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INITIAL LISI PRESS

GC MAAKT DIGITAAL SCANNEN 
TOEGANKELIJK EN BETAALBAAR!

AADVA INTRA ORALE SCANNER

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
• Goede prijs/kwaliteit-verhouding.
• Geen verplichte jaarlijkse 

licentiekosten.
• Geen poeder nodig.
• Service centrum in België. 
• Open systeem met USB poort.
• Touchscreen. 
• Licht en compact handstuk.

DIGITALE SERVICES PLATFORM
Het GC Aadva Digital Services Platform 
is een totaaloplossing voor het beheer 
van uw workflow in de digitale tandheel-
kunde. Dit cloudgebaseerde platform 
ondersteunt en faciliteert de communi-
catie met de productie- en serviceteams 
van GC, maar ook met geregistreerde 
externe laboratoria. 

• Beveiligd uitwisselingsplatform  
voor beoordeling van casussen,  
CAD-ontwerp en CAM-productie.

• Mogelijkheid om gevallen door te  
sturen naar geregistreerde externe 
laboratoria en hun diensten. 

• Doorsturen en opslaan van met het 
Aadva IOS gescande casussen. 

• Volgen en traceren van al uw casussen, 
accountmanagement, apparaatbeheer 
en ondersteuningsbeheer.

• Berichtenuitwisseling en kennis-
management met informatie over 
nieuwe producten, promoties, 
 evenementen enz.
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WILT U EEN VRIJBLIJVENDE 
DEMO IN UW PRAKTIJK?  
Neemt u dan contact op met Daniel Herpigny
Tel.: 0032 475 798 405
Mail: daniel.herpigny@gc.dental

VAN € 14.999,-
VOOR 

€ 13.999,-
Art. nr. 940504

*   De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de aanbevolen verkoopprijs van de fabrikant. De actuele verkoopprijzen kunt u opvragen  
bij uw tandheelkundig depot. Alle aanbiedingen in deze brochure zijn geldig tot en met 30 april 2018.

Beste lezer,

GC heeft vandaag de dag zijn pijlen 
gericht op producten voor minimaal 
invasieve behandelingen, restauratie-
materialen, prothetiek, digitale tandheel-
kunde, implantaten en orthodontische 
behandelingen. In deze uitgave komen 
verschillende van deze pijlers aan bod. 

MINIMALE INTERVENTIE
De uitdaging van de moderne tandheel-
kunde ligt in het toepassen van minimale 
interventie bij cariës en parodontale 
ziekten, om tanden voor het leven te 
behouden en mondziekten te voorkomen, 
en tegelijkertijd een winstgevende prak-
tijk te runnen. Ons doel als wereldwijde 
onderneming is daarom de principes 
van minimaal invasieve tandheelkunde 
te promoten door kennis te delen, tand-
heelkundige materialen en technieken 
te verbeteren en wereldwijd klinisch 
onderzoek te ondersteunen. Om deze 
doelen te bereiken hebben we onze 
krachten op gebied van kennis en erva-
ringen verenigd met een wereldwijd 

erkend team tandartsen, trainers, 
 onderzoekers en academici. In samen-
werking is een Minimum MI Treatment 
Plan  ontwikkeld dat het  uitgangspunt  
is voor preventie voor   patiënten in alle 
risico categorieën met een specifiek 
actieplan voor alle  evidence-based 
behandelingen. Het behandelplan is 
een beproefde methode om patiënten 
op een holistische manier te behande-
len. Dit behandelplan kunt u gebruiken 
om MI stapsgewijs te implementeren.  
In 2018 is hiervan een gedetailleerde 
gids beschikbaar. Daarnaast organiseert 
GC educatieve evenementen op gebied 
van MI en hebben we een praktische 
toolkit samengesteld met essentiële 
hulpmiddelen in dit proces. Enkele  
van onze producten vindt u terug op 
pagina 10 en 11. 

DIGITALE TANDHEELKUNDE
GC werkt hard om de recente evoluties 
in de digitale tandheelkunde bij te 
 houden. We hebben onze Intra Orale 
Scanner verder geoptimaliseerd op het 
gebied van software en ondersteuning 

om te kunnen concurreren onder de beste 
in zijn klasse. U kunt meer lezen over 
onze Intra Orale Scanner op pagina 3. 

CAD/CAM
Het geavanceerde CAD/CAM Production 
Centre van GC heeft qua ontwikkelingen 
niet stil gestaan. Hier produceren we  
op maat gemaakte implantaten van uit-
eenlopende materialen voor de meest 
gebruikte implantaat merken. Onze 
 productie valt onder ISO 13485 en  
wordt hoofdzakelijk door de Matsuura-
machine met 3+2 assen geproduceerd. 
Daarnaast beschikken we over diverse 
freeseenheden van DMG, Roland en 
Sirona. Onze back-up systemen worden 
door een aantal externe partners ver-
zekerd. In deze uitgave kunt u op  
pagina 4 en 5 een casus lezen over een 
CAD/CAM- restauratie. In deze casus 
ontdekt u hoe Cerasmart wordt gebruikt 
voor een onlay na endodontische 
behandeling. Wilt u meer weten over 
onze blokken kijk dan op pagina 6.

