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NIEUWS

Ontstaan en de filosofie van GC 

GC bestaat dit jaar 100 jaar! In 1921 ontstond GC 
Chemical Research Laboratory in Tokio, waar drie 
chemici ‘Standard Cement’ voorstelden, het eerste 
GC product. 

Dankzij de Japanse cultuur en bedrijfsfilosofie 
SEMUI werd GC steeds succesvoller. 

Voor GC houdt SEMUI volgende in:  
‘Echte producten zijn gemaakt voor het welzijn van 
anderen, niet voor ons eigen belang’, en ‘een actie 
ten behoeve van een gebruiker zal nooit nalaten 
ons gelukkig te maken’. 

100 jaar GC

Nakama Spirit van GC

GC is ervan overtuigd dat als Associates (zo worden alle werknemers bij GC genoemd) 
de geest van SEMUI overnemen, ze hun motivatie verhogen en meer energie hebben.  
GC is dus een bedrijf van Nakama (Japans woord voor Associates), omdat het is op-
gericht met de overtuiging dat de bron van de energie en het succes van een bedrijf niet 
ligt in de kracht van het kapitaal, maar in plaats daarvan afhankelijk is van de kwaliteit van 
de mensen die voor het bedrijf werken. 

Een van de belangrijkste principes van de GC Nakama Spirit is dat we niet werken om 
winst te maken voor investeerders, maar om de voortdurende ontwikkeling van de tand-
heelkundige wetenschap en de tandheelkundige gezondheid in de samenleving in het 
algemeen te waarborgen.

De Daruma Doll

De Daruma Doll is een handgemaakte Japanse wenspop, ook wel  
“Goal Doll” genoemd. Het maakt deel uit van een eeuwenoude  
traditie om ons scherp te houden voor het bereiken van onze  
doelen. Eerst bepaalt u een specifiek doel dat u vastbesloten  
bent te bereiken.  Dan kleurt u een van de lege ogen in van de 
Daruma Doll om aan te geven dat u zich inzet om uw doel te 
bereiken en plaatst u de Daruma Doll op een zichtbare plaats, 
zodat u eraan herinnerd wordt hetzelfde te doen terwijl hij zich 
op uw doel concentreert. 
 
Dhr. Makoto Nakao (Voorzitter van de Raad van Bestuur -  
GC International AG) schilderde een van de ogen van de 
Daruma Doll met het doel om op een dag de EFQM Global 
Excellence Award te krijgen. Deze prijs is de hoogste erkenning 
die door de European Foundation of Quality Management (EFQM) 
wordt gegeven aan een bedrijf dat wordt beschouwd als een wereld-
wijde voorbeeldorganisatie voor uitmuntendheid. Als u uw doel hebt 
bereikt, kleurt u het andere oog van de Daruma Doll in om
“DANK U” te zeggen.

GC kreeg in 2019 zijn EFQM award.

GC's TOP producten van 2021!
2021 is een jaar om nooit te vergeten, zeker voor GC!
Dit jaar lanceert GC heel wat nieuwe producten en breidt haar product portfolio nog meer uit.
Hier heeft u een handig overzicht van de TOP producten van 2021. De volledige product uitleg kan u  
terugvinden in de pagina's die volgen. Veel leesplezier!

G-Premio 
BOND

G-Premio BOND is 1-component universeel 
adhesief. Gelooft u, net zoals wij, in nul 
compromissen? Kijk snel op pag. 6 en 7

G2-BOND
UNIVERSAL

De nieuwe standaard voor universele hechting 
bestaande uit twee componenten. Wilt u de beste 

bonding? Lees er alles over op pag. 4 en 5

G-ænial® 

A’CHORD

G-ænial A’CHORD is een nieuw universeel composiet 
met een vereenvoudigd kleursysteem. Lift u mee op 

onze innovaties? Lees er alles over op pag. 8 en 9

G-ænial® Universal 
Injectable

G-ænial Universal Injectable is een universeel 
composiet zo sterk als een rots. Begint u ook met 

injecteren? Lees er alles over op pag. 10 en 11

EQUIA  
Forte® HT

EQUIA Forte HT is een bulk fill glas hybride
restauratief systeem. Wilt u weten waar u dit 

product toepast? Lees er alles over op pag. 12

G-CEM ONETM

G-CEM ONE is een universeel, composiet 
hechtcement. Wilt u één hechtcement voor al uw 

indicaties? Lees er alles over op pag. 14 en 15
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G2-BOND Universal
Met GC op weg naar de nieuwe standaard

in de adhesieve tandheelkunde

Met meer dan 1 miljard composietrestauraties en 
een eeuw ervaring in tandheelkundige materialen is 
GC toonaangevend op het gebied van de adhesieve 
tandheelkunde. GC verbreedt zijn adhesiefportfolio 
met de introductie van G2-BOND Universal, een 
allround universeel 2-componenten systeem.

Ordernr. Beschrijving 
10006819 G2-BOND Universal Bottle Kit 
10006821 G2-BOND Universal, 1-PRIMER Refill 5ml 
10006822 G2-BOND Universal, 2-BOND Refill 

1 Van Dijken J, et al.,Dent Mater (2013). 
2 Bron: Dr. Mine, Osaka University, Japan
3 Resultaten bevestigd door onafhankelijk onderzoek van de Universiteit van Siena, Italië. 
*Genoemde waarden gelden bij Clear SE BOND 2. Clearfil SE Bond 2 is geen handelsmerk van GC

Bevochtigd en etst het oppervlak zeer efficiënt. 
 
