZANIE  
· Krótki czas procedury 
  dzięki opcji utwardzania 
  światłem

  BEZPROBlEMOWE 
  ROZWIąZANIE  
· Nieklejąca  
  powierzchnia
· Wysoki połysk  
  w kilku krokach

  BEZPIECZNE 
  ROZWIąZANIE  
· Wysoka wytrzymałość 
  na pękanie
· Idealny na mosty  
  w odcinku bocznym

TEMPSMART DC

Structur 3

Protemp 4

Luxatemp Star

Integrity Multi Cure
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Czasy etapów procedury TEMPSMART DC w porównaniu do konkurentów (min)

 Czas pracy  Czas wiązania w jamie ustnej  Czas usuwania  Wiązanie ostateczne

Nabój 48ml, 16 końcówek mieszających

Art.-Nr. 12770 12771 12772 12773 12774 12775

Odcień a1 A2 a3 A3,5 b1 BW

Akcesoria: 900668 Końcówki mieszające  
GC Automix Tip Regular (10 sztuk) 40 zł*

Art.-Nr. 12776 12777 12778 12779

Odcień  a1 A2 a3 b1

Kup 3 opakowania TEMPSMART DC nabój 48 ml w dowolnym odcieniu
+ 1 opakowanie TEMPSMART DC nabój 48 ml w odcieniu A2 lub A3 GRATIS1!
Oferta dotyczy wszystkich odcieni.

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna do  wyczerpania zapasów.

Akcesoria: 901537 Końcówki mieszające II SSS (60 szt.) 205 zł*

TEMPSMARTtM DC

3+11! 355 zł *    (cena za opakowanie)
Kup 1 opakowanie TEMPSMART DC nabój 48 ml w jednym z dostępnych odcieni
+ 1 opakowanie TEMPSMART DC strzykawka 10 ml
w odcieniu A2 lub A3 GRATIS1!

Strzykawka 10 ml, 10 końcówek mieszających

TEMPSMARTtM DC

1 +11 !

TEMPSMART tM DC

355 zł *    (cena za opakowanie)

210 zł *    (cena za opakowanie)
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Skontaktuj się z Regionalnym 
Konsultantem GC, aby uzyskać więcej  
informacji o GC TEMPSMARTtM DC!

NOWOŚĆ!



Skontaktuj się z Regionalnym Konsultantem GC, 
aby uzyskać więcej informacji o GC EXACLEAR!

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

GC EXAClEAR
Mieć doskonały widok
Transparentny materiał poliwinylosiloksanowy  
- Twój przezroczysty partner do pracy. Innowacyjny, 
przezroczysty materiał silikonowy, który ułatwia  
drogę do doskonałych rezultatów.

  Idealny do: 
• Techniki modelowania 
  iniekcyjnego: łatwa kontrola 
 wstrzykiwania i doskonałe  
 utwardzanie światłem
• Prac z tymczasowymi koronami  
  i mostami: skuteczne utwardzanie 
 światłem podwójnie utwardzalnych 
 materiałów, takich jak TEMPSMARTtM DC

Optymalna 
konsystencja do 
przeprowadzenia 
udanej procedury

Zapływanie przy braku nacisku
Optymalna konsystencja
ułatwiająca umieszczanie w łyżce

Zapływanie pod wpływem 
nacisku. Płynna podczas 
wprowadzania dla zapewnienia 
doskonałego dopasowania  
do preparacji i precyzyjnego 
odtworzenia szczegółów

Łatwe nawiercanie
Sztywna i stabilna po związaniu

i łatwa do nacinania i wywiercania
otworów do wstrzykiwania

Nie rozrywa się
na tyle elastyczna,

aby podczas zdejmowania
materiał nie pękał

i nie odkształcał się

  KRySTAlICZNIE CZySTy OBRAZ 
• Wysoka przezroczystość zapewnia 
 doskonałą wizualną kontrolę 
 widoczności szczegółów
• Wyjątkowa przezroczystość 
 umożliwia bardzo skuteczne 
 utwardzanie światłem przez silikon

  OPTyMAlNE STOSOWANIE
• Optymalna konsystencja umożliwia 
 łatwe umieszczenie w łyżce
• Do odbudowy techniką iniekcyjną
• Bardzo łatwo naciąć lub nawiercić
 
  ODTWARZANIE 
• Doskonałe odtwarzanie detali, 
 optymalna stabilność i odporność  
 na rozrywanie podczas aplikacji
• Perfekcyjne przenoszenie z modelu 
 do jamy ustnej

• Nakładania warstwowego 
  kompozytu: łatwe utwardzanie 
 światłem od strony podniebiennej
• Umieszczania włókien lub zamków: 
 łatwe przenoszenie z modelu  
 do jamy ustnej

Art-Nr. 901532  Injection Moulding Kit
Zestaw zawiera: po 1 strzykawce G-ænial Universal
Injectable (1 ml/1,7 g) A1, A2, A3, 1 nabój EXACLEAR (48 ml),
3 końcówki mieszające II L.

Injection Moulding Kit    390 zł* EXAClEAR

Art.-Nr. 012792 EXAClEAR 
2 naboje (48 ml), 6 końcówek mieszających II S

Akcesoria:
Art.-Nr. 900114 60 końcówek mieszających II l  288 zł*

250 zł*

TEMPSMART
EXACLEAR
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* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

GC CERASMARTtM270
Absorbujące działanie sił bloczki 
CAD/CAM z ceramiki hybrydowej
Naturalne dopasowanie i elastyczność 
 
Precyzja, wytrzymałość i elastyczność w połączeniu  
z łatwą w użyciu, światłoutwardzalną glazurą do  
pokrywania powierzchni

GC G-CEM linkForcetM  
Podwójnie utwardzalny cement adhezyjny do osadzania  
do wszystkich wskazań, do wszystkich substratów 
Uniwersalne i niezwykle skuteczne rozwiązanie do wszystkich 
wyzwań w zakresie cementowania adhezyjnego
Więcej informacji na temat G-CEM LinkForce można znaleźć na stronie 19.

• Elastyczność umożliwiająca  
 absorpcję naprężeń
• Odporność na ścieranie  
 zapewniająca długoczasową 
 trwałość odbudowy
• Niezwykle precyzyjne brzegi 
 zapewniające płynne przejścia
• Doskonała polerowalność i trwałość 
 połysku
• Optymalna fluorescencja  
 i przezierność
• Sprężystość korzystna w przypadku 
  osadzania korony na implancie
• Właściwy wybór do rozległych,  
 narażownych na obciążenia 
 uzupełnień
• Perfekcyjne wtapianie w tło przy  
 odbudowie trzonowców jednym 
 odcieniem
• Idealny do odbudowy kilku uzupełnień 
 na jednej wizycie

CERASMARTtM 270 CEREC Block

4 +1! od 405 zł* 
Przy zakupie 4 opakowań CERASMART 270 (po 5 bloczków),
otrzymasz 1 opakowanie bloczków CERASMART 270 (5 szt.) GRATIS!  
(dotyczy wszystkich dostępnych artykułów, ale tylko w tej samej grupie produktów)

Odcienie: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Rozmiar 12:     405 zł* za opakowanie
Rozmiar 14:    445 zł* za opakowanie
Rozmiar 14l:  480 zł* za opakowanie
Po 5 bloczków w opakowaniu

Bloczki CERASMARTtM 270  
są kompatybilne z CEREC  
i są na liście najnowszej 
aktualizacji oprogramowania 
CEREC.

14L

18 x 14 x 14 mm

Korony duże

14

18 x 14 x 12 mm

Korony 
standardowe
Nakłady typu onlay

Wymiary

12

15 x 12 x 10 mm

Wkłady typu inlay
Korony małe

Odcienie
lT

HT

BlEACH

Art.-Nr. 901594 CERASMART TM270 Advanced Kit
Zawiera: 10 x CERASMART270 (3 x A2 HT; 3 x A3 HT;  
2 x A2 LT; 2 x A3 LT) rozmiar 14; 5 x OPTIGLAZE color:  
A Plus, White, Red Brown, Clear, Clear HV oraz G-MULTI PRIMER

1655 zł*    CERASMARTtM 270  
Advanced Kit

8

Optymalne osadzanie ...

NOWOŚĆ!



* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

GC InitialtM  lRF BlOCK 
Bloczki CAD/CAM z ceramiki skaleniowej 
wzmocnionej leucytem do pełnokonturowych 
uzupełnień pośrednich

Wystarczy wyfrezować ... wypolerować  
... zacementować … bez glazurowania! 

GC G-CEMtM Veneer  
Światłoutwardzalny cement kompozytowy do wysokich 
standardów estetycznych przy prostej aplikacji

Więcej informacji na temat G-CEM Veneer można znaleźć na stronie 3.

  Wytrzymały i kompaktowy 
• Wyższa wytrzymałość w porównaniu
 do konwencjonalnych bloczków  
 z ceramiki skaleniowej
• Mniejsze ryzyko odpryskiwania
• Precyzyjne krawędzie
• Bardzo gładkie powierzchnie 
 już po wyfrezowaniu
  Połysk i estetyka 
• Łatwe i szybkie polerowanie
• Efekt kameleona

Glazura w paście i płyn; 170 zł*
Bloczki Initial™ LRF są kompatybilne z systemem CEREC. 

Initial™ lRF Glazing Kit CEREC Promo

Art.-Nr. 900757 Initial™lRF Glazing Kit (CEREC) 
Zawiera: 3 x Initial LRF Block A2-HT-14, 2 x Initial LRF Block  
A2-LT-14, 3 x Initial LRF Block A3-HT-14, 2 x Initial LRF Block  
A3-LT-14, Initial LRF glazura w paście i płyn, Initial pędzelek 02 LP 

Odcienie: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Rozmiar 12:     255 zł* za opakowanie
Rozmiar 14:     255 zł* za opakowanie
Rozmiar 14l:  255 zł* za opakowanie
Po 5 bloczków w opakowaniu

Wymiary

Odcienie
lT

HT

BlEACH

CERASMART270
Initial LRF

14L

18 x 14 x 14 mm

Duża korona

14

18 x 14 x 12 mm

Standardowa  
korona
Onlay

12

15 x 12 x 10 mm

Inlay
mała korona

670 zł*         835 zł * 
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Optymalne osadzanie ...

NOWOŚĆ!



* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

Najnowszy szklano-hybrydowy system odtwórczy typu bulk fill 
- Twój niezawodny partner do wypełnień zębów bocznych
Wytrzymałość połączona z estetyką

Teraz technologia została ulepszona jeszcze bardziej: EQUIA Forte HT ma zwiększoną przezierność  
i zoptymalizowane właściwości aplikacyjne. Może być stosowana jednoetapowo w dużych porcjach  
i bez systemu łączącego, co sprawia, że jest idealnym partnerem do odbudowy ubytków klasy I, II i V.

• Mocniejszy i nieklejący się materiał, idealny  
 do aplikacji typu bulk fill
• Zwiększona przezierność
• Eliminuje zakładanie koferdamu 
 i nakładanie środka łączącego
• Doskonała biokompatybilność
• Sprawdzone rozwiązanie długoczasowe
• Idealne rozwiązanie do zastąpienia 
 wadliwych uzupełnień z amalgamatu
• Proste uzupełnienia zębów bocznych w zaledwie  
 kilku krokach - bez absolutnej izolacji
• Odbudowa wrażliwych zębów 
 z hipomineralizacją trzonowcowo - siekaczową 
 (MIH) u młodych pacjentów

GC EqUIA FORTEtM &

 Wskazania
• Wypełnienia ubytków  
  klasy I/ostateczne
• Wypełnienia ubytków klasy II 
  narażone na przeciążenia 
  zgryzowe/ostateczne
• Wypełnienia tymczasowe
• Wypełnienia ubytków klasy V   
 i odbudowa zrębu korony

NOWA metoda aktywacji! 
Więcej informacji na stronie 12!
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 EqUIA FORTETM HT – HIGH TRANSlUCENCy 
 Teraz 
•  o zwiększonej przezierności 
•  o jeszcze łatwiejszym stosowaniu
    

Konfigurator GC Restorative 
Dentistry Guide w wersji 3D, 

do bezpłatnego pobrania 
na stronie: www.gceurope.com



* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

Aplikacja typu bulk Nadanie kształtu Konturowanie i wykańczanie Utwardzanie światłemPokrycie glazurą Rezultat końcowy

Krok po kroku

GC EqUIA FortetM HT

EqUIA FortetM HT uzupełnienie 

550 zł*     (cena za opakowanie)    

Art.-Nr. 901565 EqUIA ForteTM HT Fil, Kapsułki A2 
Art.-Nr. 901566 EqUIA ForteTM HT Fil, Kapsułki A3
1 opakowanie zawiera 50 kapsułek EQUIA FortetM HT Fil,
proszek 0,40 g i płyn 0,13 ml (0,10 ml). Zawartość kapsułki
po zmieszaniu 0,14 ml

Kup 4 opakowania EQUIA FortetM HT Fil uzupełnienie (po 50 kapsułek) 
+ 1 opakowanie EqUIA ForteTM HT Fil (50 kapsułek) A2 lub A3 GRATIS1!

Oferta dotyczy wszystkich odcieni.
1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio do Konsultanta GC lub za pośrednictwem 
Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

EqUIA FortetM  uzupełnienie 

550 zł*     (cena za opakowanie)    

Art.-Nr. 900921 EqUIA Forte Fil, kapsułki A2 
Art.-Nr. 900923 EqUIA Forte Fil, kapsułki A3
1 opakowanie zawiera 50 kapsułek EQUIA Forte Fil, proszek 0,40 g
i płyn 0,13 g (0,10 ml). Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml

Kup 4 opakowania kapsułek EQUIA Forte Fil (po 50 kapsułek)
+ 1 opakowanie EqUIA ForteTM HT Fil (50 kapsułek) A2 lub A3 GRATIS1!

Art.-Nr. 901561 EqUIA Forte HT Zestaw Clinic A2
Art.-Nr. 901562 EqUIA Forte HT Zestaw Clinic A3 
1 opakowanie zawiera 200 kapsułek EQUIA FortetM HT Fil, proszek 0,40 g  
i płyn 0,13 g (0,10 ml). Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml i 1 butelkę  
EQUIA Forte Coat  FlipCap (4 ml), akcesoria

Kup 1 opakowanie EqUIA ForteTM HT Zestaw Clinic
+ Aplikator do kapsułek
+ Silvermix GRATIS1!

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC  
lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury  
jednorazowego zakupu. Promocja ważna dla wszystkich  
dostępnych zestawów EQUIA FortetM HT Clinic,  
do wyczerpania zapasów. 
Promocja ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

  
EqUIA ForteTM HT Zestaw Clinic

Silvermix + aplikator  
do kapsułek GRATIS1! 1960 zł*

Art.-Nr. 900955 EqUIA Forte Zestaw Clinic A2
Art.-Nr. 900957 EqUIA Forte Zestaw Clinic A3 
1 opakowanie zawiera 200 kapsułek EQUIA Forte Fil, proszek 0,40 g  
i płyn 0,13 g (0,10 ml). Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml  
i 1 butelkę EQUIA Forte Coat (4 ml)

Kup 1 opakowanie EqUIA ForteTM Zestaw Clinic
+ Aplikator do kapsułek
+ Silvermix GRATIS1!

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za  
pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego 
zakupu. Promocja ważna dla wszystkich dostępnych zestawów  
EQUIA Forte Clinic, do wyczerpania zapasów.
Promocja ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC. 

