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Piaskowanie
tlenkiem aluminium

Czyszczenie przy
użyciu pary

Suszenie sprężonym
powietrzem

Proces czyszczenia korony

Postępowanie w laboratorium

Minimalna grubość
odbudowy
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Zeskanuj kod QR, aby
zobaczyć film instruktażowy

Obróbka dysków
G-CAM



4 | G-CAM

Kompozyty akrylowe są twardymi, kruchymi i krystalicznymi
polimerami, które stosuje się jako materiały termostabilne - nie
pozwalające na zmianę kształtu i formy po stwardnieniu.
Samopolimeryzujące żywice z polimetakrylanemmetylu (PMMA)
są najczęściej stosowanym rodzajem materiału w laboratoriach
dentystycznych. Mają jednak niską odporność na uderzenia i
małą odporność na zginanie, która wynika z ich budowy oraz są
podatne na pęknięcia rozprzestrzeniające się pod wpływem sił

mechanicznych.

Grafen poprawia stabilność wymiarową polimerów do użytku w
stomatologii, co pozwala protezie dentystycznej zachować swój
kształt w długim czasie. Ma to wpływ nie tylko na mechanizmy
termicznej utraty twardości, ale także na wewnętrzne odciążenie
naprężeniowe, niepełną polimeryzację materiału i absorpcję

wody.

Graphenano Dental oferuje szeroki wachlarz wersji i odcieni,
dzięki czemu cechuje się wszechstronnym zastosowaniem.
Kolorymetria G-CAM oparta jest na klasycznym kolorniku VITA,
ale pozwala na indywidualną charakteryzację w laboratorium
przy użyciu światłoutwardzalnych kompozytów.

G-CAM dostępny jest w dyskach o średnicy 98.5mm oraz 95mm,
w następujących kolorach: BL2, A1, A2, A3, A3.5, B2 i C2 oraz w
wersji transparentnej i różowej.

Wysokości dysków: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm

Posiada bardzo zbliżony wygląd do naturalego zęba, dzięki
czemu idealnie nadaje się do estetycznych uzupełnień
pełnokonturowych w widocznych obszarach. Dysk G-CAM
posiada szeroki zakres barw, nawet w obrębie tego samego
miejsca, dzięki czemu wygląda niezwykle naturalnie.

Materiał jest całkowicie wodoodporny i zwarty, dzięki czemu
nie pozwala na gromadzenie się na swojej powierzchni płytki
nazębnej, a zamknięte pory chronią przed zabrudzeniem i
odbarwieniami.

Dzięki zawartości grafenu, krążek G-CAM znacznie zwiększa
swoją wytrzymałość w stosunku do wagi. Materiał ma niską
gęstość czyniąc protezę z niego wykonaną bardzo lekką.

Kompozyt nie jest drażniący ani toksyczny dla pacjenta -
posiada pełną biokompatybilność. Dodatkowo testy dysków
G-CAM dowiodły antyalergiczność oraz bakteriostatyczność.

Autopolimeryzacja kompozytu

Acrylic resins are hard, fragile and crystalline polymers, which
are used as thermostable materials, given that, after they have

been cured, they cannot be changed or moulded.

Autopolymerising resins with a Poly (methyl methacrylate)
(PMMA) arethe mostused typeof material in dental laboratories.
However, they have a low impact resistance anda low transverse
and flexion resistance, which stems from the formation and is
liable to cracks spreading when it is submitted to mechanical

forces.
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Kompozyt + Grafen Dostępne warianty Porównanie zastosowań
protetycznych

Właściwości materiału

Dyski G-CAM występują w 2 różnych wariantach:

G-CAMMonochroma, w jednym kolorze

G-CAM Multichroma, jednokolorowe, wysoce transparentne
dyski o szerokim spektrum barw, bazujące na charakterystyce
naturalnych zębów.

Multichroma, to autorska koncepcja, w której główną rolę
odgrywa transmisja światła. Konwencjonalne dyski
wielowarstwowe oferują przejście kolorystyczne w osi
pionowej, podczas gdy naturalna barwa i przezierność
zębów zmienia się poprzecznie. Osiągnięcie naturalnych
efektów w koncepcji Graphenano Dental opiera się więc na
kontroli grubości prac korzystając z jednokolorowych,
wysoce przeziernych dysków.

Multichroma = Multilayer

Właściwości f izyczne
Według materiału

* Kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych odcieni materiału.

Moduł elastyczności >3200 MPa

Wytrzymałość na zginanie >140 MPa

Twardość powierzchniowa 88 Shore

Absorpcja wody 4µ g/mm3

Monomer resztkowy <0,004%

PMMA Metal Cyrkon
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Dwukrzemian
litu

Kompozyt +
grafen

Typ odbudowy
/materiał

Korony indywidualne

Mosty do 3 punktów

Licówki

Kompletne protezy

Uzupełnienia
tymczasowe

Nakłady

Mosty na >2
implantach