Zonder hydrofiliciteit? 
• Onvoldoende infiltratie van kunsthars in het 

dentine-oppervlak 
• Hoger risico op vorming van randspleten.

Zorgt voor een sterke hechting aan composiet. 

Zonder hydrofobiciteit?
• Hydrolytische afbraak van de hechtlaag 
• Verhoogd risico op debonding.

Wat is nieuw? Met zijn gepatenteerde Dual H-Technologie concentreert G2-BOND Universal zich op het versterken 
van de hechtlaag en het aanzienlijk verminderen van de kans op degradatie door hydrolyse na verloop 
van tijd. Deze nieuwe technologie zorgt voor een soepele overgang van hydrofiele naar hydrofobe 
kenmerken.

⇨⇨
HYDROFIELE PRIMER HYDROFOBE BOND

Evaluaties  door 
professionelen Evaluaties door tandartsen wereldwijd resulteerden in meer dan 1.500 restauraties uitgevoerd 

met G2-BOND Universal.  
De resultaten wijzen op: 

• Opmerkelijke sealing effectiviteit met vrijwel geen postoperatieve gevoeligheid 3 
• 97% tevredenheid in de etsmodus Self Etch en Etch & Rinse 
• 98% tevredenheid over de productverwerking en -dosering 
• 89% tevredenheid over het ergonomische flaconontwerp

Klasse II-restauratie
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Selectief etsen van glazuur Applicatie van 1-PRIMER Applicatie van 2-BOND Na fotopolymerisatie wordt het 
restauratiemateriaal aangebracht

Eenvoudige klinische 
verwerking met lage 
technische 
gevoeligheid

Ingenieus ontwerp van de herbruikbare flaconmantel om het contactpunt met de flacon te 
minimaliseren en efficient te doseren.

Uniek design

 

Duurzaamheid van de hechtlaag
Afname in buigsterkte na veroudering (%)

Techniekgevoeligheid  
bij het drogen 

Daling van de hechtsterkte (%) 

Proceduretijd 
Totale proceduretijd (sec) 

Initiële hechtsterkte 
Hechtsterkte na 24 uur (MPa) 

Slijtvastheid 
Slijtage door tandenborstel 
(μm) 

Dikte van de hechtlaag 
Filmdikte (μm) 

Lage watersorptie 
Watersorptie (μg/mm3) 

Etsmodus 
Compatibele etsmodus 

G2-BOND Universal   Clearfil SE Bond
G2-BOND 
Universal 

 Clearfil SE 
Bond

HEMA-vrij1 Ja Nee

Compatibele  
etsmodus

Total etch  
Selective etch 

Self etch
Self etch

Proceduretijd 20-45 sec >35 sec

Verpakking Primer (5 ml)  
Bonding  (5 ml)

Primer (6 ml) 
Bonding (5 

ml)

Aantal doseringen 300 250

Gekoeld bewaren Nee Ja

Micro treksterkte aan 
dentine (MPa)2

na 24u: 62.9 na 24u: 50.9

na 6 mnd: 63.7 na 6 mnd: 
47.0

De nieuwe standaard

Neem voor meer informatie en  promoties contact op met uw GC Dental Advisor in uw regio (zie achterzijde).

G2-BOND Universal Bottle kit +  
2 verpakkingen G-ænial Universal Injectable  

PROMOPACK
50% KORTING
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De juiste hechtmethode kiezen voor elke indicatie en zorgvuldig de behandelingsstappen volgen is niet 
altijd even makkelijk. Daarom heeft GC G-Premio Bond ontwikkeld – een universeel adhesief in één enkel 
flesje, dat compatibel is met alle mogelijke etsmethodes. Bovendien kan G-Premio Bond niet alleen voor 
directe hechting worden gebruikt, maar ook voor reparaties en de behandeling van hypersensitiviteit.

Hiermee biedt GC u veelzijdigheid en gebruiksgemak zonder impact op de adhesieve kwaliteiten. G-Premio 
Bond heeft de voordelen van een universeel adhesief, gecombineerd met topprestaties in elke mogelijke 
situatie.

Omdat we geloven in zero compromissen.

G-Premio BOND
All-in-one Universeel adhesief

Handige flip-top sluiting

MDP

MDTP

4-MET

Ga voor zero adhesieve breuken

G-Premio BOND bevat 4-MET, MDP & MDTP in een unieke formule.  

• 4-MET: verbeterde hechting aan glazuur en dentine 
• MDP: verbeterde hechting aan gemineraliseerde weefsels (glazuur), hecht 

aan zirkonium, alumina en niet-edele metalen 
• MDTP: hecht aan edele metalen

Gebruikers over G-Premio BOND 

• “Ik hou van de unit-dose verpakking”
• “Geen problemen met post-op gevoeligheid tijdens de controleafspraak”
• “Kan op kamertemperatuur bewaard worden”
• “De folie wikkels bij de unit doses houden de vloeistof vers en beschermt 

het materiaal tegen uitdrogen”

Stap-voor-stap

Lichtuitharden gedurende 10”Breng G-Premio BOND aan en 
wacht 10”

Drogen gedurende 5” met 
maximale luchtdruk

Kies uw gewenste etstechniek. 
Wanneer u wilt etsen, ets gedurende 
10-15”, spoel en droog

Composiet

G-Premio BOND: 3µm

Dentine

GCC R&D

Ga voor zero verkleuringen!
Dankzij het optimale bevochtigingsvermogen en de doordringbaarheid, en de zeer 
efficiente droogprocedure (5 seconden met maximum luchtdruk), kan G-Premio BOND 
een extreem dunne filmdikte (3µm) realiseren. Hoewel het materiaal zeer vloeibaar is, 
bevat het een groot aandeel vulstoffen en photo-initiators die een sterke adhesieve 
laag helpen opbouwen. Deze kenmerken, samen met de HEMA-vrije samenstelling, 
garanderen het blijvend behoud van deze adhesieve laag en voorkomen hydrolyse 
dat tot verkleuring kan leiden. 