Veel leesplezier toegewenst.

GEÏNTERESSEERD?
Neem dan contact op met de Dental Advisor in uw regio. Voor meer infor matie  
zie de achterzijde. Of mail naar education.benelux@gc.dental.

VOORWOORD

TRAININGSNEWS

TRAINING

Minimale 
Interventie
PROGRAMMA 
Tijdens deze training komen cariësrisico, 
nieuwe concepten van cariësmanage-
ment en remineraliserende middelen 
aan bod. Tevens is er aandacht voor het 
meest geschikte restauratiemateriaal en 
-techniek, afhankelijk van het risico van 
cariës en de progressie ervan.

 
DATUM 29 juni 2018

LOCATIE GC Europe 
Campus, het ultra-
moderne opleidings-
centrum van GC in 
Leuven, België.

KOSTEN € 249,- excl. BTW

TRAINER Marcio Vivan Cardoso

TRAINING

Restaureren, samen naar  
een onzichtbaar resultaat
PROGRAMMA 
Marco Gresnigt is de expert op het gebied van esthetische tandheelkunde. Deze 
training staat in het teken staat van het toepassen en vereenvoudigen van uw werk-
wijze met betrekking tot universeel composiet voor restauraties. In de Hands-on 
 sessie gaat u zelf aan de slag om het layering concept te  vereenvoudigen: snelle  
en efficiënte individualisatie, vormgeving, oppervlaktestructuur en afwerking.  
Dit wordt stap voor stap toegepast in de vervaardiging van tandklasse IV. 

DATA ééndaagse training op 7 of 8 december

LOCATIE GC Europe Campus,het  ultramoderne  
opleidingscentrum van GC in Leuven, België.

KOSTEN € 399,- excl. BTW

TRAINER Marco Gresnigt

6  
KRT-PUNTEN

(voor de Nederlandse 
tandartsen)

Veel tandartsen over-
wegen de overstap naar 
digitaal afdrukken. Vindt 
u het ook tijd voor een 
verandering? Dan is dit 
het het moment, want 
GC heeft digitale tech-
nologie toegankelijk en 
gemakkelijk gemaakt.
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INITIËLE SITUATIE EN 
VOORBEREIDING 
Nadat de endodontische behandeling is 
 voltooid (Afbeelding 1), moest worden 
beslist welk type restauratie het beste is 
voor deze situatie. Door het aanzienlijke 
verlies van hard weefsel, is gekozen voor 
een indirecte restauratie. Cementeren 
van een onlay kan een  uitdaging zijn. 
Om dit correct te doen, moet u de pro-
cedure nauwgezet volgen. Wanneer  
u de materiaalvorming voorbereidt, 
moet u elke ondersnijding uitblokken.  
U  kunt dit met verschillende composiet-
materialen doen, zoals Essentia.

Nadat de voorbereiding is beëindigd, 
werd een scan uitgevoerd met het Cerec 
system SW 4.4.2. Wanneer u met Cerec 
scant, moet u er steeds rekening mee 
houden dat het resultaat zo goed kan 

zijn als uw voorbereiding. Na correct 
scannen en plannen met CAD/CAM-
software en frezen, kan  worden gestart 
met het cementeren. Uiteraard zult u 
voor een esthetisch aanvaardbare res-
tauratie enige karakterisering moeten 
aanbrengen. GC Optiglaze Color werd 
gebruikt om de onlay af te werken en te 
verfijnen. Dankzij het grote kleurenpalet 
heeft de tandarts talloze mogelijkheden. 
Optiglaze Color kan zowel oppervlakkig 
als intern worden gebruikt, met mooie 
3D-effecten. De kleuren zijn ook erg sta-
biel en uiterst duurzaam, zelfs indien ze 
oppervlakkig worden gebruikt, en kunnen 
nogmaals worden toegepast in de mond 
van de patiënt indien de buitenlaag afslijt. 

CEMENTERINGSPROCEDURE
Het is aan te raden om vóór de definitieve 
cementering een try-in pasta te  gebruiken 

In de onderstaande situatie ontdekt u hoe Cerasmart wordt gebruikt voor 
een onlay na endodontische behandeling. Alle stappen uit de procedure 
worden beschreven, met inbegrip van de laatste hechtingsstappen die 
essentieel zijn voor de intraorale duurzaamheid van de restauraties. 
Bij Cerasmart is een duaal-uithardend adhesief middel aanbevolen, 
zoals G-CEM LinkForce. Indien de dikte van de restauratie beperkt is, 
kan de onlay ook worden gedicht met een verwarmd composiet. 
Door Grzegorz Witkowski, Olsztyn, Polen

ook belangrijk om een silaan hechtings-
middel (bijv. G-Multi Primer) aan te 
 brengen op de binnenkant van de  
onlay na het zandstralen en reinigen 
(Afbeelding 3). Om de eigenschappen 
van silaan te verbeteren, kunt u dit 
gedurende drie minuten opwarmen  
met warme lucht (ong. 100°C).

HECHTMIDDEL
Het hechtmiddel wordt vervolgens op 
het oppervlak van de voorbereiding aan-
gebracht. Elk hechtmiddel heeft andere 
gebruiksinstructies. Controleer het pro-
tocol en de timing van uw hechtmiddel 
dus aandachtig en respecteer deze om 
de hechtingssterkte te optimaliseren. 