  
EqUIA ForteTM Zestaw Clinic

Silvermix + aplikator  
do kapsułek GRATIS1! 1960 zł*

EQUIA FortetM HT dostępna jest w następujących opakowaniach i odcieniach:
EqUIA ForteTM HT Zestaw Intro, 325 zł*
(20 kapsułek, 20 jednostkowych ampułek EQUIA Forte Coat): A2, A3, B2
EqUIA ForteTM HT Zestaw Promo, 1130 zł*
(100 kapsułek, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml): A2, A2-A3, A3, A3-B2
EqUIA ForteTM HT Fil uzupełnienie, 550 zł*
(50 kapsułek): asortyment, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4
EqUIA ForteTM HT Zestaw Clinic, 1960 zł*
(200 kapsułek, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml): A2, A3, B2
Art.-Nr. 901573 EqUIA Forte Coat FlipCap
Butelka 4 ml, akcesoria; 270 zł*
Art.-Nr. 900960 EqUIA Forte Coat,
50 jednostkowych ampułek (po 0,1 ml); 385 zł*

EQUIA Forte dostępna jest w następujących opakowaniach i odcieniach:  
EqUIA Forte Zestaw Intro, 325 zł*
(20 kapsułek, 20 jednostkowych ampułek EQUIA Forte Coat) A2, A3, B2
EqUIA Forte Zestaw Promo, 1130 zł*
(100 kapsułek, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml): A2, A2-A3, A3, A3-B2
EqUIA Forte Fil uzupełnienie, 550 zł*
(50 kapsułek): asortyment, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4
EqUIA Forte Zestaw Clinic, 1960 zł*
(200 kapsułek, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml): A2, A3, B2
Art.-Nr. 900962 EqUIA Forte Coat FlipCap
Butelka 4 ml, akcesoria: 270 zł
Art.-Nr. 900960 Eq UIA Forte Coat, 
50 jednostkowych ampułek (po 0,1 ml); 385 zł*

4 +11!

4 +11!

EQUIA Forte
EQUIA Forte HT
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Umów się z nami na spotkanie, 
zaprezentujemy nasze rozwiązania  
i dostarczymy próbkę do Twojego gabinetu.

NOWOŚĆ!



* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

Umożliwiająca kondensowanie, nieklejąca się konsystencja Fuji IX GP FAST czyni go idealnym 
glasjonomerem do wypełnień klasy V, I i II, jako materiał bazowy lub materiał do odbudowy 
zrębu. Charakterystyczne właściwości szkło-jonomeru w połączeniu z łatwą procedurą 
stosowania spełniają wymagania stawiane dzisiejszym materiałom do wypełnień.

Samoutwardzalny, poddający się upychaniu 
materiał glasjonomerowy do wypełnień

GC Fuji IX GP FAST

• Różnorodne wskazania
• Silne wiązanie chemiczne
• Szybkie nakładanie jedną porcją
• Brak mikroprzecieku
• Doskonała wytrzymałość na ściskanie  
 i twardość powierzchni
• Ochrona fluorowa
• Biozgodność

Szczególnie nadaje się do stosowania w przypadkach klasy III i klasy V, w których wymagania
estetyczne są wysokie oraz przy próchnicy cementu korzeniowego, do techniki kanapkowej, jako
materiał do wypełnień u dzieci i do obudowy zrębu, na podkłady pod wypełnienia lub jako liner.

Światłoutwardzalny, modyfikowany żywicą 
materiał glasjonomerowy do wypełnień

GC Fuji II lC

• Kontrolowane utwardzanie światłem dla prostej 
 bezpośredniej procedury
• Doskonała estetyka i przezierność 
• Idealny do przyszyjkowych erozji/abfrakcji  
 wypełnień w obrębie powierzchni korzenia  
 i pododoncji 
• Optymalny również w otwartej i zamkniętej  
 technice kanapkowej 
• Silna adhezja chemiczna zapewniająca  
 doskonałą szczelność brzeżną
• Doskonała skuteczność, potwierdzona klinicznie

Fuji II lC Kapsułki 

510 zł*     

Art.-Nr. 003234 Fuji II lC Kapsułki A2 | Art.-Nr. 003235 Fuji II lC Kapsułki A3
Kup 3 opakowania po 50 kapsułek2 Fuji II lC w dowolnym odcieniu  
(0,33 g proszek i 0,10 g (0,085 ml) płyn.
Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,10 ml)
+ 1 opakowanie (50 kapsułek) w odcieniu A3 GRATIS1!

Oferta dotyczy wszystkich odcieni. Kapsułki Fuji II LC dostępne są w odcieniach: 
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem  
Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Fuji IX GP FAST Kapsułki 

450 zł*
Art.-Nr. 003289 Fuji IX GP FAST Kapsułki A2 
Art.-Nr. 003290 Fuji IX GP FAST Kapsułki A3
Kup 3 opakowania po 50 kapsułek2 Fuji IX GP FAST w dowolnym odcieniu  
(0,40 g proszek i 0,11 g (0,09 ml) płyn. Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml)
+ 1 opakowanie (50 kapsułek) Fuji IX GP w odcieniu A2 lub A3 GRATIS1!

Oferta dotyczy Fuji IX GP/GP FAST i GP EXTRA we wszystkich odcieniach. 
Kapsułki Fuji IX GP dostępne są w odcieniach: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4 
Kapsułki Fuji IX GP FAST dostępne są w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4
Kapsułki Fuji IX GP EXTRA dostępne są w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4
asortyment

  3+11 !

  3 +11 !

(cena za opakowanie 
zawierające 50 kapsułek)  

(cena za opakowanie 
zawierające 50 kapsułek)  

Materiały GC w kapsułkach
do odbudowy i cementowania

GC ulepsza procedurę dzięki 
szybszej i łatwiejszej technice 
aktywacji dla wszystkich 
kapsułek GC!
Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z Regionalnym 
Konsultantem GC.

Potrząsnąć lub stuknąć, 
aby rozluźnić proszek

 1

Wcisnąć tłok i mocno 
dociskając przytrzymać 
przez 2 sekundy

 2

Nie klikać przed 
mieszaniem

 3

Mieszać przez  
10 sekund

 4

Kliknąć dwukrotnie, aby 
zaktywować kapsułkę,  
a następnie powoli dozować 
materiał

 5

NOWA metoda aktywacji!
Zmień na “Push & Mix”! – „Wcisnąć i wymieszać”!

12

2Jeżeli jesteś zainteresowany inną konfiguracją promocji kapsułek Fuji 3 + 1 skontaktuj się z Regionalnym Konsultantem GC i poproś o indywidualną ofertę!
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GC G-Premio BOND  
System łączący do wszystkich zastosowań 
materiałów kompozytowych GC...

NOWA  
metoda aktywacji!

... jeszcze łatwiej!

...  jeszcze szybciej! 13

Konfigurator GC Restorative
Dentistry Guide w wersji 3D,

do bezpłatnego pobrania
na stronie: www.gceurope.com



 
• Doskonała adhezja do szkliwa  
 i zębiny
• Łatwa, precyzyjna procedura
• Optymalna lepkość i zwilżalność
• Natychmiastowe uszczelnienie 
 zębiny
• Do kompozytów, tlenku cyrkonu, 
 tlenku glinu i metali, a także do 
 wszystkich ceramik szklanych 
 (skaleniowych, wzmocnionych 
 leucytem i na bazie 
 dwukrzemianu litu) i ceramik 
 hybrydowych w połączeniu  
 z G-Multi PRIMER
• Redukcja przebarwień
• Brak nadwrażliwości  
 pozabiegowej
• Ograniczenie straty czasu  
 i materiału

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

 
Materiały kompozytowe GC (5 strzykawek)

NOWE ZAMKNIĘCIE 
TyPU FlIP - TOP
Korzystaj z wysokiej wydajności, 
odkrywając jednocześnie 
łatwiejsze użytkowanie

GC G-Premio BOND  
Uniwersalny, jednobutelkowy,  
światłoutwardzalny system łączący,  
kompatybilny ze wszystkimi technikami trawienia 
oraz idealny do napraw i znoszenia nadwrażliwości! 

Kup 5 dowolnych strzykawek materiału kompozytowego GC (G-ænial 
A&P, G-ænial Universal Flo, G-ænial Flo X, Essentia)
+ 1 G-Premio BOND uzupełnienie (5 ml o wartości 325 zł*) GRATIS1!

Dotyczy wszystkich strzykawek G-ænial i Essentia.
Promocja ważna tylko w tej samie grupie produktów i po uzgodnieniu  
z Konsultantem GC.

Inne dostępne opakowania:

Art.-Nr. 009035 G-Premio BOND Zestaw Starter
50 jednostkowych ampułek (po 0,1 ml), akcesoria; 410 zł*
Art.-Nr. 012689 G-Premio Bond Zestaw Starter
1 butelka 5 ml, akcesoria; 410 zł *
Art-Nr. 012695 G-Premio Bond uzupełnienie 
1 butelka 5 ml; 325 zł*
Art.-Nr. 009552 G-Premio BOND DCA
1 butelka 3 ml aktywatora Dual Cure (DCA); 170 zł*

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem 
Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

MDP

MDTP

4-MET

Art-Nr. 012690 G-Premio BOND 3-butelkowy  
Zestaw Promo (3 x 5 ml) 

300 aplikacji z jednej 5 ml butelki

G-Premio BOND Zestaw 3-butelkowy

Oferta specjalna! 830 zł * 

1 x G-Premio Bond uzupełnienie GRATIS1 !
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Skorzystaj z pomocy Regionalnego
Konsultanta GC, zaprezentuje nasze

rozwiązania i dostarczy próbkę
do Twojego gabinetu.