Kies voor een duurzaam en esthetisch resultaat!

Ga voor zero fouten!
Met G-Premio BOND zijn verwerkingsfouten tijdens de restauratieve 
routine zo goed als uitgesloten. Een eenvoudige behandeling, 
gecombineerd met een geringe techniekgevoeligheid. 
 G-Premio BOND staat voor gemoedsrust tijdens de hele behandeling:

• Voldoende hechtsterkte, ook als de wachttijd niet volledig wordt 
benut

• De droogtijd is onmogelijk te missen: 5 seconden met MAX luchtdruk
• Lichtuitharden gaat bijzonder efficient, dankzij de grote hoeveelheid 

foto-initiatiors 
• Visuele controle op het aanbrengen wordt vergemakkelijkt dankzij de 

geelachtige kleur van het adhesief voor het lichtuitharden

Ga voor minder afval
Met G-Premio BOND kunt u kostbare tijd winnen dankzij de zeer snelle procedure: 
25s bij zelf-etsen,50s bij selectief- of totaal-etsen. Dit komt vooral tot zijn recht in 
situaties waar de isolatie niet optimaal is, of bij pediatrische casussen.
G-Premio BOND beperkt ook het materiaalverlies tot een minimum, dankzij het 
unieke siliconen tuitje die de verdeling optimaal controleert en de smalle opening 
die kleine druppeltjes aflevert (tot 300 per fles). Stabiel tot de laatste druppel...

 
Gedaan met tijds- en materiaalverlies!

G-Premio BOND 3-bottle pack 
Art.nr: 10001458 

PROMO
15% KORTING G-Premio BOND Refill +  

G-ænial Universal Injectable  

PROMO
PACK

Neem voor meer informatie en  promoties contact op met uw GC Dental Advisor in uw regio (zie achterzijde).

1 Opgaaf fabrikant 
2 Op basis van adviesprijzen
3 R&D GC, data on file  

ScotchB
ond

 U
niversal  is g
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G2-Premio 
BOND 

 Scotchbond 
Universal1

HEMA-vrij Ja Nee

Compatibele  
etsmodus

Total etch  
Selective etch 

Self etch

Total etch
Selective etch 

Self etch

Proceduretijd 25 sec 35 sec

Inmasseren 0 sec 20 sec

Filmdikte 3 µ 5-10 µ

Verpakking 5 ml 5 ml

Aantal  
doseringen 300 200

Prijs per applicatie2 € 0,32 € 0,50

Schuifsterkte aan  
keramiek bij reparatie 
(Mpa, TC=5000)3

27.64 0.7

Competitie

G-Premio BOND ScotchBond Universal(3M ESPE)

HEMA Vrij

Compatibele  
Etsmodus

Proceduretijd

Aantal doseringen

Prijs

Schuifsterkte aan keramiek  
bij reparatie(Mpa, TC = 5.000)
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G-ænial® A’CHORD

GC stelt met trots G-ænial A’CHORD voor, een nieuw universeel composiet met een vereenvoudigd 
kleursysteem. G-ænial A’CHORD is ontworpen voor elke tandarts die zijn werk wil vereenvoudigen maar 
niet aan esthetiek en duurzaamheid wil inboeten. 

Dit composiet zorgt ervoor dat u in eender welke klinische situatie in perfecte harmonie kunt werken. 

Dit materiaal werd ontwikkeld om al uw directe restauraties met 5 CORE-kleuren te dekken. Dankzij een 
unieke combinatie van technologieën blijft uw restauratie na verloop van tijd mooi, glanzend en intact.

Harmonie, prestatie en esthetiek binnen handbereik

Met de 5 standaard kleuren van G-ænial A’CHORD
 dek je alle VITA-kleuren!

G-ænial A’CHORD 
A1

G-ænial A’CHORD 
A2

G-ænial A’CHORD 
A3

G-ænial A’CHORD 
A3.5

G-ænial A’CHORD 
A4

   5 standaard kleuren van G-ænial A’CHORD op       het midden van elke VITA kleur geplaatst:

Natuurlijke fluorescentie bij G-ænial A’CHORD en Tetric Prime bij elke vorm van belichting

UV
(365 nm)

near-UV
(365 nm)

G-ænial A’CHORD

Tetric Prime

• 5 hoofdkleuren (A1, A2, A3, A3.5, A4) om alle 16 Vita-kleuren 
te dekken, voor een eenvoudige keuze van kleur. Met een mi-
nimale voorraad en een voorspelbaar resultaat waar uw patiën-
ten elke keer opnieuw tevreden mee zijn.