Met GC G-Premio BOND is deze 
 procedure kinderspel: wacht 10 seconden 
na het aanbrengen voordat u er geduren-
de 5 seconden maximaal op blaast. 
Controleer of de laag van het hecht-
middel de volledige caviteit bedekt.

Nadat u overbodig hechtmiddel hebt 
weggeblazen en de tand met licht hebt 
uitgehard, brengt u het hechtmiddel aan. 
In dit geval zijn er twee opties mogelijk: 
G-CEM LinkForce duaal-uithardend 
harscement of een verwarmd compo-
siet. Denk eraan dat bij een warmte-
composiet een microhybride een betere 
optie is en dat u het hechtmiddel ook 
op de binnenkant van de onlay moet 
aanbrengen en met licht moet uitharden. 
We behalen erg goede resultaten in 

Selectief etsen van het glazuur.
Initiële situatie na endodontische 
behandeling. Aanbrengen van G-CEM LinkForce.

De onlay plaatsen. Overtollig materiaal 
wordt verwijderd vóór uitharden.

Definitieve situatie na verwijdering van  
de rubberdam en controle van de occlusie.

Aanbrengen van een silaan hechtmiddel 
(G-Multi Primer) op de binnenkant van 
de onlay.

zoals de pasta in de G-Cem LinkForce 
cementkit. De uitprobeer pasta heeft 
dezelfde kleur als het cement na uit-
harding met licht. Zo kunt u nagaan hoe 
de definitieve  restauratie eruit zal zien 
voordat u het cement uithardt. Het is 
belangrijk dat u het oppervlak schoon-
maakt vóór het cementeren en dat u 
 voldoende tijd voorziet om dit grondig 
te doen. U kunt hiervoor uw normale 
profylactische borstel en pasta gebrui-
ken, maar u moet deze grondig spoelen 
met water. De volgende stap, zand-
stralen, is ook essentieel omdat dit de 
hechting versterkt.

Indien er voor de restauratie veel  glazuur 
is vereist, is selectief etsen de beste 
techniek (Afbeelding 2). De aanbrengtijd 
bij glazuur is uiterst belangrijk en moet 
nauwgezet worden opgevolgd. Het is 

EEN ANDERE KIJK OP RECHTSTREEKSE CAD/CAM-RESTAURATIES

 KIES VOOR HYBRIDE 
 KERAMIEK (GC CERASMART)

mijn kliniek met GC G-CEM LinkForce. 
Aangezien het product vloeibaar is, 
moet het op het holle oppervlak worden 
aangebracht (de voorbereiding) voor 
een goede plaatsing (Afbeelding 4).

ONLAY POSITIONEREN
Nadat u de gepaste hoeveelheid 
cement hebt aangebracht, kunt u uw 
onlay positioneren (Afbeelding 5). Het 
overbodige cement wordt achteraf 
 verwijderd met een microborstel. Denk 
eraan dat uw onlay in deze fase nog niet 
is bevestigd en kan bewegen. Wees dus 
erg voorzichtig bij deze stap. Wanneer u 
zeker bent dat u het meeste overbodige 
materiaal hebt verwijderd, kunt u gedu-
rende ongeveer 5 seconden uitharden 
met licht. Pas daarna mag u de rest van 
het overbodige cement verwijderen.  
Ik raad aan om blad nr. 12 te gebruiken. 
Reinig alles perfect en breng vervolgens 
een laag glycerinegel aan op de randen 
voor een volledige uitharding van het 
cement en om de vormingen van een 
zuurstofinhibitielaag te voorkomen. 
Door Teflon-tape te plaatsen vóór het 
cementeren, kunt u de interdentale 
zones afsluiten en overtollig materiaal 
veel eenvoudiger verwijderen. 

POLIJSTEN
Indien alle stappen vlot zijn verlopen, 
is de laatste stap in het cementerings-
proces het polijsten. Om dit correct te 
doen, kunt u polijstschijven, rubbers, 
geitenhaarschijven en alle polijstpasta’s 

gebruiken die u anders zou gebruiken, 
bijvoorbeeld tijdens het polijsten van 
composieten.

Verwijder de rubberdam, controleer 
de occlusie ga na of de onlay mooi is 
geïntegreerd (Afbeelding 6). Maak een 
röntgenopname zodat u elk aspect van 
uw werk kunt controleren. Dit helpt u 
bij het beoordelen van de kwaliteit 
van uw restauratie. Indien u een fout 
hebt gemaakt, kunt u dit op de röntgen-
opname zien.

 1  2  3  4  5  6

MEER INFORMATIE 
Op aanvraag kunnen wij een gratis 
sample bij u afleveren. Bovendien 
 verzorgen wij geheel vrijblijvend een 
korte training in uw praktijk met 
betrekking tot cementatie en het 
inkleuren van restauraties!

Interesse? Neem dan contact op  
met de Dental Advisor in uw regio  
(zie voor info achterzijde).