 

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

GC Essentia® Universal Shade 
1 odcień, 3 mocne opcje 
do wszystkich zastosowań w zębach bocznych 
światłoutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rtg 
uniwersalny kompozyt do  stomatologii odtwórczej

Odkryj 6 opcji rozwiązań,
które obejmują wszystkie
przypadki kliniczne

Przedni odcinek zębów
Odbudowa warstwowa
indywidualnie  
dostosowana
do pacjenta

Boczny odcinek zębów
Odbudowa jednym  
odcieniem Universal  

lub naturalna
dwuodcieniowa  

odbudowa warstwowa

Essentia HiFlo U 
Uniwersalny kompozyt
światłoutwardzalny
o wysokiej płynności

Essentia loFlo U 
Uniwersalny kompozyt
światłoutwadzalny
o niskiej płynności

Essentia U 
Uniwersalny kompozyt 
światłoutwardzalny
o konsystencji
szczególnie podatnej  
na upychanie

GC Essentia®  

570 zł*     760 zł * 

Art-Nr. 901464 Essentia Universal Strzykawki 3+1
Zawiera: 4 x Essentia Universal strzykawka 2 ml

Gratisowa strzykawka jest już zawarta w opakowaniu promocyjnym

Essentia® Universal Strzykawki Promo Pack

3 +1 ! 550 zł*      

Art.-Nr. 890400 Essentia Universal Strzykawki Promo Kit
Essentia HiFlo, 1 strzykawka 2 ml,
Essentia LoFlo, 1 strzykawka 2 ml,
Essentia Universal, 1 strzykawka 2 ml

Essentia® Universal Strzykawki Promo Kit

Essentia® Strzykawki

4 +1! 190 zł*    

Kup 4 strzykawki Essentia w dowolnym  
odcieniu: LD, MD, DD, LE, DE, U, OM 
+ 1 dodatkowa GRATIS!

G-Premio BOND
Essentia

Essentia Universal

Essentia Zestaw Starter  1160 zł*

190 zł*

Art.-Nr. 900964 Essentia Starter Kit, 7 strzykawek (2 ml), po jednej w odcieniu:  
LD, MD, DD, LE, DE, U, ML; 20 końcówek dozujących z tworzywa  
+ G-Premio BOND, uzupełnienie 5 ml lub G-ænial Bond uzupełnienie 5 ml GRATIS!

5 + G-Premio BOND!
Kup 5 strzykawek Essentia w dowolnym odcieniu
+ G-Premio BOND uzupełnienie 5 ml GRATIS1!

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem  
Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Essentia® Strzykawki

(cena pojedynczej 
strzykawki)  

(cena pojedynczej 
strzykawki)  
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Skorzystaj z pomocy Regionalnego
Konsultanta GC, zaprezentuje nasze

rozwiązania i dostarczy próbkę
do Twojego gabinetu.



* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

  G-ænial Anterior oferuje
• Estetykę i kontrast w obrazie rtg
• Wszechstronność w stosowaniu
• System odcieni dostosowany do wieku pacjenta
• Bezproblemową pracę

GC G-ænial
Uniwersalny kompozyt do prostych  
w wykonaniu niewidocznych wypełnień

 G-ænial Posterior oferuje
• Doskonałą estetykę przy użyciu pojedynczego odcienia
• Optymalną nieprzepuszczalność dla promieni rtg
• Nie klejącą się, umożliwiającą kondensację konsystencję
• Doskonałą wytrzymałość i trwałość

4 x G-ænial A&P   
+ 1 x GRATIS

+ 1 x G-ænial Universal Injectable 
A2 GRATIS1

lub
10 x G-ænial

(A&P/Universal Flo/Flo X)
+ 4 x GRATIS

+ 1 x G-ænial A2 lub A3 GRATIS1

1 Wybierz swój indywidualny zestaw.  
Strzykawkę G-ænial Universal Injectable odcieniu A2  

lub G-ænial w odcieniu A2 lub A3 otrzymasz bezpośrednio  
od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC

na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

A2 (Art.-Nr. 004679), A3 (Art.-Nr. 004680),
P-A2 (Art.-Nr. 004700), P-A3 (Art.-Nr. 004701) 

Zamów 4 strzykawki G-ænial Anterior lub Posterior w dowolnym odcieniu spośród:  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, 
CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE i P-IE
+ 1 dodatkowo GRATIS
+ 1 x G-ænial Universal Injectable A2 GRATIS1!

G-ænial A&P  
Strzykawki 225 zł *  (cena pojedynczej strzykawki)

Art.-Nr. 003909 G-ænial Zestaw quick Start
7 strzykawek (4,7 g/2,7 ml), po jednej w odcieniu: A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE 

Kup Zestaw G-ænial Quick Start
+ G-Premio BOND (5 ml) lub G-ænial Bond (5 ml) GRATIS
+ 2 strzykawki G-ænial A2 lub A3 GRATIS1!

Art.-Nr. 901611 G-ænial Anterior A2 - A3
4 strzykawki (4,7 g/2,7 ml), po dwie w odcieniu: A2 i A3
+ G-ænial Universal Injectable A2 GRATIS1!

Art.-Nr. 901612 G-ænial Posterior P-A2-P-A3
4 strzykawki (5,5 g/2,7 ml), po dwie w odcieniu: P-A2 i P-A3
+ G-ænial Universal Injectable A2 GRATIS1!

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC  
lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury  
jednorazowego zakupu. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

G-ænial 
quick Start

G-ænial A&P
Zestaw Promo

1450 zł *  

720 zł *  
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Konfigurator GC Restorative
Dentistry Guide w wersji 3D,

do bezpłatnego pobrania 
www.gceurope.com



* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

GC G-ænial Universal Flo
Płynny... absolutnie uniwersalny 
do wszystkich klas ubytków
Ze względu na swoją wyjątkową płynność, G-ænial Universal Flo może być nakładany jak kompozyt 
płynny i jest równie stabilny jak konwencjonalny kompozyt. Nadaje się do wszystkich rodzajów 
ubytków i charakteryzuje doskonałą wytrzymałością, polerowalnością i wszechstronnością.

GC G-ænial Flo X
Idealny partner!
G-ænial Flo X zawiera równomiernie rozproszone, ultradrobne cząstki wypełniacza (szkło barowe) i cechuje się
niską lepkością i wysokim kontrastem w obrazie rtg (300% Al przy warstwie 1 mm, 284% przy warstwie 0,5 mm),  
co między innymi ułatwia diagnostykę próchnicy wtórnej.

G-ænial Universal Injectable, uniwersalny, iniekcyjny materiał kompozytowy o wyjątkowej wytrzymałości do 
długotrwałych estetycznych odbudów wszystkich klas ubytków. Wysoka zawartość ultradrobnych cząsteczek 
baru i technologia całkowitego pokrycia silanem (FSC) nadaje mu wyjątkową wytrzymałość - wyższą od 
wiodących na rynku twardych kompozytów.

GC G-ænial®  
Universal Injectable
Kompozyt do odbudowy o wysokiej wytrzymałości 
Płynna konsystencja - długotrwała wytrzymałość

4 x G-ænial Universal Flo
+ 1 x GRATIS!

lub
10 x G-ænial

(Universal Flo/Flo X/A&P)
+ 4 x GRATIS

+ 1 x G-ænial A2 lub A3 GRATIS1

1 Wybierz swój indywidualny zestaw.  
Strzykawkę G-ænial A2 lub A3 otrzymasz bezpośrednio 

od Konsultanta GC lub za  pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Art.-Nr. 900720 G-ænial Flo X A2  
Art.-Nr. 900721 G-ænial Flo X A3
Strzykawka 3,6 g (2 ml); końcówki aplikacyjne z tworzywa (20 szt.) 
Zamów 4 strzykawki G-ænial Flo X w dowolnym odcieniu spośród:
A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 lub AO3
+ 1 strzykawka G-ænial Flo X GRATIS! 

