
GC Fuji II LC  
     Klinisk 
  Hantering

Enkel hantering med Fuji II LC 

• Preparera kaviteten och applicera Cavity Conditioner 
   för att avlägsna smear layer och försluta tubuli.
• Applicera det blandade Fuji II LC i kaviteten.
• Ljushärda, trimma och fi nishera.

Enkel Sandwichteknik

• Använd Fuji II LC som underfyllning eller liner för att 
 förebygga läckage vid prepgränserna, för överlägsen 
 fl uoravgivning samt för att eliminera sensibilitet.
• Preparera kaviteten, applicera Cavity Conditioner un-
 der 10 sekunder och skölj därefter.
• Applicera det blandade Fuji II LC som underfyllning eller 
 liner, ljushärda därefter.
• Använd ditt bondingsystem på sedvanligt vis och
  avsluta fyllningen med ett tandfärgat fyllningsmaterial.

Fyllning med Fuji II LC

Före

Efter

Klass III och V Cervikal erosion Fyllning på barn Underfyllning 
eller liner
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GC Fuji II LC  
Det Världsledande 
Ljushärdande Glasjonomer 

Fyllningsmaterialet

GC Fuji II LC P/V
900018 Intro fp. 3-2 fp. (3 x 15 g pulver: A2, A3, B3 

& 2 x 6.8 ml vätska)

000195 A1, 15 g pulver

000196 A2, 15 g pulver

000197 A3, 15 g pulver

000198 A3.5, 15 g pulver

000199 A4, 15 g pulver

000200 B2, 15 g pulver

000201 B3, 15 g pulver

000202 B4, 15 g pulver

000203 C2, 15 g pulver

000204 C4, 15 g pulver

000205 D2, 15 g pulver

000206 6.8 ml vätska

GC Fuji II LC Kapslar
000137 Sorterad fp med 50 kapslar (A4, B2, B3, 

B4, C2, D2)

000138 A1, box med 50 kapslar  

000139 A2, box med 50 kapslar  

000140 A3, box med 50 kapslar  

000141 A3.5, box med 50 kapslar  

000142 A4, box med 50 kapslar  

000143 B2, box med 50 kapslar  

000144 B3, box med 50 kapslar  

000145 B4, box med 50 kapslar  

000146 C2, box med 50 kapslar  

000147 C4, box med 50 kapslar  

000148 D2, box med 50 kapslar 

GC G-Coat PLUS
002583  Start fp, Flaska (fl aska med 4 ml, 20 

engångskoppar, 50 micro-tip applikatorer 
& en hållare till dessa)

Capsule Applier IV
0002559   Capsule Applier IV

GC Cavity Conditioner
000110    5,7 ml vätska

Tillbehör



Ända sedan 1992 
har världens första 

ljushärdande 
Glasjonomer 

Fyllningsmaterial varit 
en succé.

Ljushärdande Resinmodifi erat Glasjonomer Fyllningsmate-
rial, fi nns i 11 färger.

Fuji II LC 
från GC. 

Levande 
innovation. 



GC Fuji II LC - Resinmodifi erat 
Glasjonomer Fyllningsmaterial

Det är kliniskt bevisat att Fuji II LC ger dig samma fördelar 
som en konventionell glasjonomer – plus ett par viktiga för-
delar såsom dualhärdning, direkt fi nishering samt en 
mycket god estetik. Med dess enkla tidsbesparande te-
knik är Fuji II LC det perfekta valet för klass III & klass V fyl-
lningar, speciellt cervikala erosioner/ abfraktioner samt ro-
tytefyllningar. 1, 2

Används med fördel som underfyllning eller liner vid sand-
wichteknik3. Därigenom får man hållbara fyllningar som fö-
rebygger läckage vid prepgränserna4, vilket eliminerar sen-
sibilitet. Med Fuji II LC får du också en hög fl uoravgivning 
som är oslagbar.

Kapslar eller pulver-vätska variant, 
ger samma utmärkta resultat

För optimala resultat och bekvämlighet, välj Fuji II LC i kaps-
lar. De är lätta att använda, ingen blandning för hand och 
därmed inget kladd. Blanda i mixern under 10 sekunder för 
perfekt konsistens, sätt kapseln i pistolen och applicera se-
dan.
Fuji II LC fi nns också i pulver-vätska. Vad du än väljer så kan 
fi nishering och puts utföras direkt efter ljushärdning, med 
ett vackert estetiskt resultat.

      Smart enkel teknik.

                                       Vackra 

                                  hållbara   
                                         resultat.
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            Varför ska  man välja 

                 Fuji II LC från GC?