• Onzichtbare restauraties, zowel onder UV-licht als onder ‘near’ 
UV-licht 

• Zacht, maar vormbaar dankzij unieke monomeertechnologie

• Gemakkelijk en snel te polijsten naar hoogglans

• Combineren van 3 technologieën voor hoge sterkte, geringe 
slijtage en een stabiele kleur, zelfs na verloop van tijd

G-ænial A’CHORD, dé oplossing:

Andere beschikbare kits:
• G-ænial A’CHORD Layering Kit:  

15 unitips/kleur A2, A3, AO2, AE, JE - art. nr.: 10006772 - adviesprijs € 265,-*

• G-ænial A’CHORD Layering Kit:  
1 spuitje/kleur A2, A3, AO2, AE, JE- art. nr.: 10006767 - adviesprijs € 247,-*

• G-ænial A’CHORD Bleach Kit:  
1 spuitje/kleur BW, BOW, JE - art. nr.: 10006771 - adviesprijs € 149,-*

Ontdek G-ænial® A’CHORD, vereenvoudig uw werk
Uw werk vereenvoudigen, zonder in te boeten aan esthetiek en duurzaamheid. 
Met G-ænial A’CHORD hebt u een composiet dat de oplossing is voor al uw directe restauraties.

G-ænial A’CHORD Core Kit: 

• 15 unitips/kleur A1, A2, A3, A3.5, A4

Artikelnr.: 10006773 

G-ænial A’CHORD Core Kit: 

• 1 spuitje/kleur A1, A2, A3, A3.5, A4 

Artikelnr.: 10006768 

Voor een eerste kennismaking hebben we volgende kits samengesteld:

PROMO
10% KORTING

Neem voor meer informatie en  promoties contact op met uw GC Dental Advisor in uw regio (zie achterzijde).
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Initiële klasse IV-caviteit G-ænial Universal Injectable Eindresultaat
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Initiële klasse III-caviteit Injecteren van G-ænial Universeel Injecteerbaar (A2) Recall, laat een perfecte integratie zien

Klasse III restauratie

Klasse IV restauratie

Klasse V restauratie
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Initiële situatie Eindresultaat
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Vroege slijtage bij een 40-jarige patiënt die een  
conserverende behandeling nodig heeft.

Oude composietrestauraties verwijderd en tanden  
micro-geëtst. Opbouwen en restaureren van het occlusale 
oppervlak met behulp van een alternatieve tandtechniek.

Laatste restauraties met behulp van een injectietechniek 
met één kleur, A1.

Behandeling van vroegtijdige slijtage

G-ænial Universal Injectable voor alle caviteitsklassen

Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse V

Onovertroffen 
polijstbaarheid 
met prachtige 

esthetiek

Universele  
applicatie voor 
alle caviteits- 

klassen

Snelle  
applicatie  

zonder 
verspilling
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In één keer injecteren, vormen en contouren
Aangezien G-ænial Universal Injectable niet inzakt of draderig wordt, hebt u de totale 
controle om het tijdens het injecteren aan te passen,  te vormen en te contouren voor snel-
le, moeiteloze restauraties. Het past zich perfect aan de vorm van de caviteit aan en zorgt 
dat u eenvoudig contouren, knobbels en zelfs proximale wanden kunt bouwen.

Klasse I restauratie

1 2 3

Opbouw van de proximale wand met de  
enamelkleur  JE

Verwijdering van de oude restauratie en de cariës

Verwijdering van het matrixschildje nadat de 
wand is opgebouwd

De ondersnijdingen zijn eenvoudig bereikbaar 
dankzij de buigbare tipstips

Nu kunt u een klasse I-procedure volgen; de 
dentinelaag wordt gemaakt met de A4-kleur

Eindresultaat na afwerken en polijsten van  
de randen

Klasse II restauratie

1 2 3

4 5 6

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

G-ænial® Universal Injectable

PROMO 20% & 30% KORTING
G-ænial Universal Injectable 

20% korting bij afname van 5 verpakkingen en 30% korting bij 
afname van minimaal 10 verpakkingen

Neem voor meer informatie en  promoties contact op met uw GC Dental Advisor in uw regio (zie achterzijde).

NU VERKRIJGBAAR INUNITIP

PACKS
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EQUIA Forte® HT
De glashybride EQUIA Forte HT is geschikt voor definitieve minimaal invasieve vullingen. Bovendien is de 
snelle plaatsing in bulk een groot voordeel bij jonge, angstige patiëntjes. De chemische hechting en 
vochttolerantie van EQUIA Forte HT bieden een groot voordeel, omdat de hechting aan gehypominerali-
seerde dentine moeilijker is. Door het gebruiksgemak, de snelle proceduretijd en de zelfhechtende  
eigenschappen is EQUIA Forte HT echt geschikt voor iedereen, van kinderen tot ouderen of 
hoogrisicopatiënten.

Wil u meer weten over de toepassing van EQUIA Forte HT bij MIH of bij Mondzorg bij ouderen? 
Schrijf u hier in voor de cursus van Wouter van den Steen op 9 oktober of van Barbara Janssens op 21 oktober.

7 OKTOBER 2021

MIH (Kaasmolaren)
Wouter van den Steen

VOCHTTOLERANTIE
Dankzij de sterke chemische hechting van EQUIA 

Forte HT en de uitstekende bevochtigingsvermogen is 
het niet nodig om te conditioneren, te hechten met 

bonding of een rubberdam aan te brengen.  
De hechtkracht wordt niet aangetast, zelfs niet in  

aanwezigheid van speeksel.

GEMAKKELIJK
De 5-staps procedure, waaronder de preparatie,  
applicatie, afwerking, coating en uitharding met 

licht, zonder aanpassing van de procedure aan de 
leeftijd van het gebit (jong tot sclerotisch dentine) 

kan niet eenvoudiger worden toegepast.

