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G-Premio BOND
- универсален свързващ 

агент

G-ænial A’CHORD
- универсален материал за 
директни възстановявания

Еquia Forte, everX Flow и G-aenial са търговски марки на GC.

G2-BOND Universal
- двустъпков универсален 

свързващ агент

everX Flow™
- течен композит, подсилен с къси 
нишки за заместване на дентина

everX Flow Шприца 2 мл (3,7 гр)
012900 Bulk shade EEP

012901 Dentin shade EEP

G-ænial Universal Injectable
Шприца  
1 мл (1,7 гр)
EEP

Компюла  
15x0,16 мл 
(0,27 гр)

Цвят

901487 10006910 XBW

901488 10006911 BW

901489 10006896 A1

901490 10006897 A2

901491 10006898 A3

901492 10006899 A3.5

901493 10006900 A4

901494 10006901 B1

901495 10006902 B2

901496 10006903 CV

901497 10006904 CVD

901498 10006905 AO1

901499 10006906 AO2

901500 10006907 AO3

901501 10006908 JE

901502 10006909 AE

EQUIA Forte HT

901554 Въвеждаща опаковка, 20 капсули A2 + 20 ед. дози от покритието EEP

901555 Въвеждаща опаковка, 20 капсули A3 + 20 ед. дози от покритието EEP

901556 Въвеждаща опаковка, 20 капсули B2 + 20 ед. дози от покритиетоEEP

901557 Промоционална опаковка, 100 капсули A2 + 1 бутилка от покритието, 4 ml EEP

901558 Промоционална опаковка, 2x50 капсули A2-A3 + 1 бутилка от покритието, 4 ml EEP

901559 Промоционална опаковка, 100 капсули A3 + 1 бутилка от покритието, 4 ml EEP

901560 Промоционална опаковка, 2x50 капсули A3-B2 + 1 бутилка от покритието, 4 ml EEP

901561 Клинична опаковка, 200 капсули A2 + 1 бутилка от покритието, 4 ml EEP

901562 Клинична опаковка, 200 капсули A3 + 1 бутилка от покритието, 4 ml EEP

901563 Клинична опаковка, 200 капсули B2 + 1 бутилка от покритието, 4 ml EEP

G-ænial® Universal Injectable
- възстановителен материал 
с високи механични качества

EQUIA Forte™ HT
- дълготраен, рентабилен алтернативен 

възстановителен материал

Свързани продукти

Влюбете се в 
следващото си 

възстановяване 

с GC



Fall in love with
 your next restorative

Всички пациенти са различни.. и въпреки това еднакви.
Всеки път, когато пациент седне на Вашия стол, планът на лечение трябва да бъде адаптиран 
и оптимизиран по начин, осигуряващ най-високо качество, всеки следващ път, за всеки един 
пациент. Това е трудна задача, с която искаме да Ви помогнем!

Опростено и ефективно решение за постериорни 
възстановявания
Продуктите на GC са създадени, вземайки предвид както пациентите, така и денталните лекари.
Това означава, че сме отдадени да осигурим ефективни и лесни за използване продукти с 
най-високо качество за всеки един случай.

 � Замества липсващия 
дентин, подсилвайки 
възстановяването Ви отвътре

 � Нишки, които стопират и 
пренасочват пукнатините

 � Лесно нанасяне наведнъж 
в дебел слой от 5.5 мм

 � Перфектно адаптиране към стените 
на кавитета без да се свлича

G-ænial Universal Injectable
Възстановителен материал с високи механични качества
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 � Създаване на форма и контур 
още по време на инжектирането

 � Голямата механична здравина 
позволява да бъде използван 
за всеки размер кавитет

 � Накрайник, който лесно се огъва, 
за да достигне всяко място

 � Ненадмината полируемост

Идеален за използване при:

 � техниката „туберкул по туберкул”

 � инжекционна техника

 � при всички директни постериорни 

възстановявания

everX Flow
Течен композит, подсилен с къси нишки

EQUIA Forte HT
Дълготраен, рентабилен алтернативен възстановителен материал
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 � Доказана глас-хибридна технология 
със синергичното действие на 
протективен лак

 � Биосъвсместим и толерантен на влага
 � Bulk-fill (нанасяне наведнъж на 
голямо количество) и самоадхезивен 
за лесно и бързо поставяне

 � Увеличаване на здравината с времето, 
благодарение на обмяната на йони

Идеален за използване при:

 � случаи със затруднено 

нанасяне на материала

 � моларно-инцизивна 

хипоминерализация - МИХ

 � кариес на корена

 � „щамп” техника

Идеален за използване при:

 � ендодонтски лекувани зъби

 � големи кавитети

 � изграждане на пънчеПодсилващият

Инжектируемият

Улесненият
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