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

Procedura kliniczna

·atwy w dozowaniu,

formowaniu i polimeryzowaniu!

GC REVOTEK LC
Øwiat¬o-utwardzalny jednosk¬adnikowy kompozyt do wype¬nie¶ i uzupe¬nie¶ tymczasowych

GC REVOTEK LC
Øwiat¬o-utwardzalny jednosk¬adnikowy kompozyt do wype¬nie¶ i uzupe¬nie¶ tymczasowych

W¬a•ciwo•ci fizyczne

Typowy materia¬

GC REVOTEK LC            bis-akrylowy

Rodzaj materia¬u                              Øwiat¬o-utwardzalna Ωywica         Chemicznie   
dwumetakrylo-uretanowa      utwardzalna Ωywica 

(UDMA) nie zawieraj◊ca            bis-akrylowa
MMA

Czas pracy                                                nieograniczony                Od 45 do 90 sek.

Czas po którym moΩna usun◊Ê          Po 10 sek. polimeryzowaniu      Po 1 do 3 minut
z jamy ustnej                                                 •wiat¬em                                   

Konieczno•Ê usuni®cia warstwy inhibicji -                                  6 minut

Ostateczne opracowanie i polerowanie Po 20 sek. polimeryzowania           6 - 7 minut
•wiat¬em*

Si¬a elastyczno•ci (po 30 min.)                       59.3 MPa                    16.3 - 17.4 MPa 

Twardo•Ê (KNOPP)                                          12.7                                  8.7

Skurcz polemeryzacyjny                                 0.388 %                             0.45 %

*na kaΩd◊ powierzchni®

GC Freegenol

GC REVOTEK LC moΩe byÊ ce-
mentowany przy pomocy kaΩdego
rodzaju cementu tymczasowego,
ale najbardziej odpowiedni jest
GC Freegenol.
● Przyjemny smak
● Nie zawiera eugenolu  
● Krótki czas wi◊zania
● Bardzo wygodna konsystencja  
● ·atwy do usuni®cia

GC Pliers (kleszcze)

GC kleszcze zosta¬y zaprojekto-
wane do ¬atwego usuwania tymcza-
sowych wype¬nie¶ i uzupe¬nie¶. 
● Ergonomiczny kszta¬t
● ·atwe utrzymanie w d¬oni 
● Mocny uchwyt   
● Nie uszkadza powierzchni

wype¬nie¶ i uzupe¬nie¶

Opakowanie

GC REVOTEK LC zawiera
w opakowaniu wprowadzaj◊cym:
1 x  pod¬uΩna porcja materia¬u
GC REVOTEK LC
(odcie¶ uniwersalny B2)
1x plastikowy pojemnik chroni◊cy
przed •wiat¬em 
1x GC szpatu¬ka nr 2

Odetnij odpowiedni◊ ilo•Ê mate-
ria¬u przy pomocy szpatu¬ki

Wci•nij materia¬ w opracowany
pod wk¬ad ubytek

Przyk¬ad wykonania wk¬adu
koronowego

Pozwól pacjentowi zagry¤Ê delika-
tnie aby odwzorowaÊ w mi®kkim
materiale powierzchni® Ωuj◊c◊
z®bów przeciwstawnych 

Materia¬ naleΩy spolimeryzowaÊ
•wiat¬em wewn◊trzustnie przez
10 sekund

Usu¶ tymczasowy wk¬ad i
spolimeryzuj kaΩd◊ powierzchni®
przez 20 sekund poza jam◊ ustn◊

Opracuj i wypoleruj odpowiedni-
mi instrumentami



GC REVOTEK LC
Øwiat¬o-utwardzalny jednosk¬adnikowy kompozyt do wype¬nie¶ i uzupe¬nie¶ tymczasowych

Nowy rewolucyjny,
•wiat¬o-utwardzalny materia¬
do wykonania tymczasowych
wype¬nie¶ i uzupe¬nie¶.
Unikatowy sposób wykonania!

KaΩdy lekarz docenia potrzeb® stosowania wype¬-
nie¶ i uzupe¬nie¶ tymczasowych. Pacjenci s◊ wdzi®-
czni za przywrócenie funkcji, komfortu i wygl◊du w
trakcie leczenia. Wiadomo jednak, Ωe takie post®po-
wanie wyd¬uΩa czas zabiegu i wp¬ywa na jego ostate-
czny koszt. 