21 OKTOBER 2021

Mondzorg bij ouderen 
Barbara Janssens

Een overzichtelijke webpagina over EQUIA Forte HT met klinische voorbeelden bij MIH, in de geriatrie, bij 
Klasse I en II, of video's met stapsgewijze instructies en productinformatie kan u hier terugvinden door de QR 
code te scannen:

everX Flow
Biomimetisch herstel na wortelkanaalbehandeling  
door Filip Keulemans (BE)

Filip Keulemans
Behaalde in 2000 het diploma Tandarts aan de VUB (België).   
Promoveerde in 2010 aan de Universiteit van Amsterdam  (ACTA).  
Sinds 2000 deeltijds privépraktijk met speciale interesse voor adhesieve en restauratieve tandheelkunde.  
Zijn onderzoeksinteresse situeert zich op het vlak van de tandheelkundige materialen en de adhesieve tandheelkunde.

We worden als tandarts regel-
matig geconfronteerd met af-
gebroken knobbels. In het bij-
zonder wortelkanaal behandelde 
gebitselementen met uitgebreid 
tandweefselverlies bezitten een 
verhoogde graad van breuk- 
gevoeligheid. 

Deze casus beschrijft het herstel 
van een ondermolaar met een 
knobbelbreuk ter hoogte van de 
distolinguale knobbel. Herstel 
werd uitgevoerd vanuit biomi-
metisch oogpunt, wat concreet 
wil zeggen dat er materialen en 
technieken gebruikt werden om 
het gebitselement op een na- 
tuurlijke manier te herstellen. 

De gebruikte restauratiemateri-
alen dienen enerzijds eigenschap-
pen te bezitten vergelijkbaar met 
die van het te vervangen tand-
weefsel (glazuur en dentine), en 
anderzijds op een degelijke wijze 
met elkaar en het resterende tand-
weefsel verbonden te worden. In 
deze specifieke casus werd het 
ontbrekende dentine vervangen 
met behulp van een vloeibaar 

kort vezelcomposiet (everX Flow 
dentine shade). De geïncorpo-
reerde korte glasvezels geven het 
materiaal niet alleen een breuk- 
taaiheid vergelijkbaar met den-
tine, maar verlagen eveneens 
de polymerisatiekrimp, wat een 
gunstig effect heeft op de hech-
ting met het tandweefsel. Om 
het glazuur te vervagen werd 
een indirecte CAD/CAM vervaar-
digde partiële keramische onlay 
(lithium disilicaat) aangewend. 
Deze partiële restauratie werd 
verkleefd met verwarmd compo-
siet (Essentia®). 

De combinatie van een direct ver-
vaardigde kort vezelcomposiet 
versterkte funderingsrestauratie 
als dentine vervanger en een in-
direct vervaardigde keramische 
onlay als glazuurvervanger 
creëert een biomimetisch mono-
block, waarbij de kauwkrachten 
op een gelijkmatige wijze door 
de tand opvangen worden, wat 
een gunstig effect zal hebben op 
de lange termijn overleving van 
het gebitselement.

Ondermolaar met distolinguale knobbelbreuk 

Na verwijderen van de oude composietvulling 
en initiële onlay preparatie.

Funderingsrestauratie, glazuurwand opgebouwd 
met Essentia U dentine met everX Flow

Eindresultaat na het verkleven van een 
partiële keramische inlay

Volg onze cursus op 24 september. Via deze QR code kan u zich meteen inschrijven!

24 SEPTEMBER 2021

Biomimethisch restaureren 
Filip Keulemans

PROMOPACK
20% KORTING

everX Flow dentine & bulk shade 
en G-ænial A'CHORD Starter Kit
Art. nr. 10006949 
everX Flow 1x Bulk, 1x Dentine, G-ænial 
A'CHORD 1x A2 en 1x A3

SNEL
Een rubberdam hoeft niet te worden geplaatst, het is niet 
nodig EQUIA Forte HT in meerdere lagen aan te brengen 

(EQUIA Forte HT is een echt* bulk-fill materiaal) en 
 (dankzij de coating) zijn geen complexe afwerkings- en  
polijstprocessen noodzakelijk. Een restauratie kan al in  

3,5 minuten worden voltooid.

WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN
Gebaseerd op 12 jaar klinische ervaring met 
EQUIA, is EQUIA Forte HT, dankzij de unieke  

interactie met de versterkende coating,  
een  betrouwbaar restauratiesysteem voor  

de lange termijn.

*EQUIA Forte HT heeft een verwaarloosbare krimpspanning en onbeperkte uithardingsdiepte.

https://www.gc-education-benelux.com/nl/cursussen-tandheelkundigen/21-oktober-2021-mondzorg-bij-ouderen-met-barbara-janssens-nl
https://www.gc-education-benelux.com/nl/cursussen-tandheelkundigen/21-oktober-2021-mondzorg-bij-ouderen-met-barbara-janssens-nl
https://campaigns-gceurope.com/equia-forte-ht/?lang=nl
https://campaigns-gceurope.com/equia-forte-ht/?lang=nl
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G-CEM ONETM: Simply the one
 
G-CEM ONE is een echt universeel, techniek tolerant composiet hechtcement met een hoge hecht-sterkte 
en een uitstekend zelfuithardend vermogen. Het vereenvoudigt al uw cementatie procedures en biedt 
meer voorspelbare resultaten en vertrouwen. G-CEM ONE kan worden gebruikt voor een breed scala aan 
indicaties, waaronder uitdagende klinische situaties, dankzij de GC Touch Cure.

1 Met G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 
2 Met G-Multi PRIMER 
3 Resultaten veldonderzoek, enkel met G-CEM ONE

One GC Touch Cure

De chemische initiator in de G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer versnelt de chemische uitharding 
van het cement vanaf het tandoppervlak om een stabiele hechting te garanderen.