Dostępnych jest 8 odcieni, które idealnie 
pasują do odcieni G-ænial Posterior,  
jak również dwa rodzaje końcówek  
w zależności od potrzeby!
A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 i AO3
1 x 3,6 g (2 ml), 20 końcówek aplikacyjnych 
z tworzywa, 1 osłona chroniąca przed 
światłem

Dostępny w 16 odcieniach: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, 
B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE 1 x 1,7 g,  
10 końcówek dozujących, 1 osłona chroniąca przed światłem

Dostępnych jest 15 odcieni w trzech poziomach przezierności:
Odcienie Standardowe: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV;  
Odcienie wewnętrzne: AO2, AO3; Odcienie Zewnętrzne: JE, AE
1 x (3,4 g/2 ml), 20 końcówek aplikacyjnych z tworzywa,
1 osłona chroniąca przed światłem.

720 zł *  

G-ænial Flo X

230 zł *   (cena pojedynczej strzykawki) 

Art-Nr. 901490 G-ænial Universal Injectable A2
Art-Nr. 901491 G-ænial Universal Injectable A3

Dalsze informacje, jak również ofertę specjalną dla G-ænial Universal 
Injectable można znaleźć na stronie 5. w części GABINET.

G-ænial Universal Injectable 130 zł *   (cena pojedynczej strzykawki) 

Art.-Nr. 004620 G-ænial Universal Flo A2
Art.-Nr. 004621 G-ænial Universal Flo A3
Zamów 4 strzykawki w dowolnym odcieniu spośród: A1, A2, A3, A3.5, A4, 
BW, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, AE, JE
+ 1 strzykawka G-ænial Universal Flo GRATIS!

G-ænial Universal Flo

235 zł *   (cena pojedynczej strzykawki)

G-ænial
G-ænial Flo X

G-ænial Universal Flo
G-ænial Universal 

Injectable

 4+1!

 4+1!
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* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.
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Zapytaj o przewodnik
do naszych cementów
do osadzania!

CEMENT:
ADHESIVE

Nowy przewodnik GC  
dotyczący cementowania,  
w wersji na Twój smartfon,  
do bezpłatnego pobrania  

na stronie: luting.gceurope.com

SOlUTIONS

 

Selbstadhäsiver

Kunststoffzement

Kunststoffverstärkter

Glasionomerzement

(RMGIC)

Adhäsiver

Kunststoffzement

Zinkoxidzement

Konventioneller

Glasionomerzement

(GIC)

SOlUTIONS

 

stadhäsiver

tstoffzement

Kunststoffverstärkter

Glasionomerzement

(RMGIC)

Adhäsiver

Kunststoffzement

Zinkoxidzement

Konventioneller

Glasionomerzement

(GIC)

Inteligentne 

rozwiåzania

z GC 

dla wszystkich 

wyzwaË zwiåzanych

z cementowaniem

Połåczmy siły!

G-CEM linkForce & G-CEM Veneer

1080 zł*    (cena za opakowanie)

Art.-Nr.   901607 2 x strzykawka G-CEM LinkForce (8,7 g/5 ml) w odcieniu A2
+ 1 x strzykawka G-CEM Veneer (1,7 g/ 1,2ml) w odcieniu A2 GRATIS!

Art.-Nr. 901602 2 x strzykawka G-CEM LinkForce (8,7 g/5 ml) w odcieniu A2 i TR
+ 1 x strzykawka G-CEM Veneer (1,7 g/ 1,2ml) w odcieniu A2 GRATIS!

 

Art.-Nr. 009540 G-CEM linkForce System Kit
2 x strzykawka G-CEM LinkForce A2 + TR (8,7 g/5 ml),  
30 x końcówki GC, Automix Regular, 1 x G-Premio BOND (5 ml),  
1 x G-Premio BOND DCA (3 ml), 1 x GC Etchant,  
2 x strzykawka G-CEM Try-In Paste 1,5g/1,2 ml A2 + TR, akcesoria

G-CEM linkForce System Kit

Oferta specjalna! 1225 zł* 
A2  
(A2 przezierny)
Standardowy kolor 
do cementowania 
większości prac 
protetycznych

Translucent  
(bezbarwny przezierny)
Idealny do bardzo cienkich 
prac pozwalający na 
utrzymanie oryginalnego 
odcienia odbudowy

Bleach  
(wybielony nieprzezierny)
Dostosowany do bardzo 
jasnych uzupełnień w celu 
zwiększenia nieprzezierności  
i jasności

Opaque  
(uniwersalny nieprzezierny)
Używany do maskowania 
przebarwień substratów 
gdy jest to potrzebne

Jeden cement, trzy bazowe elementy do stworzenia silnej adhezji we wszystkich 
sytuacjach klinicznych. Doskonałe właściwości wiązania chemicznego G-CEM 
LinkForce zapewniają niezawodną adhezję w każdym przypadku.

Podwójnie utwardzalny cement adhezyjny  
do osadzania do wszystkich wskazań,  
do wszystkich substratów 

GC G-CEM linkForcetM

Dostępne opakowania

Art.-Nr. 009542 G-CEM linkForce Starter Kit A2
Art.-Nr. 009543 G-CEM linkForce Starter Kit TR 

Zestaw Starter zawiera: 1 x strzykawkę G-CEM
LinkForce (8,7 g/5 ml), 20 x końcówki GC Automix
Regular, 1 x G-Multi PRIMER (5 ml), 1 x G-Premio
BOND (5ml), akcesoria  680 zł*

G-CEM linkForce, uzupełnienie
Zawiera: 1 strzykawkę 8,7g/5ml, akcesoria  540 zł*
Art.-Nr. 009544 G-CEM LinkForce, uzupełnienie A2
Art.-Nr. 009545 G-CEM LinkForce, uzupełnienie TR
Art.-Nr. 009546 G-CEM LinkForce, uzupełnienie Opaque
Art.-Nr. 009547 G-CEM LinkForce, uzupełnienie Bleach

G-CEM Try-in paste 
Zawiera: strzykawkę 1,5 g/1,2 ml  135 zł*
Art.-Nr. 012803 G-CEM Try-In Paste A2
Art.-Nr. 012804 G-CEM Try-In Paste Translucent
Art.-Nr. 012805 G-CEM Try-In Paste Opaque
Art.-Nr. 012806 G-CEM Try-in Paste Bleach

Art.-Nr. 012695  
G-Premio BOND 5 ml butelka  325 zł*

Art.-Nr. 009552  
G-Premio BOND DCA 3 ml butelka  170 zł*

Art.-Nr. 009553  
G-Multi PRIMER 5 ml butelka  235 zł*

SOlUTIONS



  Zalety
• Doskonałe wiązanie ze wszystkimi 
 nowoczesnymi materiałami odtwórczymi
• Wysoka wytrzymałość wiązania z zębiną  
 i szkliwem, w utwardzaniu chemicznym  
 i w trybie utwardzania światłem
• Nie wymaga kondycjonowania tkanek 
 zęba
• Cementowanie wszystkich rodzajów 
  wkładów typu inlay, onlay, koron i mostów 
 wykonanych z kompozytu i metalu
• Cementowanie prefabrykowanych 
 wkładów wykonanych z metalu i ceramiki, 
 wkładów z włókna szklanego i indywidual- 
 nych wkładów koronowo-korzeniowych

0 mW/cm²

Krążek metalowy 1 mm

Metal

50 mW/cm²

Krążek cyrkonu grubości 0,4 mm  
z warstwą ceramiki do 1,6 mm

Tlenek cyrkonu

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

Samoadhezyjny cement  
kompozytowy w strzykawce  
Automix

GC G-CEM linkAcetM

G-GEM linkAce Zestaw Promo

3 +1! 750 zł*   

Art.-Nr. 900732 G-CEM linkAce Zestaw Promo A2
Zawiera: 3 strzykawki G-CEM LinkAce A2 x 4,6g (2,7ml), 30 końcówek do 
mieszania, 10 końcówek endo
+ 1 strzykawka x 4,6g (2,7ml) G-CEM linkAce A2 GRATIS!
Gratisowa strzykawka jest już zawarta w opakowaniu promocyjnym