GRATIS 
sample op 
aanvraag!
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INITIAL LISI PRESSG-CEM LINKFORCE

ACTIE 25% KORTING!
FujiCEM 2 SL van € 177,- voor € 133,-*

Art. nr. 900900: FujiCEM2 SL Starter Kit - FujiCEM2 Disp 
15 pcs Mixing Tips, 5 pcs Intra oral Tips, 1 cartridge
NO Cure NO Pay

INITIAL LISI PRESSFUJICEM 2 SL (SLIDE & LOCK)

*   De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de aanbevolen verkoopprijs van de fabrikant. De actuele verkoopprijzen kunt u opvragen  
bij uw tandheelkundig depot. Alle aanbiedingen in deze brochure zijn geldig tot en met 30 april 2018.

G-Premio BOND 
hecht aan alle 
 preparaties zonder 
compromissen te 
sluiten

G-CEM LinkForce
biedt een sterke 
hechting voor 
alle indicaties

G-Multi Primer 
zorgt voor een 
stabiele hechting 
aan alle restaura - 
ties

CAD/CAM PRODUCTEN
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CERASMART
Het hybride keramisch 
CAD/CAM-blok
Precisie, sterkte en flexibiliteit ... gecombineerd met een 
gebruiksvriendelijk glansmiddel voor karakterisering.  
Dat is waar CERASMART, het energie-absorberend hybride 
keramisch CAD/CAM-blok, voor staat. Beschikbaar voor 
CEREC/inlab en UNIVERSAL.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
• Sterkte en flexibiliteit:
 - Hoogste buigsterkte in zijn categorie. 
 - Hoge flexibiliteit om kauwkrachten op te vangen.
• Precisie en duurzaamheid: 
 - Snel en precies frezen, scherpe randaansluiting. 
 -  Ultrafijne vuldeeltjes voor een duurzame glans en  

minder slijtage.
 - Hoge radiopaciteit voor een gemakkelijke opvolging.
• Esthetiek en CAD/CAM:
 - Evenwichtige fluorescentie en opalescentie. 
 -  Eenvoudig om een hoogglanzend oppervlak te  

verkrijgen na een korte polijsttijd.

Duaal uithardend bevestigingscement 
voor alle indicaties en alle substraten

Algemeen toepasbaar, sterk 
en veilig, bijzonder veelzijdigLRF Block 

Het leuciet versterkte veldspaat CAD/CAM-blok voor vol-
keramische indirecte restauraties met volledige vormen. 
Beschikbaar voor CEREC/inlab en UNIVERSAL.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
• Combineert de kwaliteiten van  

CAD/CAM-keramiekblokken met hoge  
en lage sterkte.

• Hoogste breukbestendigheid en  
buigsterkte in zijn categorie.

• Zeer gladde oppervlakken direct na  
het frezen.

ESTHETIEK
• Gemakkelijk te polijsten.
• Natuurlijk kameleoneffect.

20% KORTING BIJ AANKOOP 
VAN 5 VERPAKKINGEN 
CERASMART
Beschikbaar in vijf Vita-kleuren (A1/A2/A3/A3,5/B1) 
met hoge en lage translucentiewaarden, een bleach 
kleur & in drie afmetingen (12, 14,14L).

Interesse in deze actie  
of in een gratis sample? 
Neem dan contact op 
met de Dental Advisor 
in uw regio.

G-CEM LINKFORCE 
STARTERKIT VAN € 290,- 
VOOR € 175,- *
Inhoud: G-CEM LinkForce Translucent 8.7g,  
GC Automix Tip Regular, Multi PRIMER (5mL), 
G-Premio Bond (5mL)e. A2 - Art. nr. A2: 009542 - 
Translucent - Art. nr. 009543. 
NO Cure NO Pay

20% KORTING BIJ AANKOOP 
VAN 5 VERPAKKINGEN     
LRF BLOCK
Beschikbaar in vijf Vita-kleuren met hoge en lage trans-
lucentiewaarden, een bleach kleur & in drie afmetingen 
(12, 14,14L).

Interesse in deze actie of in een gratis sample? Neem 
dan contact op met de Dental Advisor in uw regio.

ACTIE 
20% 

korting!

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
• Eén enkel systeem, drie basiselementen: dat is het enige 

wat nodig is om in alle situaties een sterke hechting te 
verkrijgen.

• De efficiënte chemische uitharding van G-CEM LinkForce 
zorgt ervoor dat er altijd hechting plaatsvindt.

• Try-in pasta’s in vier verschillende kleuren om te voldoen  
aan al uw esthetische behoefte: Translucent, A2, Opaque  
en Bleach.

Door een nieuwe technologie voor hybride glasionomeer- 
cement zijn de buigweerstand en de compressiesterkte t oe-
genomen. Absolute veiligheid bij het cementeren. Maximale 
bescherming door fluorideafgifte. De twee pasta’s verschillen 
extra van kleur voor betere visuele controle tijdens het  
handmatig mengen. Nog makkelijker te verwerken en te 
 verwijderen. Ideaal voor metaal en zirkonium.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
• Chemische hechting aan de tandstructuur voor  

een uitstekende randafsluiting.
• Vochttolerant.
• Snel en gemakkelijk – etsen en hechten zijn niet nodig.
• Rubberachtige consistentie voor gemakkelijke verwijdering 

van overmaat.
• Vrijwel geen postoperatieve gevoeligheid: een pulpa-

vriendelijke oplossing.
• Handmix of automix: de keuze is aan u!