Tand

G-CEM ONE
Touch Cure

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Chemische initiator

Tand

NIEUW

Betrouwbaar
Optimale hechtsterkte voor retentieve en niet-
retentieve1 preparaties dankzij de unieke GC Touch 
Cure-mogelijkheid van de optionele G-CEM ONE 
Adhesive Enhancing Primer.

Techniek tollerant
• Uitzonderlijke chemische uitharding voor zekerheid
• Tack cure optie voor eenvoudig verwijderen en 

schoonmaken van overmaat
• Vocht- en speekseltolerantie1 
• Geoptimaliseerde vloei van de pasta
• Nagenoeg geen postoperatieve gevoeligheid3

Universeel
Uitstekende hechtsterkte aan tanden en aan 
alle oppervlakken en substraten: glazuur, 
dentine, zirkonium, metaal, glaskeramiek2, 
hybride keramiek2.

Eenvoudig
Minder voorraad voor reproduceerbaarheid en 
een snelle, geoptimaliseerde workflow

Esthetisch
Onzichtbare, slijtvaste rand  voor esthetische 
resultaten.

G-CEM ONE System Kit
Art. nr: 10006920: 1x G-CEM ONE spuitje A2, 1x G-CEM ONE spuitje Translucent,  
15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips, 1x G-CEM ONE Adhesive 
Enhancing Primer 4mL, 1x G-Multi PRIMER 5mL

Neem voor meer informatie en  promoties contact op met uw GC Dental Advisor in uw regio (zie achterzijde).

G-CEM ONE SYSTEM KIT + LM ARTE ECCESSO

LM Arte Eccesso: een instrument ontworpen voor het verwijderen 
van composiet- en bondingresten. De speciale geanguleerde 
uiteinden van de Eccesso zijn ideaal voor het verwijderen van over-
tollig materiaal uit cervicale anterior en interproximale molaar- 
gebieden. 
Dit fijne maar stevige instrument wordt gekenmerkt door een  
geoptimaliseerde lengte, dikte en breedte van het blad.

PROMOPACK 30% KORTING

+

G-CEM ONE vereenvoudigt!
Optionele G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
Voor alle abutments en caviteiten

• MDP: hechting aan tandstructuur, zirkonium en niet-edelmetaal
• 4-MET: hechting aan tandstructuur
• MDTP: hechting aan edelmetaal
• Accelerator: Sterke hechting aan abutments en caviteiten met GC Touch Cure.

Geen lichtuitharding, gewoon drogen.    Wacht 10 sec Maximale luchtdruk 5 sec
G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
Art. nr: 10006833

Geprepareerde tand, gereinigd en gedroogd. Restauratie gecementeerd. Uiteindelijk resultaat.

M
et d

ank aan   
d

r. K
azunori O

tani, Jap
an

Posterieure kroon (zirkonium)

Voor alle klinische casussen

Voor een optimale flow Gemakkelijke verwijdering van overmaat met 1 sec. lichtuitharding

M
et dank aan   

dr. Kazunori O
tani, Japan

 LM Arte Eccesso is geen handelsmerk van GC.



Voor meer informatie kan u een e-mail sturen naar 
education.benelux@gc.dental of bel naar +32 16 74 18 60. 
Wil u graag op de hoogte gehouden worden van al onze cursussen? 
Laat het ons weten via de website en dan voegen we u toe aan  
onze mailinglijst. 

MEER INFO?

GC organiseert heel wat cursussen voor mondzorg professionals, in het Nederlands, Frans of in het  
Engels, verspreid over het hele jaar. Deze vinden plaats te Leuven in onze GC Europe Campus of op  
locatie. 

We werken met een heleboel vaste trainers die uitmuntend zijn in hun vak en met passie hun kennis 
en kunde willen overdragen tijdens hun cursussen. We vinden hands-on trainingen de meest lucratieve, 
dit is dan ook de hoofdinsteek bij elke cursus. De voorbije maanden zijn webinars ook een vast begrip  
geworden tijdens de alles overheersende Corona maanden. Deze blijven we op vaste tijdstippen aan- 
bieden.

Check ook onze nieuwe Education website (QR code te scannen hieronder) waar alle cursussen en  
webinars terug te vinden zijn en waar u zich meteen kan inschrijven:  www.gc-education-benelux.com

Hierbij alvast een overzicht van de verschillende cursussen en thema’s. Houd zeker ook de website en onze 
facebookpagina in het oog voor nieuwe cursussen en webinars.

GC Cursussen
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Nieuwe cursus: De diepe outline bij directe en indirecte  
restauraties met Marco Gresnigt en Rijkje Bresser

IN DE KIJKER

Diepe subgingivale caviteiten kunnen lastig zijn om te restaureren, helemaal 
gezien de hydrofobe eigenschappen van adhesieven en composiet. 

Deze cursus richt zich op het restaureren van deze approximale subgingivale 
caviteiten bij (pre)molaren. 

Het doel van deze cursus is het aanreiken van handvatten om diep subgingi-
vale caviteiten op een goede manier te restaureren met een voorspelbare 
uitkomst. 

Een aantal belangrijke punten zullen uitvoerig aan bod komen: 

• We starten met de theoretische basis van het vervaardigen van een directe approximale  
composiet restauratie. Rubberdam-technieken en matrixsystemen zullen tot in detail worden  
besproken. Een hands-on practicum volgt waar de besproken technieken zullen worden toege-
past voor het uitvoeren van een basale directe approximale restauratie in de praktijk.  
De focus zal liggen op een goede aansluiting, juiste morfologie, goed contactpunt en een  
correct emergence profile. 

