
GC
D-Light® Pro 

LED polimerizacijska
luËka z dvojno

valovno dolžino

Vidi veË kot 
zmorejo vaše oËi
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GC D-Light Pro je visoko tehnološka
polimerizacijska LED luËka, ki oddaja svetlobo dvojne valovne 
dolžine in je bila razvita, da se razširi njen izbor indikacij: 

uËinkovita polimerizacija in še mnogo veË. 

Odkrijte kako vam lahko zelo majhna in lahka 
polimerizacijska luËka odpre vaše oËi, da vidite nevidno…

Detekcija

Prav tako kot njene funkcije polimerizacije ima D-light Pro 
edinstveni naËin detekcije (DT), ki uporablja samo okoliško UV 

svetlobo. Ta naËin vijoliËne svetlobe z neprekinjenim osvetljevanjem
60 sekund vam omogoËa da opazite tudi stvari, ki so oËem nevidne:

inficiran dentin, plak, popušËanje obrobne zapore (mikro-leakage), stare 
kompozitne restavracije... 

ZašËita
Izhod nizke moËi (LP) ima prav tako 20 sekundni cikel
z dvojno valovno dolžino vendar z zmanjšano moËjo 
svetlobe 700 mW/cm2. Ta polimerizacijski program
je odliËen kadar želite zmanjšati generiranje toplote
na primer v globokih kavitetah, ko je preparacija v bližini 
zobnega živca.

Polimerizacija
S ciklom 20 sekund posveti s 1400 mW/cm2 in dvojno valovno dolžino, izhod 

visoke moËi (HP) garantira zelo uËinkovito polimerizacijo vseh svetlobno 
strjujoËih dentalnih materialov. Modra LED svetloba zagotovi optimalno 

aktivacijo kamforkinona z valovno dolžino aktivacije 460-465 nm, 
medtem ko vijoliËna LED svetloba emitira 400-405 nm,

kar omogoËi uËinkovito aktivacijo tudi drugih iniciatorjev
kot so TPO ali PPD. 

Polimerizacija. ZašËita. Detekcija.



Kategorije izdelkov
UËinkovita 

polimerizacija z 
D-Light Pro?

Kompozit (konsistenca paste) 
(GC G-≥nial Anterior, GC Essentia) ✔

TekoËi kompozit (GC G-≥nial Universal Flo) ✔

Z vlakni ojaËan kompozit (GC everX Posterior) ✔

S kompozitom ojaËan steklasti ionomer (GC Fuji II LC) ✔

Karakterizacijski premaz (GC Optiglaze COLOR) ✔

Adheziv (GC G-Premio BOND) ✔

Spekter emisij: 
 Izhod visoke moËi
 Izhod nizke moËi
 Detekcijski naËin
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Spekter absorbcije: 
 PPD
 Kamforkinon
 TPO 

Vir: notranji R&D podatki so na voljo ob zahtevi.

* Bluephase, Elipar, Demi, VALO in SmartLite niso blagovne znamke GC.

Pazite 
             na odliËno uËinkovitost

Kamforkinon je glavni fotoiniciator uporabljen v svetlobno strjujoËih dentalnih materialih. Vendar so v nekaterih svetlih ali 
translucentnih materialih drugi foto-iniciatorji kot je TPO ali PPD. Ti iniciatorji imajo drugaËen spekter absorbcije in zato 
potrebujejo polimerizacijsko luËko, ki oddaja pravo valovno dolžino, da se sproži polimerizacija materiala.

D-Light Pro izhod visoke moËi (HP) in izhod nizke moËi (LP) vkljuËuje dve razliËni LED svetilki (modro in vijoliËno) z vrhom pri 
460-465 nm (vrh za kamforkinon) in 400-405 nm (vrh za PPD/TPO). Zato ker oddaja dvojno valovno dolžino, D-Light Pro 
uËinkovito polimerizira vse tipe materialov, ne glede na to kateri fotoiniciator vsebujejo.