Dostępne opakowania, 500 zł*:
Art.-Nr. 004862 G-CEM linkAce Translucent  2 strzykawki x 4,6 g (2,7ml)   
Art.-Nr. 004863 G-CEM linkAce AO3  2 strzykawki x 4,6 g (2,7ml)  
Art.-Nr. 004864 G-CEM linkAce BO1  2 strzykawki x 4,6 g (2,7ml) 

Akcesoria:
Art.-Nr. 900495 Automix Końcówki Automix do Endo  
10 szt.; 40 zł  
Art.-Nr. 900668 Automix Końcówka Automix Regular 
10 szt.; 40 zł*  

UDOSKONAlONA 
POlIMERyZACJA

SIlNA ADHEZJA  
NAWET doTlENKU 

CyRKONU

NIEZRÓWNANA
ODPORNOŚĆ  
NA ŚCIERANIE

WyTRZyMAŁOŚĆ
I ESTETyKA

G-CEM LinkForce
G-CEM LinkAce
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  Obraz kliniczny
• Odgraniczone nieprzezroczystości 
 szkliwa (zmętnienia), od kremowo 
 białych do żółto-brązowych przebarwień
• Objęte schorzeniem szkliwo ma 
 prawidłową grubość (o ile nie doszło  
 do posterupcyjnej utraty)
• Zmiany mogą występować 
 asymetrycznie
• Kiedy poważnie dotknięty zostanie 
 pierwszy trzonowiec, istnieje większe 
 prawdopodobieństwo, że zagrożony 
 będzie również trzonowiec po 
 przeciwległej stronie łuku
• Zmiany na siekaczach przyśrodkowych 
 są zwykle mniej dotkliwe, ale czasem 
 mogą być nieestetyczne

  Symptomy
• Nadwrażliwość i obniżona reakcja  
 na środki znieczulenia miejscowego
• Szybki postęp próchnicy
• Posterupcyjne uszkodzenia

ROZPOZNANIE PROFIlAKTyKA

Małe/umiarkowane zmiany

Ekstrakcja ze względów 
ortodontycznych?

Bifurkacja drugiego trzonowca 
widoczna na zdjęciu rtg?

Ekstrakcja

Fuji TRIAGE Ochrona/uszczelnianie 
   powierzchni zębów

MI Varnish    Wzmacnianie/znoszenie nadwrażliwości

Instrukcje żywieniowe 
Standardowa higiena jamy ustnej

Pasta do zębów z fluorem

Tooth Mousse/MI Paste Plus
Wzmacnianie/znoszenie nadwrażliwości  

  Posterupcyjne   
  uszkodzenia

ODBUDOWA

KONTROlA

Wszystkie przypadki 
pacjentów

Tri Plaque ID Gel
Ocena stanu higieny 
jamy ustnej

Szkło-jonomer  Terapeutyczna odbudowa tymczasowa

Korona ze stali nierdzewnej

nie

nie

nie
tak

tak

tak

tak

nie

EqUIA Forte  Stała odbudowa minimalnie inwazyjna

Kompozyt  Stała odbudowa

W gabinecie

W domu
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Minimalnie inwazyjne  
rozwiązania terapeutyczne GC

Hipomineralizacja  
trzonowcowo-siekaczowa (MIH)

MIH jest częstym zaburzeniem rozwojowym, które zwykle dotyka jednego  
lub więcej pierwszych zębów trzonowych stałych. Istnieją bardzo zróżnicowane 
stopnie nasilenia - od umiarkowanych nieprzezroczystości (zmętnień),  
aż po posterupcyjne uszkodzenia z utratą szkliwa.
 .

Globalny problem, który dotyka  
co siódme dziecko

Łagodna postać MIH
Dzięki uprzejmości
prof. van Amerongen,
Holandia

Siekacze dotknięte MIH
Dzięki uprzejmości
prof. Baroni, Włochy

Ciężka postać MIH
Dzięki uprzejmości
prof. Baroni, Włochy

Umiarkowana postać MIH
Dzięki uprzejmości
prof. Baroni, Włochy

CPP-ACPF (fosfopeptyd kazeiny oraz amorficzny fosforan wapnia i fluor) został opracowany przez School of Dental Science na University of Melbourne Victoria  
w Australii. RECALDENT™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym na licencji RECALDENT™ Pty. Ltd. RECALDENT™ CPP-ACP pochodzi z białka mleka.  
Nie należy go stosować u pacjentów z alergią na białka mleka i hydroksybenzoesan.

Zapytaj o informacje dla pacjentów na temat MIH do Twojej poczekalni bezpośrednio z biura GC  
lub od Konsultanta GC z Twojego regionu. WKRÓTCE: plakat MIH do poczekalni!
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Minimalnie inwazyjne  
rozwiązania terapeutyczne GC

MIH
Tooth Mousse
MI Paste Plus

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.

Inne produkty do Minimalnie Inwazyjnego planu leczenia GC:  
 
Tri Plaque ID Gel Tubka 40g (36 ml) 
Tooth Mousse Tubka 40 g (35 ml) Tooth Mousse Opakowanie z 5 tubkami; różne smaki (każda tubka w jednym ze smaków, melon, truskawka, tutti-frutti, mięta, wanilia)
Tooth Mousse Opakowanie z 10 tubkami; różne smaki (po 2 tubki w każdym ze smaków, melon, truskawka, tutti-frutti, mięta, wanilia); Tooth Mousse Opakowanie z 10 tubkami  
dostępne również w jednym smaku

MI Paste Plus Tubka 40 g (35 ml) MI Paste Plus Opakowanie z 5 tubkami; różne smaki (każda tubka w jednym ze smaków, melon, truskawka, tutti-frutti, mięta, wanilia)
MI Paste Plus Opakowanie z 10 tubkami; różne smaki (po 2 tubki w każdym ze smaków, melon, truskawka, tutti-frutti, mięta, wanilia); MI Paste Plus Opakowanie z 10 tubkami  
dostępne również w jednym smaku

MI Varnish Opakowanie jednostkowe (40 ml) 
Fuji TRIAGE Kapsułki 50 szt. (objętość zmieszanego materiału na kapsułkę 0,13 ml); Fuji TRIAGE Proszek / Płyn

EqUIA Forte HT Zestaw Intro Kapsułki (objętość zmieszanego materiału na kapsułkę 0,14 ml); 20 kapsułek, 20 dawek jednostkowych EQUIA Forte Coat 0,1 ml, jednorazowy pędzelek;  
Zestaw Intro dostępny w kolorach A2, A3, B2 / Więcej informacji na temat EQUIA Forte HT znajduje się na stronach 10 i 11.

EqUIA Forte HT Zestaw Promo Kapsułki (objętość zmieszanego materiału na kapsułkę 0,14 ml); 2 x 50 kapsułek, EQUIA Forte Coat 4 ml, jednorazowy pędzelek; 
Zestaw Promo dostępny w kolorach A2, A3, A2-A3, B2-A3 / Więcej informacji na temat EQUIA Forte HT znajduje się na stronach 10 i 11.

Inne opakowania są również dostępne. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.eeo.gceurope.com lub skontaktuj się z konsultantem GC z Twojego regionu.

Wzmocnienie i znoszenie nadwrażliwości z GC Tooth Mousse, GC MI Paste Plus i MI Varnish

Leczenie miejscowe jest dobrym sposobem na wzmocnienie zębów i zmniejszenie nadwrażliwości w MIH. 
Stosowanie Recaldent (CPP-ACP), który zawiera wysoki poziom biodostępnego wapnia i fosforu, okazało  
się w tym przypadku skuteczne 4,5.

GC MI Paste Plus®  
& GC Tooth Mousse®

Remineralizujące kremy do ochrony zębów o potrójnym 
działaniu: Wzmocnienie, Ochrona, Regeneracja.

  MI Paste Plus & Tooth Mousse
 Remineralizujące kremy ochronne do zębów 
 o potrójnym działaniu: wzmacniająco,  
 chroniąco, regenerującym.