• Hierna zal er een overgang plaatsvinden naar de indirecte workflow. Wanneer kies je voor  
indirect en wat is hierbij het belang van IDS? De indirecte workflow zal met name toegespitst 
worden op het uitvoeren van een DME in combinatie met een partiële indirecte restauratie. 
Opnieuw speelt rubberdam met een matrixsysteem een belangrijke rol, waaronder de ma-
trix-in-matrix techniek voor de beste cervicale aansluiting van een Deep Margin Elevation (DME). 
Welke materialen heb je hierbij nodig en wat zijn handige tips en tricks voor het uitvoeren van zo 
een DME? De aangereikte technieken en procedures zullen worden ondersteund door een 
case-report uit de praktijk. 

• Hierna zal een tweede hands-on practicum volgen waarin de indirecte workflow met DME zal 
worden nagebootst. 

• Ten slotte: de klinische toepasbaarheid van DME zal worden toegelicht met wetenschappelijke 
in vitro en in vivo ondersteuning. Een aantal knelpunten zoals de parodontale gezondheid, de 
valkuilen van DME en het alles bepalende droge werkveld zullen nader worden belicht.

 
Leerdoelen:

• Het belang zien van een droog werkveld en het kunnen aanbrengen van rubberdam en matrix-
systemen bij diepe subgingivale caviteiten

• Zien en herkennen van indicatie tot DME
• Het op de juiste manier restaureren van diep subgingivale caviteiten en het creëren van een 

goede cervicale aansluiting bij een directe restauratie
• Het aanbrengen van een DME voor een adhesieve kroon 
• Bewust worden van de voor- en nadelen van DME 

Wil u meer weten over deze nieuwe cursus 'De diepe outline bij directe en indirecte restauraties'?  
Schrijf u in voor deze cursus op 8 of 9 oktober. Via deze QR code kan u zich meteen inschrijven!

8 OF 9 OKTOBER 2021

Met Marco Gresnigt en 
Rijkje Bresser

SCAN MIJ 
met de camera  van uw  

smartphone en krijg meteen het 
 overzicht van alle cursussen

  

19 NOVEMBER 2021

Contactpunten  
Stephane Browet

15 OKTOBER 2021

Injectietechnieken 
Bob Elst

7 OKTOBER 2021

MIH (Kaasmolaren)  
Wouter  Van den Steen

24 & 25 JUNI 2021
4 & 5 NOVEMBER 2021
Esthetisch restaureren  
Dirk Galle en Stephane Browet

24 SEPTEMBER 2021

Biomimethisch restaureren 
Filip Keulemans

25 NOVEMBER 2021

Eenvoudig en betrouwbaar  
cementeren  
Marcio Vivan Cardoso

21 OKTOBER 2021

Mondzorg bij ouderen 
Barbara Janssens

8 of 9 OKTOBER 2021

De diepe outline bij directe 
en indirecte restauraties
Rijkje Bresser & Marco Gresnigt
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G-ænial® A'CHORD + G-Premio BOND

Art. nr. 10006916: G-aenial A'CHORD spuitjes + G-Premio BOND   
G-aenial A'CHORD 2x A2 + 2x A3 spuitjes + 1 flacon G-Premio 
BOND (5ml) 
Art. nr. 10006917: G-aenial A'CHORD unitips + G-Premio BOND   
G-aenial A'CHORD 2x A2 + 2x A3 unitips + 1 flacon G-Premio 
BOND (5ml) 

*   De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de aanbevolen verkoopprijs van de fabrikant. De actuele verkoopprijzen kan u opvragen bij uw tandheelkundig depot. 
Alle aanbiedingen in deze brochure zijn geldig tot en met 31 augustus 2021.

De Moulding Injection Technique (MIT) is de injecteertechniek 
 met behulp van een siliconen mal. Deze techniek kent een 
heuse opmars. 

Bij GC Dental geven we gratis MIT workshops in de tandarts- 
praktijk, zo komt u alles te weten hoe deze techniek te  
gebruiken. 

Injection Moulding Kit

Art. nr. 10003753 Injection Moulding Kit

10% KORTING!

PROMOPROMO

Essentia® Universal Shade
1 kleur voor alle posterieure indicaties

Essentia Universal shade is een alles-in-één oplossing voor  
posterieure restauraties. Geen zorgen meer over de kleur; 
voor alle posterieure casussen.

Art. nr. 10003696: Essentia Syringe  
Essentia Spuit 2ml Universal kleur x4 
Art. nr. 10003697: Essentia Unitips  
Essentia Unitips (0,16mL x 15 st.) Universal kleur x4 

25% KORTING!

PROMO
Bij aankoop van 4 verpakkingen,  ontvangt u: 25% korting.

Art. nr. 10004926
GC FujiCEM Evolve Single Pack

FujiCEM® Evolve
Innovatief met kunsthars versterkt glasionomeer-
hechtcement voor betrouwbare prestaties en 
gebruiksgemak. 

Glasionomeren zijn het erfgoed van GC met bewezen 
kwaliteit, zoals blijkt uit onafhankelijke studies over de hele wereld. 

Zet een stap vooruit door te kiezen voor eenvoudige toepassing, 
minder techniekgevoeligheid en een hoge vochttolerantie met 
FujiCEM Evolve.

10% KORTING!

PROMO

PACK
PROMO

CLASSICS
Fuji II LC viert zijn 25-jarig jubileum!

Interesse? Neem dan contact op met uw dealer of de GC Dental Advisor in uw regio (zie achterzijde).