NaËin detekcije (DT) je osnovan izkljuËno na vijoliËni LED in tako predstavlja samo en vrh v svojem spektrumu. Njegov cilj 
ni polimerizacija temveË vizualizacija oziroma pomoË pri razkritju bakterijske aktivnosti in fluoroscence materialov.

Spekter emisij D-Light Pro polimerizacijske luËke v svojih treh naËinih 
polimerizacije in spekter absorbcij najpogosteje uporabljenih

foto-iniciatorjev

Uniformnost svetlobnega žarka D-Light Pro in konkurenËni izdelki Osvetljevanje D-Light Pro in konkurenËni izdelki pri razliËnih razdaljah

Širok spekter emisij za uËinkovito polimerizacijo vseh materialov

UËinkovito osvetljevanje ne glede na razdaljo

Pri nekaterih kliniËnih situacijah in še posebej v posteriornem podroËju je pogosto nemogoËe postaviti polimerizacijsko 
luËko na idealno razdaljo za polimerizacijo materiala.

Enakomeren svetlobni žarek je pomemben parameter saj zagotavlja, da se enakomerno razprši na restavracijo. Uniformen 
in dobro osredotoËen svetlobni žarek zagotavlja, da je osvetljevanje površine materiala zadostno za uËinkovito polimerizacijo, 
Ëetudi polimerizacijska luËka ni postavljena na optimalno razdaljo.

UËinkovita polimerizacija vseh GC proizvodov



D-Light® Pro

Prisotnost bakterij je zelo oËitna ob uporabi vijoliËne svetlobe, ker podroËja, kjer je prisotna bakterijska 
aktivnost kažejo rdeËo flourescenco, kadar so izpostavljene vijoliËni svetlobi, medtem ko zobna struktura 
kaže zeleno flourescenco. Zaradi tega vam Detekcijski naËin (DT) luËke D-Light Pro omogoËa vizualizirati 
plak in inficiran dentin ter doloËiti prisotnost popušËanja obrobne zapore (mikro-leakage) in bakterijske 
aktivnosti v fisurah. Dodatno vam pomaga, da jasno razloËite med zobno substanco in flourescentnimi 
restavrativnimi materiali in tako sledite minimalno invazivnemu pristopu kadarkoli je to mogoËe.

GC Europe je razvil smernice in izdelke za identifikacijo faktorjev tveganja za preventivo razvoja karioznih lezij
in obnovo zobnih tkiv v skladu s filozofijo ”minimalne intervencije”. VeË lahko izveste na spletni strani GC Europe!

Vidnost bakterijske aktivnosti v fisurah

Ko zalivate fisure je pomembno, da ste prepriËani, da ni ostalo niË veË bakterij 
v fisurah preden nanesete material za zalivanje. VijoliËna svetloba je idealen 
naËin, da preverite ali so bili koraki ËišËenja fisure uspešni in zadostni.

Vidnost aktivnega plaka

VijoliËna svetloba poudari prisotnost aktivnega plaka na površini zob, kar vam 
pomaga enostavno identificirati podroËja tveganja za karies.

Ocena globine pok

Detekcijski naËin luËke D-Light Pro uporabljen s tehniko transiluminacije (osvetlitev 
preko zoba od bukalne/palatinalne strani) je odliËno orodje za oceno globine 
razpok v zobni strukturi. »e gre svetloba popolnoma skozi (levo) pomeni, da 
razpoke niso zelo globoke; toda, Ëe se svetloba ustavi na nivoju poke (desno) 
kaže najverjetneje, da je razpoka globja in je nadaljna preiskava poke potrebna.

Vidnost restavracij in viškov cementa

Mnogo kompozitnih materialov kaže hiper flourescenco, ko so izpostavljeni 
vijoliËni svetlobi, kar jih naredi preproste za prepoznavo in razlikovanje od struktur 
naravnega zoba. Uporaba Detekcijskega naËina pomaga, da pustite zobno 
površino nedotaknjeno, ko odstranjujete staro restavracijo ali viške cementa, na 
primer po odstranitvi ortodonstskih nosilcev.