ACTIE 
40% 

korting!



8  NEWS & OFFERS 6 - 2018 NEWS & OFFERS 6 - 2018  9 

MINIMALE INTERVENTIE

DIAGNOSE EN PREVENTIE 
ZIJN NOODZAKELIJK TER 
VOORKOMING VAN CARIËS

Risicofactoren 
IDENTIFICEREN

Heroptreden  
van risicofactoren

PREVENTIE

Minimaal invasief 
RESTAUREREN

NAZORG afhankelijk  
van gevoeligheids- 
 factoren van patiënt

PREVENTIE 

MI Varnish
Biologisch beschikbaar calcium, fosfaat 
en fluoride voor een verbeterde lakbe-
handeling met Recaldent™ (CPP-ACP).

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
• Hoge initiële fluorideafgifte. 
• Minimaliseert tandgevoeligheid en 

versterkt het glazuur.
• Kleeft aan het penseel en vloeit 

gemakkelijk in moeilijk bereikbare 
plaatsen. 

• Neutrale kleur met natuurlijke 
translucentie.

IDENTIFICEREN 

Tri Plaque  
 ID Gel
Unieke plaquedetectiegel met drie kleuren om nieuwe,  
oude en zuurproducerende biofilm te identificeren.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
• GC Tri Plaque ID Gel motiveert uw patiënten om hun  

mond hygiëne te verbeteren. 
• Educatief hulpmiddel waarmee inzicht kan worden 

 ver kregen in de manier waarop laesies ontstaan en hoe  
een gezond mondmilieu in stand kan worden gehouden.

• Unieke gel die niet alleen de leeftijd, maar ook de 
 acido geniciteit van tandplak helpt te bepalen.

• Cariësrisico kan in enkele minuten worden geëvalueerd.

De uitdaging van de moderne tandheelkunde ligt in het toepassen van  
minimale interventie en tegelijkertijd een winstgevende praktijk te runnen. 
GC streeft ernaar om de overgang naar MI Dentistry zo toegankelijk, evidence- 
based en financieel aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarom heeft GC  
een praktische toolkit samengesteld met onder andere deze producten. 

ACTIE 
16,7% 
korting!

ACTIE 20% KORTING!
MI Varnish Clinic Pack € 238,-*

Art. nr. 900730 Strawberry, 100st
Art. nr. 900731 Mint, 100st

Tri Plaque ID Gel € 45,-*

Art. nr. 4273, tube 36ml voor 
minimaal 50 applicaties

ACTIE 16,7% KORTING
6 Verpakkingen Tooth Mousse 
van € 104,10 voor € 86,75*

Art. nr. 890149 Promotion pack

ACTIE 16,7% KORTING
Nu 60 capsules EQUIA Forte van 
€ 196,20 voor € 163,50*

Art. nr. 900751 A2 en 
art. nr. 900752 A3

RESTAUREREN

EQUIA 
Forte
Bulkvulrestauratiesysteem van  
hybride glas.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
• Breukbestendigheid. Het is een snel 

uithardend, esthetisch restauratie-
materiaal met meer fysische eigen-
schappen dankzij de nieuwe 
glashybride-technologie.

• Natuurlijke hechting. EQUIA Forte  
is vochttolerant en hecht zich goed 
aan alle oppervlakken, ongeacht de 
leeftijd van de tanden.

• Innovatief. EQUIA Forte is een echt 
innovatief biomimetisch restauratie-
systeem dat fluoride afgeeft en dat 
snel en gemakkelijk kan worden 
verwerkt.

• Eenvoudige toepassing.

PREVENTIE 

Tooth Mousse
Remineraliserende suikervrije crème op waterbasis die in 
de mond wordt gebracht, met biologisch beschikbaar calcium 
en fosfaat.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
• Zorgt voor een betere weerstand tegen zuuraanvallen 

omdat het de demineralisatie van het tandglazuur afremt en 
het tandoppervlak en suboppervlak voorziet van mineralen.

• Vermindert overgevoeligheid door open dentinetubuli te 
blokkeren.

• Voorkomt de vorming van beginnende cariës dankzij de 
anticariogene eigenschappen.

• Keert het white spots proces om, zelfs na orthodontische 
behandelingen.

*   De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de aanbevolen verkoopprijs van de fabrikant. De actuele verkoopprijzen kunt u opvragen  
bij uw tandheelkundig depot. Alle aanbiedingen in deze brochure zijn geldig tot en met 30 april 2018.

ACTIE 
16,7% 
korting!
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HT-E58 HT -Bleach 3

GC Initial™

LiSi Press
Conventionele
lithiumdisilicaat
perskeramiek

HT-E59 HT -Bleach 

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten, neem dan  
contact op met de Dental Advisor  
uit uw regio. Zie voor meer info  
de achterzijde!