De juiste keuze voor talloze indicaties.Tooth Mousse® en MI Paste Plus®

Voor patiënten: 
• met een laag tot gemiddeld cariësrisico
• met white spots 
• met overgevoeligheidsverschijnselen voor 

en na het bleken van tanden
• die een rootplaning- of curettagebehande-

ling ondergaan hebben
• jonger dan 6 jaar

Art. nr. 462032 Assortimentspak 10 st., 2 van elke smaak  
(meloen, aardbei, tuttifrutti, munt en vanille) 

Natuurlijke bescherming tegen cariës 
met Tooth Mousse

Verbeter de remineralisatie en geef fluoridering 
een impuls met MI Paste Plus

Voor patiënten: 
• met een gemiddeld tot hoog cariësrisico die 

extra bescherming nodig hebben 
• waarvan de algemene gezondheid te wensen 

overlaat 
• met een zuur mondmilieu 
• met tanderosie en oprispingen 
• die extra ondersteuning nodig hebben van-

wege een slechte tandplakbeheersing

Art. nr. 462614 Assortimentspak 10 st., 2 van elke smaak  
(meloen, aardbei, tuttifrutti, munt en vanille)

Fuji TRIAGE®

Het meest polyvalente materiaal voor moeilijke situaties. Fuji TRIAGE wijst de weg naar cariësstabilisatie en 
oppervlaktebescherming.

• Desensibilisatie van kaasmolaren (MIH)

• Diepe caviteiten

• Afsluiten van fissuren 

• Gedeeltelijk doorgebroken molaren 

• Afsluiten van endo-toegangscaviteiten

• Bescherming van het worteloppervlak

• Tijdelijke restauraties

Interesse? Neem dan contact op met uw dealer of de GC Dental Advisor in uw regio (zie achterzijde).

Art. nr. 002495 (Pink) & 002496 (White): 50 Capsules

Ons favoriete kunsthars gemodificeerde glasionomeer restauratiemateriaal viert zijn 25-jarig jubileum! 

Bij deze heugelijke gelegenheid willen wij al onze trouwe klanten bedanken
voor hun voortdurende vertrouwen in dit veelzijdige restauratiemateriaal. 

GC Fuji II LC, in 1996 verbeterd om een betere esthetiek en druksterkte te  
verkrijgen, vertoont een excellente esthetiek en translucentie en een  
uitstekende bewezen klinische prestatie. Samen met de lichtuitharding, de 
chemische hechting aan het tandweefsel en de lage incidentie van 
postoperatieve gevoeligheid, biedt het een ongecompliceerde en  
betrouwbare procedure, waardoor het een populaire keuze is onder tand-
artsen wereldwijd.

Interesse? Neem dan contact op met uw dealer of de GC Dental Advisor in uw regio (zie achterzijde).

G-ænial A’CHORD is ontworpen voor elke tandarts die zijn werk wil vereenvoudigen 
maar niet aan esthetiek en duurzaamheid wil inboeten. Dit composiet zorgt ervoor 
dat u in eender welke klinische situatie in perfecte harmonie kunt werken. 

https://europe.gc.dental/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/essentiauniversal/leaflet/LFL_Essentia_Universal_shade_nl.pdf
https://europe.gc.dental/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/fujicemevolve/leaflet/LFL_FujiCEM_Evolve_nl.pdf
https://europe.gc.dental/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/toothmousse/leaflet/LFL_Treatment_Solutions_for_MIH_nl.pdf
https://europe.gc.dental/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/fujitriage/leaflet/LFL_Fuji_Triage_nl.pdf


GC ontwikkelde de GC Get Connected Smile Program. 
Een app waarop u alle informatie terugvindt: GC 
product catalogus, events, cursussen, product 
lanceringen, de laatste nieuwtjes en nog zoveel meer. 
U kan er smiles winnen als trouwe klant en zo heel wat 
voordelen halen.

Hoe meer u de Get Connected app gebruikt, hoe meer 
‘smiles’ u krijgt. Uw smiles zijn geld waard!

Get Connected Smile Program

Neem voor meer informatie contact op met de GC Dental Advisor in uw regio:

Christophe de Cock
Regio Wallonië - België en Luxemburg
Christophe.decock@gc.dental
+32 475 57 93 58

Dirk Bloemsma
Regio West Nederland 
Dirk.bloemsma@gc.dental
+31 6 100 361 81

Michael Moreels
Regio Vlaanderen - België (donkerpaarse gedeelte)

Michael.moreels@gc.dental
+32 477 41 76 81

Daniel Herpigny
Sales Manager Lab & Digital Solutions
Daniel.herpigny@gc.dental
+32 475 79 84 05

Martijn ten Have
Sales en Marketing Manager Benelux
Regio Noord & Zuid Nederland
Martijn.tenhave@gc.dental
+31 6 126 057 25

Thomas Limon 
Regio Vlaanderen - België (lichtpaarse gedeelte)

Thomas.limon@gc.dental
+32 472 18 99 63

REGIO ZUID 
NEDERLAND

REGIO NOORD 
NEDERLAND

REGIO WEST 
NEDERLAND

REGIO 
VLAANDEREN

REGIO WALLONIË 
EN LUXEMBURG

GC Europe NV - Benelux Sales Department • Researchpark Haasrode • Interleuvenlaan 33 • B-3001 Leuven  
+32 16 74 18 60 • info.benelux@gc.dental • www.benelux.gceurope.com

Volg ons op:

https://www.instagram.com/gc_benelux/
https://www.linkedin.com/company/gc-benelux/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/gcbenelux/