Vidnost popušËanja obrobne zapore

Detekcijski naËin luËke D-Light Pro je prav tako odliËen pripomoËek za oceno 
robov starih restavracij. Pomaga vam oceniti, Ëe je obrobna zapora še zadovoljiva 
in pomaga razlikovati med zabarvanji in popušËanjem obrobne zapore saj se 
samo bakterijska aktivnost prikaže rdeËe pod vijoliËno svetlobo.

Vidnost inficiranega dentina

Eksponiran inficiran dentin (v preparacijah in odprtih kavitetah) kaže rdeËo 
flourescenco pod vijoliËno svetlobo. V tem primeru nam uporaba Detekcijskega 
naËina luËke D-Light Pro omogoËi, da prepariramo kavitete na minimalno 
invaziven naËin tako, da zanesljivo odstranjujemo samo dentin, ki predstavlja 
tveganje. 

Videti, kar je oËem nevidno
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Verjemite svojim oËem: D-Light Pro je tako lahka in majhna, 

da lahko z njo delate kot z instrumentom
S polno težo 95 g in zelo tankim 
držalom kot svinËnik, D-Light Pro 
ponuja nedosegljive lastnosti za 
rokovanje - poËutite se kot z instru-
mentom v roki. Združuje odliËen 
intraoralni dostop posteriorno in 
enostavno nastavitev anteriorno, 
D-Light Pro zagotavlja optimalno 
udobje tako za pacienta kot tudi za 
zdravnika.

Rokovanje kot s svinËnikom OdliËen intraoralni dostop v posteriornih 
podroËjih

Z D-Light Pro se vam nikoli na zgodi, 
da ostanete brez baterije! V paket sta 
vkljuËeni dve bateriji zato lahko 
enostavno zamenjate bateriji v nekaj 
sekundah kadarkoli želite. Elegantna 
polnilna postaja lahko polni obe bate-
riji simultano, ko ne uporabljate luËke. 
Integriran radiometer vam pomaga 
doloËiti ali je izhodna moË zadostna 
za uËinkovito polimerizacijo.

Enostavno namešËanje/odstranitev baterije Polnilna postaja omogoËa simultano polnjenje 
dveh baterij

Ponovno polnjenje baterije v hipu!

D-Light Pro ima še eno edinstveno 
lastnost: je prva polimerizacijska 
luËka, ki se lahko popolnoma sterilizira 
potem ko se odstranijo elektronske 
komponente iz držala, kar zagotavlja 
optimalno higieno za vse vaše po-
sebne kliniËne primere.

Odstranite elektronski modul in baterijo pred parno sterilizacijo

Elementi, ki se 
lahko parno 
sterilizirajo

Nato pa je še veË kar D-Light Pro zmore…

Elementi, ki se 
ne morejo

parno
sterilizirati



GC EUROPE N.V. 
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel.  +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
GCEEO Slovenia
Ulica talcev 1a
SLO - 3310 Æalec
Tel.  +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
info.slovenia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC D-Light Pro
Videti veË kot zmorejo vaše oËi

D-Light Pro

901412
D-Light Pro Kit
Vsebuje: D-Light Pro luËko z elektronskim modulom v držalu, ojaËan svetlobni vodnik 8 mm, baterija (2 kos), polnilna postaja, 
polnilec, EU/UK adapter, trd vizir za zašËito vida, mehek šËitnik za zašËito vida (3 kos)

901413 D-Light Pro držalo

900759 D-Light Pro ojaËan svetlobni vodnik 8 mm

901414 D-Light Pro baterije

901415 D-Light Pro polnilna postaja

901416 D-Light Pro polnilec & EU/UK adapterji

901417 D-Light Pro trd vizir za zašËito vida

890380 D-Light Duo/Pro mehek šËitnik za zašËito vida (10x)
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