RELINE™ II SOFT & EXTRA SOFT

RELINE II SOFT  
OF EXTRA SOFT 
INTRO KIT VAN 
€ 290,- VOOR € 235,-*

Art. nr. Soft: 010259 Extra Soft: 
010262 1x GC RELINE II Cartridge 
Soft 61g (48ml) of Extra Soft  
57g (48ml); 
1x GC RELINE II Primer for Resin; 
1x GC RELINE II Point for Trimming; 
1x GC RELINE II Wheel for finishing; 
1x GC RELINE II Remover for Resin; 
6x Mixing Tips size L (Green); 
3x disposable brushes; 
1x plastic spatula
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EENVOUDIGE APPLICATIE EN VERWERKING 
GEDURENDE DE HELE PROCEDURE

Verwijder de overmaat met  
een scalpel of schaar. Trim met 
GC RELINE II afwerkpunt.

Eerste prothese die moet 
worden gerelined, als  
gevolg van het aanbrengen 
van 4 implantaten.

Gemakkelijke levering met 
cartridge.

Beslijp het gebied dat moet 
worden gerelined en ruw het 
oppervlak op.

Breng GC RELINE II (Extra) 
Soft aan. De verwerkingstijd 
is 2’00”.

Werk af met GC RELINE II 
polijstwiel.

Breng GC RELINE II primer 
aan op het gebied dat ge -
relined moet worden. Droog 
voorzichtig met lucht.

Plaats de prothese in de 
mond en laat de patiënt de 
functionele mondbewegingen 
maken. Laat op zijn plaats 
gedurende 5’00”.

Gerelinede prothese.

*   De vermelde prijzen zijn gebaseerd op  
de aanbevolen verkoopprijs van de fabrikant. 
De actuele verkoopprijzen kunt u opvragen  
bij uw tandheelkundig depot. Alle aanbiedin-
gen in deze brochure zijn geldig tot en met  
30 april 2018.

19% 
korting!

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
• Warme en heldere kleuren met een 

uitstekende fluorescentie.
• Een fijnere en dichtere kristalstructuur 

(HDM).
• Antagonistvriendelijk en slijtvast. 

Superieure weerstand (508 MPa). 
• Het laboratorium verkrijgt zo een 

gladder product, bijna klaar voor 
gebruik, na verblending dankzij een 
nieuwe, exclusieve methode.

HDM - High Density Micronization

GC Initial™ LiSi Press Systeem

Reactielaag op  
de inbedmassa

Conventionele lithiumdisilicaat perskeramiek

GEBRUIKT UW LABORATORIUM AL INITIAL LISI PRESS: 

HET NIEUWE LITHIUMDISILICAAT 
PERSKERAMIEK VAN GC!

INITIAL LISI PRESS

Veel van uw patiënten leven langer  
dan ooit tevoren en hebben ook een 
actiever leven. Zij willen onbezorgd  
kunnen glimlachen, comfortabel praten 
en van hun eten genieten op elke leef-
tijd, ook als ze een prothese dragen. 
Protheses leiden tot irritatie en extractie, 
plaatsing van implantaten tot verande-
ringen in zachte en harde weefsels.

Reline II Soft en Extra Soft van GC 
 passen zich efficiënt aan deze nieuwe 
omstandigheden aan, want ze vormen 
een zachte laag tussen de prothese  
en de slijmvliezen. Dit ondersteunt  
de genezing en zorgt voor comfort. 
Daarnaast werkt het weken, zelfs tot 
enkele maanden lang.

ZACHT SILICONEN RELINING-
MATERIAAL IN CARTRIDGE

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
• Een gemakkelijk aan te brengen  siliconen liner in cartridge.
• Duurzaam comfort en aangename  verlichting voor uw patiënten.
• Sterke hechting, maar gemakkelijk te onderhouden en aan te passen.
• Eenvoudig te verwijderen met behulp van GC Reline II Remover.
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INITIAL LISI PRESSGC CLASSICS

*   De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de aanbevolen verkoopprijs van de fabrikant. De actuele verkoopprijzen kunt u opvragen  
bij uw tandheelkundig depot. Alle aanbiedingen in deze brochure zijn geldig tot en met 30 april 2018.

BIJ DE AANKOOP VAN 3  
VERPAKKINGEN METAL STRIPS 
ONTVANGT U 33% KORTING
Art. nr. 267, 12 stuks van alle types en breedten
Assorti verpakking inclusief houder € 89,-*

BIJ DE AANKOOP VAN              
3 VER PAKKINGEN EPITEX  
ONTVANGT U 33% KORTING 
Art. nr. 404 Epitex Starterkit                                             
3 verpakkingen van € 501,45 voor € 334,30 *

Metal Strips
Strips voor afwerken 
en polijsten
De nieuwe Metal Strips zijn elektrolytisch voorzien van een 
laagje aluminiumoxide. De strips zullen niet uitrekken of 
 breken. De uitstekende slijtvastheid en de hechting van de 
 slijpende deeltjes maken nat afwerken mogelijk, waardoor 
de strips langdurig en herhaaldelijk kunnen worden gebruikt. 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
• Uitzonderlijk dunne en flexibele materialen.
• Zeer scheurbestendig. 
• Vier korreldiktes.
• Autoclaveerbaar en gemakkelijk te reinigen.

