
Soli priekšā

Jaunums!Jaunums!

Inovatīvs sveķu modificēts 
stikla jonomēra cements
ar uzticamu veiktspēju
un patīkami ērtu
lietošanu

FujiCEM™ EvolveFujiCEM™ Evolve no GC

FujiCEM Evolve GC syringe (9.2 g / 5.0 ml)
012951 GC FujiCEM Evolve Starter Kit: Syringe (1), Tips Regular (15)

012952 GC FujiCEM Evolve Triple pack Handmix: Syringe (3), Mixing Pad (1)

012953 GC FujiCEM Evolve Triple pack Automix: Syringe (3), Tips Regular (45)

012954 GC Push and Click Tip Regular (15)

012955 GC Push and Click Tip Endo (15)

Samm-sammulise juhendi
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Jauna ergonomiska dizaina šļirce, 
kas ļauj cementu samaisīt 
automātiski (ar uzgalīšiem) un
arī manuāli (bez uzgalīšiem).
Ekonomiskie “Push and Click” 
maisāmie uzgalīši ir viegli pievie-
nojami un noņemami, pieejami 
arī pagarinātie endo uzgalīši.

•  Īsā polimerizācija paātrina 
cietēšanu un atvieglo cementa
pārpalikumu notīrīšanu.
FujiCEM™ Evolve ir pieejams
universālā krāsā, tā ir
piemērota visām klīniskajām
situācijām.
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FujiCEM™ Evolve no GC
Soli priekšā

Sveķu modificēto
stikla jonomēru priekšrocības

• FujiCEM ir uzlabota tehnoloģija un, pateicoties ļoti 
garām monomēra ķēdēm, tas ir izturīgs un stabils.
Izcila adhēzija ar zobu un restaurāciju, jo īpaši ar
cirkoniju.
Ļoti rentgenkontrastains (258%) un labi redzams
rentgena uzņēmumā.
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• 

• FujiCEM Evolve izmantošanas protokols ir ļoti 
vienkāršs: nav nepieciešams koferdams un virsmas 
pirmsapstrāde.
Cements nav kairinošs zoba audiem un mīkstajiem 
audiem, neizraisa postoperatīvo jutīgumu un
pasargā zobus no kariesa.
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Uzlabota veiktspēja
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FujiCEM™ Evolve

GC ir 30 gadu ilga pieredze stikla jonomēru jomā. Šo gadu laikā GC arvien turpina piedāvāt inovatīvus 
risinājumus un uzlabotus stikla jonomēra cementus. Ar FujiCEM™ Evolve GC sper nākamo soli un 
piedāvā visām ikdienas klīniskajām vajadzībām atbilstošu cementu ar uzticamu veiktspēju. 

FujiCEM™ Evolve ir uzlabots sveķu modificēts stikla jonomēra cements, tas ir viegli lietojams un 
piemērots visām standarta protezēšanas procedūrām - retentīvām metāla bāzes un cirkonija bāzes 
restaurācijām.