• Pierwsze, wypróbowane i przetestowane  
 miliony razy kremy ochronne do zębów  
 z opatentowanym kompleksem aktywnym 
 RecaldenttM

• Zaopatruje zęby w niezbędną ilość wapnia, 
 fosforu i fluoru*
• Eliminuje nadwrażliwość
• Idealne zdrowie zębów chroni, wzmacnia 
 i utrzymuje na stałe
• Działa szybko i skutecznie
• Bezcukrowa formuła ochrony zębów
 * MI Paste Plus zawiera również 900 ppm fluoru

Tooth Mousse czy MI Paste Plus?
Tooth Mousse i MI Paste Plus mogą być stosowane w tych samych 
wskazaniach. Tooth Mousse jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 
6 lat w celu uniknięcia ryzyka fluorozy. Ponadto produkt jest 
odpowiedni w przypadkach, w których suplementacja fluoru nie 
jest wymagana ani pożądana. Do stosowania na noc Tooth 
Mousse zaleca się do 12. roku życia. MI Paste Plus można 
stosować od tego wieku.

MI Paste Plus & Tooth Mousse

3 +11!
Tooth Mousse 600 zł*   (cena za opakowanie)

MI Paste Plus  650 zł*   (cena za opakowanie)

Kup 3 opakowania po 10 tubek Tooth Mousse lub MI Paste Plus  
+ 1 x 10 tubek Tooth Mousse lub MI Paste Plus GRATIS1!

Obowiązuje dla wszystkich dostępnych 10 tubkowych opakowań  
Tooth Mousse lub MI Paste Plus. 

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem  
Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Art-Nr. 901620 MI Paste Zestaw Promo 10 + 3
Zawartość: 10 tubek MI Paste Plus
(Smak: miętowy, melonowy, waniliowy, tutti-frutti, truskawkowy) 
+ 2 tubki MI Paste Plus o smaku truskawki i 1 tubka MI Paste Plus  
o smaku mięty GRATIS! 
Produkt GRATIS jest już zawarty w podanym zestawie promocyjnym.

MI Paste Plus Zestaw Promo

10 +3 ! 650 zł* 
4 Baroni, C. & Marchionni, S. MIH supplementation strategies: 
Prospective clinical and laboratory trial. J. Dent. Res, 2011;90: 371–376.
5 Wierichs, R. J., Stausberg, S., Lausch, J., Meyer-Lueckel, H. & 
Esteves-Oliveira, M. Caries-Preventive Effect of NaF, NaF plus
TCP, NaF plus CPP-ACP, and SDF Varnishes on Sound Dentin and 
Artificial Dentin Caries in vitro. Caries Res, 2018; 52: 199–211.
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* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2019.
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GC D-light® Pro
Zobacz więcej niż dostrzega oko 
Diodowa lampa polimeryzacyjna o dwóch długościach fali, 
z możliwością sterylizacji w autoklawie i trybem detekcji

Wizualizacja
płytki nazębnej

Wizualizacja 
zainfekowanej zębiny 

Wizualizacja 
mikroprzecieków

Ocena aktywności  
bakterii w bruzdach

Wizualizacja wypełnień  
i nadmiaru cementu

Ocena głębokości 
pęknięć

  Utwardzanie 
• Tryb HP - wysokiej mocy 
 1400 mW/cm²
• Niebieska dioda LED emitująca 
 światło o długości fali  
 od 460 do 465 nm
• Fioletowa dioda LED emitująca 
 światło o długości fali  
 od 400 do 405 nm,
• Skuteczna polimeryzacja  
 innych dostępnych na rynku  
 fotoinicjatorów

   Ochrona
• Tryb lP - niskiej mocy, przy 
 zredukowanej mocy wyjściowej 
 700 mW/cm², np. w przypadku 
 głębokich ubytków, gdy obszar 
 preparacji znajduje się w pobliżu 
 miazgi

  Wykrywanie
• Tryb DT - detekcji, wykorzystuje 
 tylko światło bliskie ultrafioletu
• Wizualizacja płytki nazębnej
• Wizualizacja zainfekowanej zębiny
• Wizualizacja mikroprzecieków
• Ocena aktywności bakterii  
 w bruzdach
• Wizualizacja materiałów 
 fluorescencyjnych
• Ocena głębokości pęknięć

  Sterylizacja w autoklawie

 Teraz z: 
·  nowym 
   światłowodem 
  o wysokiej 
  wytrzymałości

 baterią o 
  zwiększonej 
  wydajności

D-light Pro Zestaw Promo Bundle

Zestaw Promo!
Art.-Nr. 890455 D-Light Pro Zestaw Promo Bundle
Kup 1 lampę D-Light Pro
+ 3 x 5 ml G-Premio BOND butelka
+ po 1 strzykawce G-ænial Universal Injectable 1 ml A2, A3, akcesoria GRATIS!

Opakowanie promocyjne zawiera już gratisowe produkty.

4500 zł *    5000 zł * 

 

NOWOŚĆ!



Szkolenia 
A-La-Carte
w gabiecie
Chcesz z korzyścią dla swojej praktyki 
wykorzystać przerwę, popołudnie lub 
wieczór? Zdecyduj się na szkolenie 
praktyczne GC, gdzie jakość i kompetencje 
są na pierwszym miejscu. Jesteśmy w 
stanie dostosować się do potrzeb Twojej 
praktyki dentystycznej. Nasze szkolenia 
praktyczne A-la-Carte oferują rozwiązania 
do szerokiej gamy codziennych wyzwań 
i są przeznaczone dla całego zespołu.

OPINIE UCZESTNIKÓW
„Wiele przydatnych wskazówek do 
zastosowania w codziennej praktyce!”
„Wystarczająco dużo czasu, aby  
samemu poćwiczyć na modelu.”
„Dobrze zorganizowane i instruktywne”

WORKSHOP 

GET CONNECTED SMIlE PROGRAM

Nasza aplikacja umożliwia łatwe 
przeglądanie katalogu produktów GC, 
otrzymywanie najnowszych wiadomości, 
zapisywanie się na wydarzenia i wiele 
więcej. Im częściej korzystasz  
z „Programu lojalnościowego dla
klientów”, tym więcej uśmiechów 
zdobywasz!

Możliwe szkolenia:
SZKOlENIE MIH (HIPOMINERAlIZACJA TRZONOWCOWO 
- SIEKACZOWA)
• Jak rozpoznać MIH i jaki plan leczenia zastosować?
• Co to jest MIH?
• Jakie są różne kwalifikacje?
• Jakie strategie leczenia są możliwe i które produkty są najbardziej odpowiednie?
• Warsztaty z materiałami do MIH.

SZyBKIE WSTRZyKIWANIE Z FORMAMI SIlIKONOWyMI  
(TECHNIKA INIEKCyJNA)
• Wykonywanie krok po kroku licówek kompozytowych i tymczasowych  
 uzupełnień przy użyciu przezroczystych matryc silikonowych.

ESSENTIA: ESTETyKA OD PODSTAWy
• Zrozumienie nowej koncepcji odcieni, w której naturalny ząb służy za punkt odniesienia.
• Dobór odcienia za pomocą techniki „button” i wykonanie własnego kolornika.
• Wykonanie uzupełnienia klasy IV.
• Wykonanie licówki kompozytowej.
• Możliwości indywidualnej charakteryzacji.

JESTEŚ ZAINTERESOWANy?
Skontaktuj się z Regionalnym 
Konsultantem GC, aby uzyskać więcej 
informacji lub napisz mail na adres: 
info.poland@gc.dental
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  Utwardzanie 
• Tryb HP - wysokiej mocy 
 1400 mW/cm²
• Niebieska dioda LED emitująca 
 światło o długości fali  
 od 460 do 465 nm
• Fioletowa dioda LED emitująca 
 światło o długości fali  
 od 400 do 405 nm,
• Skuteczna polimeryzacja  
 innych dostępnych na rynku  
 fotoinicjatorów

   Ochrona
• Tryb lP - niskiej mocy, przy 
 zredukowanej mocy wyjściowej 
 700 mW/cm², np. w przypadku 
 głębokich ubytków, gdy obszar 
 preparacji znajduje się w pobliżu 
 miazgi

  Wykrywanie
• Tryb DT - detekcji, wykorzystuje 
 tylko światło bliskie ultrafioletu
• Wizualizacja płytki nazębnej
• Wizualizacja zainfekowanej zębiny
• Wizualizacja mikroprzecieków
• Ocena aktywności bakterii  
 w bruzdach
• Wizualizacja materiałów 
 fluorescencyjnych
• Ocena głębokości pęknięć