GC PROMO VERPAKKINGEN

EQUIA Forte
Dit unieke bulkvulrestauratiesysteem van hybride glas  
voor alle leeftijden en levert in vergelijking met andere 
restauratie mogelijkheden aanzienlijke tijdswinst op.  
De indrukwekkende esthetiek verruimt de mogelijkheden 
voor het vervaardigen van posterieure restauraties.

G-CEM LinkAce
G-CEM LinkAce is een tweevoudig uithardend zelfhechtend 
universeel kunstharscement in een automixspuit, bestemd 
voor het cementeren van volkeramische, metalen of van 
 composietmateriaal vervaardigde indirecte restauraties.  
Door een hoge chemische polymerisatiegraad aan te bieden, 
leidt G-CEM LinkAce tot perfecte resultaten, ongeacht het 
soort prothesemateriaal dat wordt gecementeerd. De fosfaat-
monomeren van G-CEM LinkAce garanderen een onovertroffen 
duurzame hechting.

G-Premio Bond
G-Premio BOND is een universeel adhesief in één fles dat 
compatibel is met alle etstechnieken. Het kan worden gebruikt 
voor directe hechting, maar ook voor reparaties en voor de 
behandeling van overgevoelige tanden. G-Premio BOND biedt 
de voordelen van een universele hechting, maar met kwalita-
tieve topprestaties in alle situaties dankzij een unieke combi-
natie van drie functionele monomeren (4-MET, MDP, MDTP).

FujiCEM 2 SL
Superieur met kunsthars versterkt glasionomeerbevestigings-
cement. FujiCEM 2 is het resultaat van tien jaar permanente 
verbeteringen in combinatie met een goede reputatie van 
wereldwijd meer dan 150 miljoen gecementeerde kronen.

D-Light Pro
Een krachtige led-uithardingslamp met een dubbele golflengte 
die volledig geautoclaveerd kan worden.

EQUIA FORTE PROMO 
PACK VAN € 405,- VOOR 
€ 319,-*

Art. nr. 900947 A2, art. nr. 900949 
A2-A3 en 900950 A3-A3

BIJ AANKOOP VAN  
3 VERPAKKINGEN G-CEM 
LINKACE ONTVANGT U 
33% KORTING!

Art. nr. 900693 A2,  
art. nr. 900964 Translucent

G-PREMIO BOND 3 BOTTLE 
PACK VAN € 261,- VOOR 
€ 225,-*

Art. nr. 009032

BIJ AANKOOP VAN 4 
VERPAKKINGEN FUJICEM 
2 ECO PACK ONTVANGT  
U 25% KORTING
Art. nr. 900913

D-LIGHT PRO VAN  
€ 1250,- VOOR € 945,-*

Art. nr. 901412

ACTIE 
33% 

korting!

ACTIE 
13% 

korting!

ACTIE 
25% 

korting!
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ACTIE 
25% 

korting!

EPITEX
Strips voor afwerken  
en polijsten
De Epitex-strips zijn ultradun omdat de slijpende deeltjes niet 
aan de strip zijn gehecht met een adhesief. Hierdoor krijgt u 
met Epitex gemakkelijker toegang tot nauwe contactpunten, 
zodat schade aan het tandvlees tot een minimum kan worden 
beperkt.

VOORDELEN
• Uitzonderlijk dunne en flexibele materialen.
• Zeer scheurbestendig.
• Vier korreldiktes.
• De slijpende deeltjes zijn stevig ingebed in het stripoppervlak.
• Handige stripdispenser.
• Ook verkrijgbaar als matrixstrips.

ACTIE 
21% 

korting!
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KOSTEN  
 Gereduceerd tarief Normaal tarief 
 (voor 13-02-2018) (vanaf 13-02-2018) 
Professionals € 150,-  € 225,-  
Students € 50,-  € 80,-  
Tarieven zijn exclusief BTW.

LOCATIE Paterskerk, Biest 43, 6001 AP Weert 
Parkeren, bereikbaarheid per auto en  
openbaar vervoer zijn uitstekend. 

INSCHRIJVEN Inschrijven kan via  
www.eengezondemond.com

CONGRES - VRIJDAG 13 APRIL 2018

 EEN GEZONDE MOND, 
WAAR GELOOF JIJ IN?

PROGRAMMA  
09.00 - 09.30 uur  Ontvangst in de Paterskerk in Weert
09.30 - 09.45 uur Preek Gert Stel
09.45 - 12.30 uur  Dental College Tour - gast Jo Frencken
  Ervaringsdeskundige Jo Frencken wordt  

als prominente gast geïnterviewd door  
Gert Stel en het publiek. 

 Wilt u ook weten ...
  Wat de visie van Jo Frencken is over  

vullen zonder boor?
   Waarom hij de ART-techniek heeft 

ontwikkeld?
  Wat zijn grootste bijdrage is aan de  

internationale gezondheidszorg?
  Waarom hij benoemd is tot erelid van  

de KNMT?

Dit congres staat in het teken van 
interactie. In de ochtend wordt  
Jo Frencken, erelid van KNMT en 
bekend van vullen zonder boor,  
geïnterviewd door Gert Stel en het 
publiek. Deze sessie is geïnspireerd 
op het tv-programma College Tour.  
In de middag komen verschillende 
experts uit het binnen- en buitenland 
aan het woord. Zij onderbouwen  
middels hun presentaties en erva-
ringen de onderwerpen die in de 
 ochtend aan bod zijn gekomen.

