
CERASMART TM  
от GC

CERASMART притежава най-голямата якост на 
огъване в своята категория и е по-добра от 
класическите фелдшпатни керамични блокчета. И 
по-важното, предлага голяма гъвкавост (енергия 
на чупене), буферирайки дъвкателното налягане 
и устоявайки на най-предизвикателните клинични 
ситуации.

Когато здравината и гъвкавостта 
трябва да се слеят

ЕДНАКЪВ изглед, ЕДНАКЪВ подход.
 Така че, къде е разликата?

Добре дошли в ерата  
 на ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА
Открийте CERASMART TM и продуктите, които го допълват
www.gceurope.com

ЦВЕТОВЕ:
Висока транслуцентност (HT):  
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
• Предимно за заместване на емайл
• Използвайте за инлеи, онлеи, фасети,
   частични и цели корони
Ниска транслуцентност (LT):  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
• За заместване на дентинови и емайлови
   структури
•  Използвайте при маскиране на преоцве-
   тени препарации, по-специално за корони
Bleach Shade (BL)

РАЗМЕРИ:
Налични размери 12, 14 и 14L

ОПАКОВКИ:
CERASMART за Cerec, допълнително 
5 блокчета
CERASMART Universal, допълнително 
5 блокчета
CERASMART Комплект за напреднали
CERASMART Въвеждащ комплект

CERASMARTTM - най-добрия материал в раздела хибридни керамики от GC

Ceramic Primer II е последният 
праймер от GC, който може да се 
използва със всички видове 
керамика (включително стъклена 
керамика, циркон и алумина), 
композити и хибридни керамики.

Специализиран праймер за 
здрава и надеждна адхезия…

Перфектният партньор за Вашите 
CERASMART TM възстановявания!

Открийте Optiglaze Color, 
новият фотополимеризиращ 
материал от GC за 
индивидуализиране!

Оцветяване, увеличаване на 
износоустойчивостта и голям 
повърхностен блясък само 
с един размах на четката… 

Защото всичко цветно изглежда 
по-добре!

DiaPolisher е полирна паста
от GC съдържаща ултра-фини 
диамантни частици – просто 
следвайте Вашата стандартна 
полираща процедура и 
използвайте DiaPolisher Paste, за 
да постигнете по-голям блясък.

Подобрете естетичните си 
резултати с една стъпка!
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Три-точкова флексурална якост и Енергия на чупене
Източник: GCC R&D. Налични данни при поискване.
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Новото хибридно керамично 
CAD/CAM решение

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@gceurope.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. “Будапеща” 92, aп. 4-3
Teл. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
www.eeo.gceurope.com



GC CERASMARTTM

•  Ефективен процес на фрезоване с късо време 
и удължена експлоатация на фрезите

•  Отлична полируемост, показваща впечатлитляващ 
блясък след кратко време на полиране

•  Лесно индивидуализиране чрез Optiglaze Color, 
само за няколко минути

• Способен да абсорбира натоварване, CERASMART 
   е напълно подходящ за трудни оклузални ситуации
• Неговата голяма адаптация и устойчивост към 
   напукване осигуряват дълготрайно маргинално 
   запечатване
• Балансираната му повърхностна твърдост е от 
   особена полза за намаляване на изтриването на 
   срещулежащите зъби, гарантирайки същевременно 
   дълго задържане на блясъка на възстановяването

Освен това, CERASMART Ви предлага и:

Представяйки нов хибриден керамичен блок, GC Ви приветства в Ерата на 
Интелигентността, където Вие избирате правилният вид CAD/CAM блокче за 
всеки специфичен случай.

Керамиките –златният стандарт в CAD/CAM - и CERASMART си приличат по един 
или друг начин. Но CERASMART предлага несравними възможности за някои 
клинични ситуации.

Умен материал за  
 Умно приложение.

CERASMARTTM от  GC

CERASMART доказва, че не трябва да избирате между прецизност и бързина: краткото време за фрезоване 
се съчетава с изключително остри граници, без видимо отчупване, дори под голямо увеличение.

Когато прецизността и издръжливостта се обединят. 

Прецизно 
фрезоване

Източник: 
GCC R&D.

Уникална 
технология

SEM снимки; 
Източник: 
GCC R&D.

CERASMARTTM VITABLOCS® Mark II* IPS e.max® CAD* VITA ENAMIC®* LAVATM Ultimate* 

CERASMARTTM

(Гъвкава хибридна керамика)
LAVATM Ultimate* 

(Композитна нано керамика)
VITA ENAMIC®* 

(Хибридна керамика)
CERASMART се основава на послед-
ните разработки на GC в технологията 
на пълнителите, характеризирайки се с 
ултра-фини хомогенно разпръснати 
пълнители предоставящи както дълго-
траен гланц, така и по-малко износва-
не на срещулежащите зъби. Голямата 
му рентгеноконтрастност също улес-
нява проследяването на Вашите въз-
становявания.

CERASMART предлага на пациентите Ви естетични възстановявания, невидими при всички обстоятелства благо-
дарение на оптималния баланс между флуоресценция и опалесценция и естествената интеграция на цвета.

Без глазиране, без изпичане
Последните стъпки към естетичното възстановяване са лесни, избирайки от две възможности: лесно 
ръчно полиране или бързо индивидуализиране с един размах на четката… използвайки водоустойчив гланц, 
Optiglaze Color.

Когато естетиката и CAD/CAM трябва да се обединят

*Не е търговска марка на GC Europe

ПРОПУСНАТА СВЕТЛИНА

CERASMART TM

A2 HT
LAVATM Ultimate

A2 HT*
VITA ENAMIC®

1M2 H*
IPS e.max® CAD

A2 HT*

ЧЕРНА СВЕТЛИНА

LAVATM Ultimate 
A3 LT*

VITA ENAMIC®

2M2 T* 
IPS e.max® CAD

A3 LT*
CERASMART TM

A3LT

Увеличете CAD/CAM възстановителните
        си възможности с CERASMART TM!

По-умна система  
 за по-интелигентна работа

CERASMART TM

Optiglaze Color

Резултат

Резултат

DiaPolisher Paste

Ceramic Primer II 

Финиране и Полиране

Индивидуализиране

Полиране

Горе ляво: Инлей, любезно 
предоставено от 
Dr. Gumpei Koike, Япония

Горе дясно: Ендо-корона, 
любезно предоставено от 
Dr. Gilles Aldié, 
(e-Dentisterie), Франция 

Долу ляво: Онлей, любезно 
предоставено от 
Dr. Rich Rosenblatt, САЩ

Долу дясно: Корона, 
любезно предоставено от 
Prof. Marleen Peumans, Белгия

ПРЕДИ СЛЕД

ПРЕДИ СЛЕД

ПРЕДИ СЛЕД

ПРЕДИ СЛЕД