Materia¬y uΩywane do tej pory to przewaΩnie
metakrylany metylowe (MMA) i bis-akrylowe kom-
pozyty, którymi moΩna odtworzyÊ tymczasowo usuni®-
te tkanki. Produkty te stwarzaj◊ jednak wiele prob-
lemów zarówno dla pacjenta jak i lekarza. Te proble-
my wyst®puj◊ w wielu przypadkach i mog◊ spowodo-
waÊ strat® czasu i pieni®dzy.

GC REVOTEK LC jest nowym rewolucyjnym
sposobem odtworzenia funkcji i doskona¬ej estetyki
tymczasowych wk¬adów, nak¬adów, koron, licówek
oraz mostów. Jest to materia¬ w zastosowaniu szybszy
i ¬atwiejszy niΩ jakikolwiek inny stosowany doty-
chczas i w konsekwencji ta¶szy!

Gotowy do uΩycia

GC REVOTEK LC jest jedno-
sk¬adnikow◊ Ωywic◊ kompozy-
tow◊ dost®pn◊ w unikatowej
postaci g®stej pasty. W ¬atwy
sposób moΩna odci◊Ê wymagan◊
ilo•Ê materia¬u.

Nie wymaga k¬opotliwego

mieszania proszku i p¬ynu

akrylowego

Proszek i p¬yn musi byÊ pobie-
rany, odmierzany i mieszany,
co zajmuje czas i jest k¬opotliwe
w wykonaniu. 

Materia¬ nie jest oferowany

w pojemnikach z ko¶cówk◊

mieszaj◊c◊

UΩycie pojemników z ko¶ców-
kami mieszaj◊cymi zawsze
zwi◊zane jest ze strat◊ pewnej
ilo•ci materia¬u.

Nie ma potrzeby mieszania

- nie ma ryzyka zamkni®cia

powietrza w pa•cie

Podczas mieszania akrylów i bis-
akrylów powstaj◊ce p®cherzyki
powietrza mog◊ stwarzaÊ wiele
problemów.

Nowy
GC REVOTEK LC ·atwe dozowanie...

·atwe do kontrolowania

utwardzanie •wiat¬em

GC REVOTEK LC oferuje ¬atwy
do planowania i kontrolowania czas
pracy. Lekarz lub technik nie jest
ograniczony konieczno•ci◊ •cis¬ego
przestrzegania czasu pracy jak w
przypadku materia¬ów akrylowych
i bis-akrylowych.

...formowanie ...i polimeryzownie

Bezpo•rednie formowanie

wype¬nienia

W przeciwie¶stwie do akrylu i bis-
akrylu GC REVOTEK LC nie wy-
maga wykonania wst®pnego wyci-
sku. Takie post®powanie oszcz®dza
czas, mas® wyciskow◊ i pieni◊dze.
Eliminuje problemy zwi◊zane
z niew¬a•ciwym wyciskiem. 

·atwy w stosowaniu

GC REVOTEK LC jest ¬atwy
w wprowadzaniu i modelowaniu
do ubytku. Materia¬ nie klei si®
do narz®dzi i nie rozp¬ywa si®
w jamie ustnej.

Uzyskanie doskona¬ej okluzji

i przylegania

Bezpo•rednia metoda formowania
umoΩliwia dok¬adne odwzorowa-
nie kontaktów z®bów przeciwsta-
wnych, a nie jedynie anatomii po-
wierzchni Ωuj◊cej z®ba odbudowa-
nego. W porównaniu z typowymi
akrylami, nowy materia¬ wykazu-
je minimalny skurcz zapewniaj◊c
przez to bardzo dobre utrzymanie.
To zdecydowanie zwi®ksza
funkcjonalno•Ê uzupe¬nienia
i komfort pacjenta.

Doskona¬y w metodzie

po•redniej

GC REVOTEK LC moΩe byÊ uΩy-
ty w laboratorium technicznym do
wykonania wype¬nienia na mode-
lu gipsowym. Jest równieΩ dosko-
na¬y w metodzie pod•cielania go-
towych koron.

Nowy 
GC REVOTEK LC

Jako•Ê tymczasowego wype¬nienia
wykonanego GC REVOTEK LC

Materia¬ jest idealny do wykonania
mostów, koron, wk¬adów i licówek

Polimeryzacja kaΩd◊

lamp◊ dentystyczn◊

Przy bezpo•rednim wype¬nia-
niu i uzupe¬nianiu

- NaleΩy na•wietlaÊ przez
10 sek. wewn◊trzustnie

- Usun◊Ê z jamy ustnej i
na•wietliÊ kaΩd◊ powie-
rzchni® przez 20 sek.

MoΩna równieΩ polimeryzowaÊ
ostatecznie w lampie VLC.