INSPIRATORS
Matteo Basso, University of Milan Medical School, Italy
Jo Frencken, Gast
Clarissa Bonifácio, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, 
Nederland 
Marcio Vivan Cardoso, Katholieke Universiteit Leuven, België
Gert Stel, Centrum Bijzondere Tandheelkunde, Rosmalen, Nederland

12.30 - 13.30 uur  Lunch
13.30 - 14.30 uur   Marcio Vivan Cardoso
  Volg de stappen van de minimale 

 interventie in de tandheelkunde
14.30 - 14.45 uur  Pauze
14.45 - 15.45 uur   Clarissa Bonifácio  

Minimale interventie technieken  gerelateerd 
aan de kindertandheelkunde

15.45 - 16.00 uur  Pauze
16.00 - 17.00 uur    Matteo Basso  

Management van de ziekte cariës door 
 middel van op glasionomeer gebaseerde 
bioactieve materialen 

Vanaf 17.00 uur   Afsluiting met aansluitend een borrel  
met een Franziskaner biertje

6  
KRT-PUNTEN

(voor de Nederlandse 
tandartsen)

SAMEN NAAR DE  
BESTE OPLOSSINGEN! 

2-DAAGSE COMPOSIETTRAININGEN

Het uitgangspunt van deze trainingen is het tand-
technisch aspect. Er wordt vooral veel aandacht 
besteed aan specifieke opbouw technieken om tot 
een mooi esthetisch resultaat te komen. 

Tijdens de training wordt gewerkt met 
de GC composieten, die in alle opzich-
ten beantwoorden aan de wens om 
natuuranaloog op te bouwen. Samen 
vormen zij een compleet systeem waar-
mee iedere ‘witte’ en ‘roze’ esthetiek te 
verwezenlijken is. De trainingen zijn 
Nederlandstalig. 

MODULE ADVANCED

LEERDOELEN
•  Herkennen individuele tandkenmerken.
•  Uitvoeren correcte kleurbepaling.
•  Polychromatisch natuuranaloog 

opbouwen.
•  Karakteriseren en individualiseren 

composietrestauraties.

MODULE MASTER

INHOUD
•  Polychromatische opbouw van  

een frontelement door middel van 
speciale effecten om de individuele 
esthetiek te verbeteren.

•  Maskeren van sterke verkleuringen.
•  Knobbelvervaardiging in posterior 

gebied.
•  Toepassen van glasvezelversterking in 

zowel anterior als posterior gebied.
•  Morfologische uitbouw van 

dwerglateralen.

DATA

Module Advanced 
8 en 9 maart 2018 
5 en 6 april 2018 
20 en 21 september 2018 
11 en 12 oktober 2018

Module Master 
15 en 16 maart 2018* 
6 en 7 december 2018

*  Alleen voor deze training geldt 
dat de  eerste trainingsdag 
Nederlandstalig en de tweede 
dag Engelstalig is.

LOCATIE GC Europe Campus,  
het ultramoderne opleidings-
centrum van GC in Leuven. 
Het adres is GC Europe Campus, 
Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, 
België.

KOSTEN Training Module 
Advanced € 349,-* incl. lunches 
Training Module Master € 449,-* 
incl. lunches. 
Opties: diner € 39,-*,  
hotelovernachting € 119,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW.

TRAINERS

Stephane Browet Dirk Galle

Bob Elst Adriano Teixeira

9  
KRT-PUNTEN

(voor de Nederlandse 
tandartsen)

GEÏNTERESSEERD?
Neem dan contact op met de Dental Advisor in uw regio (zie de achterzijde).  
Of mail naar education.benelux@gc.dental.



NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP 
MET DE GC DENTAL ADVISOR IN UW REGIO!

GC Benelux B.V.
Edisonbaan 12
NL-3439 MN Nieuwegein
+31 30 630 85 00
info.benelux@gc.dental
www.benelux.gceurope.com

REGIO NOORD 
NEDERLAND

REGIO ZUID 
NEDERLAND

REGIO 
VLAANDEREN

REGIO WEST 
NEDERLAND

REGIO WALLONIË 
EN LUXEMBURG

REGIO NOORD NEDERLAND 
Sander Hofland
Sander.hofland@gc.dental
0031 (0)6 57812823

REGIO ZUID NEDERLAND 
Sander Bonouvrié
Sander.bonouvrie@gc.dental
0031 (0)6 22458089

REGIO WALLONIË BELGIË  
EN LUXEMBURG
Christophe de Cock
Christophe.decock@gc.dental
0032 (0)475 579 358

REGIO WEST NEDERLAND 
Dirk Bloemsma
Dirk.bloemsma@gc.dental
0031 (0)6 10036181

REGIO VLAANDEREN BELGIË
Thomas Limon
Thomas.limon@gc.dental
0032 (0)472 189 963

ADVISOR DIGITAL PRODUCTS
Daniel Herpigny
Daniel.herpigny@gc.dental
0032 (0)475 798 405

SALES EN MARKETING MANAGER 
BENELUX
Martijn ten Have
Martijn.tenhave@gc.dental
0031 (0)6 12605725