Utmärkt transluscens och estetik

Med 11 Vita® färger är det lätt och enkelt att färgmatcha. 
Den utmärkta transluscensen gör att Fuji II LC smälter sam-
man med patientens naturliga tandfärg så att naturtrogna 
resultat erhålls varje gång.

Dokumenterad klinisk prestanda – 
100 % retention efter 5 år, 5

  
Fuji II LC erbjuder dig dokumenterad klinisk kvalitet och 
prestanda. Vidare har under 15 år miljontals fyllningar gjorts 
med Fuji II LC av tandläkare över hela världen.  

Ingen sensibilitet – 
skyddar pulpan

Det är kliniskt bevisat att Fuji II LC eliminerar såväl existe-
rande pre- och post-operativ sensibilitet. Materialet expan-
derar och kontraherar precis som tandsubstansen. Därför 
fungerar Fuji II LC som en termisk isolator av pulpan5. 

Överlägset fl uorskydd

Till skillnad från andra produkter med fl uortillsatser ger Fuji 
II LC ett kliniskt signifi kant fl uorskydd6. Dess potential att 
ta upp fl uor i kombination med materialets förseglande 
egenskaper gör en remineralisation av tandsubstansen möj-
lig. Forskning har visat att hög fl uoravgivning till tanden fö-
rebygger sekundärkaries7. Detta gör Fuji II LC till det ide-
ala valet både för fyllningar hos barn och vuxna och till 
högkariesaktiva patienter där vården kräver fl ertalet åter-
besök8.

Överlägsna mekaniska 
egenskaper & med perfekt 
klinisk hantering

Med mikromekanisk förstärkning och dualhärdning ger Fuji 
II LC en utmärkt kemisk bindning till tandsubstansen för 
långvarig hållbarhet9. Vidare har materialet hög tryckhåll-
fasthet, draghållfasthet och böjhållfasthet10. Den termiska 
expansionskoeffi cienten i materialet är likvärdig med den 
naturliga tandens och Fuji II LC är kliniskt olösligt vilket mi-
nimerar möjligheten för mikroläckage och upplösning4.

Med Fuji II LC behövs ingen bonding, torrläggning, vänte-
tider, inga underskär eller mekanisk retention. Konsisten-
sen gör det enkelt att applicera och som alla glasjonomerer 
fungerar Fuji II LC perfekt i en fuktig miljö så kofferdam be-
hövs inte heller.

Dagar

Produkt A
Fuji II LC kapslar

Ljushärdning
Kemisk härdning

Ljushärdning
Kemisk härdning

Kumulativ fl uoravgivning µg/cm2 Böjhållfasthet (MPa)

Tryckhållfasthet (MPa)

Fuji II LC 
kapslar

Produkt A

Fuji II LC 
kapslar

Produkt A

Fuji II LC visar hög tryckhållfasthet både vid ljushärdning och vid kemisk här-
dning. Källa: GC R&D Internal Data

Den goda böjhållfastheten hos Fuji II LC tillförsäkrar långvarig hållbarhet 
Källa: GC R&D Internal Data
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Skydd

G-Coat PLUS – den första nanofyllda skyddslacken baserad 
på en unik kemi, vilken garanterar att nanopartiklarna är 
jämnt distribuerade. G-Coat PLUS förebygger samtidigt in-
itial känslighet mot fukt och skyddar både tanden och fyll-
ningen vid prepgränserna mot långtidsläckage och miss-
färgningar. G-Coat PLUS appliceras bara en gång och kan 
ljushärdas med alla typer av ljushärdningslampor (halogen, 
LED eller plasma).

Överlägsen estetik

G-Coat PLUS förbättrar också de estetiska egenskaperna 
hos fyllningsmaterialet genom att fyllningen både blir jämn 
och högblank på bara 30 sekunder, för bästa patientkom-
fort. Att ödsla tid på puts är ett minne blott. Skyddslacket 
är konstruerat så att nötningen av det sker jämnt fördelat 
under många månader. Under denna tid, och tack vare sa-
liven, får vi en unik mognadseffekt på den underliggande 
fyllningen. Som slutresultat erhålls en fyllning som uppvi-
sar en hårdhet som moderna universalkompositer för pos-
teriort bruk.

Yta med och utan G-Coat PLUS Nötningsresistensen hos 
G-Coat PLUS är högre än hos ett 

keramikblock

Varför ska man välja 
 Fuji II LC tillsammans 

med G-Coat PLUS?

Preparerad kavitet Applicering 
av conditioner 

Applicera Fuji II LC Finishera 
med G-Coat PLUS

Slutresultat