  Sterylizacja w autoklawie
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           WŁAŚCIWOŚCI I KORZyŚCI
• Heksagonalny indeks wewnątrz szczelnego, stożkowego połączenia:  

 ułatwia wprowadzanie i pozycjonowanie części protetycznych

• Jeden wkrętak do implantów odpowiedni do trzech różnych średnic 

• Jednorodna topografia mikrostrukturalna dzięki zastosowaniu matrycy technologicznej 
 GC (Aanchor® Surface Technology)

• Delikatnie stożkowy kształt trzonu implantu zapewniający jego dobrą pierwotną  
 stabilizację przy jednoczesnej ochronie tkanki kostnej

• Optymalna geometria gwintu i kształt implantu zapewniające uzyskanie  
 maksymalnego kontaktu z kością

• Zaokrąglony wierzchołek dla większego bezpieczeństwa

• Mechanicznie opracowana krawędź implantu jako profilaktyka periimplantitis

• Wykorzystanie efektu platform-shifting i platform-switching. Aktywna ochrona  
 tkanek miękkich i twardych, zapewniająca osiągnięcie i utrzymanie integracji  
 estetycznej i funkcjonalnej

• Kompaktowa i ergonomiczna kaseta chirurgiczna wyposażona w wiertła  
 o wyjątkowo wysokiej jakości

System implantologiczny GC Aadva opiera się na nowatorskiej synergii 
implantoprotetyki z koncepcją stomatologii CAD/CAM. Zapewnia kompleksowe 
rozwiązania do wszystkich przypadków leczenia implantologicznego. Wszystkie 
elementy systemu są rozwiązaniami reprezentującymi najbardziej aktualny stan 
wiedzy i spełniają najwyższe standardy jakości GC.

Implanty 
Innowacyjna technologia implantologiczna

JESTEŚ ZAINTERESOWANy?  Skontaktuj się z nami pod adresem info.poland@gc.dental lub za pośrednictwem Twojego Regionalnego Konsultanta GC!

NOWOŚĆ!
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Zarządzanie estetyką dziąsła  
na etapie protetycznym
Hermetyczne połączenie stożkowe oraz kontrolowana pozycja implantu pomagają w uzyskaniu 
właściwego profilu wyłaniania pracy protetycznej. Śruby gojące dostępne w trzech różnych 
wysokościach przezdziąsłowych (EPH 1.0 - 2.5 - 4.0 mm) i trzech średnicach (4 - 5 - 6 mm) 
umożliwiają sterowanie procesem gojenia tkanek miękkich w wymiarze poziomym i pionowym,  
a tym samym optymalną kontrolę ostatecznego efektu estetycznego odbudowy protetycznej.

Linia implantów GC Aadva
Implanty stożkoweImplanty cylindryczne

wąski  standardowy  szeroki

Implanty krótkie

ø 4.2
Długość 6,3 mm

ø 5.2 

• Wąski ø 3.3 
Długości 8-10-12-14 mm

•	Standardowy ø 4.0 
Długości 8 -10 -12 -14 mm

• Szeroki ø 5.0 
Długości 8-10-12-14 mm

Dostosowane sekwencje nawiercania, 
łatwość przenoszenia i wprowadzania 
implantów.

Wysoka jakość gojenia sąsiadujących 
tkanek miękkich.

Wysoka jakość całkowicie wygojonych 
tkanek miękkich i estetyczna 
integracja odbudowy protetycznej.

Zdjęcie rtg wykonane 36 miesięcy  
po zabiegu.
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Przewidywalność i powtarzalność wyników

wąski     standardowy     szeroki

Warsztaty praktyczne

PROWADZąCy
lek. dent. Andrzej Gruźlewski

Wstęp do implantoprotetyki  
na podstawie systemu GC Aadva

Mój pierwszy implant cz. 1
- warsztaty praktyczne na 
nieutrwalonych preparatach 
głów ludzkich dla lekarzy 
stomatologów

7.12.2019 Toruń

7-8.02.2020 Poznań

PROWADZąCy
dr hab. n med. Agnieszka Przystańska
dr n. med. Krzysztof Gawriołek
lek. dent. Tomasz Klatkiewicz

Implanty



Oficjalni partnerzy dystrybucyjni. 
Zabezpiecz się, kupując za pośrednictwem jednego z naszych oficjalnych kanałów 
dystrybucji, aby zapewnić identyfikowalność i zachowaj ostrożność, gdy przewaga 
cenowa jest zbyt wysoka.

Opakowanie zewnętrzne. 
Kupując produkty bez oryginalnego opakowania, nie ma pewności, że produkty  
te były przechowywane i transportowane zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i praktykami. Dystrybucja produktów bez oryginalnego opakowania może znacząco 
wpłynąć na skuteczność, jakość i stabilność produktu.

Instrukcje używania (IFU).  
Zawierają one wszystkie wiarygodne informacje na temat metody stosowania, 
wskazań, przeciwwskazań i potencjalnych zagrożeń związanych z ich stosowaniem.                                                                                                 
Produkty bez IFU mogą narazić Twoją praktykę na niebezpieczeństwo, a co 
najważniejsze, mogą zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu pacjenta.

Dane producenta. 
Jest to jedyny sposób na szybką i prawidłową identyfikację producenta wyrobu 
medycznego, któremu należy zgłaszać zdarzenia niepożądane.

Znak CE na opakowaniu. 
Potwierdza to, że produkty zostały certyfikowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Zabezpiecz się i szybko zidentyfikuj oryginalne materiały GC, postępując zgodnie 
z poniższą listą 

Dla nas w GC jakość jest na pierwszym miejscu i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ją naszym 
klientom nienaruszoną. Twój sukces kliniczny i, co najważniejsze, bezpieczeństwo Twoich pacjentów 
są zapewnione dzięki naszym najwyższym standardom produkcji i możliwości śledzenia drogi 
naszych produktów aż do Twojego gabinetu.
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najważniejsze, mogą zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu pacjenta.
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medycznego, któremu należy zgłaszać zdarzenia niepożądane.

Znak CE na opakowaniu. 
Potwierdza to, że produkty zostały certyfikowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Zabezpiecz się i szybko zidentyfikuj oryginalne materiały GC, postępując zgodnie 
z poniższą listą 
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Sebastian Lewandowski 
GDAŃSK / BYDGOSZCZ / TORUŃ
M. +48 516 035 806 
Sebastian.Lewandowski@gc.dental

Krzysztof Szymański
WARSZAWA 
M. +48 790 269 100 
Krzysztof.Szymanski@gc.dental

Joanna Łaban-Nanowska
WROCŁAW / ZIELONA GÓRA

M. +48 664 700 144
Joanna.LabanNanowska@gc.dental

Agnieszka Sobala
ŁÓDŹ / CZĘSTOCHOWA / RADOM

M. +48 666 857 080 
Agnieszka.Sobala@gc.dental

Maria Glabisz
POZNAŃ / SZCZECIN

M. +48 605 212 615 
Maria.Glabisz@gc.dental

Aleksander Szyczewski
WARSZAWA / BIAŁYSTOK
M. +48 534 189 825
Aleksander.Szyczewski@gc.dental

Marcin Krawczak
LUBLIN / RZESZÓW
M. +48 533 241 282
Marcin.Krawczak@gc.dental

Małgorzata Derwińska
KOSZALIN / GDAŃSK / OLSZTYN

M. +48 697 692 202
Małgorzata.Derwinska@gc.dental 

Dominika Ostrowska
KATOWICE / OPOLE
M. +48 662 012 689

Dominika.Ostrowska@gc.dental Piotr Dąbrowski
KRAKÓW / KIELCE
M. +48 505 402 204
Piotr.Dabrowski@gc.dental

Nasi współpracownicy 

są zawsze do Państwa 

dyspozycji w celu konsultacji 

Marek Lipa
KATOWICE
M. +48 606 882 179 
Marek.Lipa@gc.dental

Beata Jagielska
KRAKÓW 
M. +48 601 573 601 
Beata.Jagielska@gc.dental
  

Tomasz Uniowski
LUBLIN 
M. +48 663 206 612 
Tomasz.Uniowski@gc.dental
 

GC EUROPE Spółka Akcyjna 
Przedstawicielstwo w Polsce
Tel. +48.12.425.14.74
Info.Poland@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Kontakt


