
 

 
 

GC Fuji IX GP CAPSULE FAST 
 
RADIOPAK POSZTERIOR ÜVEGIONOMER HELYREÁLLÍTÓ CEMENT 
KAPSZULÁBAN 
 A GC Fuji IX GP FAST a GC Fuji IX GP CAPSULE gyorsított kötéső változata. 
 
Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a 
megadott felhasználási területen. 
AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET 
1. I. és II. osztályú kavitások helyreállítása tejfogaknál 
2. I. és II. osztályú kavitások helyreállítása maradó fogaknál, nem teherviselı 
területen 
3. Ideiglenes helyreállítás és alábélelés nagy rágónyomású I. és II. 
osztályú kavitások esetén szendvicstechnika alkalmazásával 
4. V. osztályú kavitások és gyökércaries helyreállítása 
5. Csonkfelépítés 
ELLENJAVALLATOK 
1. Pulpasapkázás. 
2. A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyeken. Amennyiben 
hasonlót tapasztal, függessze fel a termék használatát, és páciense forduljon 
szakorvoshoz. 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ     eredeti  gyors  

Por / folyadék arány (g/g)     0,40 / 0,11  0,40 / 0,11 
Keverési idı (mp)*      10”   10” 
Keverés utáni elsı kiadagolás maximum 10 mp 
Munkaidı (perc, mp)*      1’15”   2’00” 
Kötési idı (perc, mp)*      2’00”   2’20” 
Végsı finírozás megkezdésének ideje 
(a keverés kezdetétıl számítva, 37°C-on) (perc, mp)       3’00”   6’00” 

1. A KAVITÁS PREPARÁLÁSA 
a) Preparálja a fogat hagyományos módon. Mechanikai retencióra nincs szükség. 
Pulpasapkázáshoz alkalmazzon kálcium-hidroxidot. 
b) Kezelje a felszínt GC CAVITY CONDITIONER-rel (10 mp), vagy GC DENTIN 
CONDITIONER-rel (20 mp) egy vattagombóc vagy szivacs segítségével (1. ábra). 
c) Alaposan öblítse le vízzel, majd egy vattagombóccal vagy enyhe légárammal 
szárítsa le a felületet. NE SZÁRÍTSA TELJESEN SZÁRAZRA. Legjobb, ha a 
preparált felület nedvesnek tőnik (csillog). 
2. A KAPSZULA AKTIVÁLÁSA ÉS KEVERÉSE 
a) Az aktiválás elıtt rázza meg a kapszulát vagy ütögesse az odalát kemény 
felszínhez, ezzel fellazítva a port (2. ábra). 
b) A kapszula aktiválásához nyomja be a dugattyút a kapszulatestbe (3. ábra). 
c) Azonnal helyezze a kapszulát fém GC Capsule Applier adagolópisztolyba és 
húzza meg a kart egyszer (4. ábra). A kapszulát most már aktiválta. 
Megjegyzés: A kapszulát csak közvetlenül az alkalmazása elıtt szabad aktiválni és 
azonnal fel kell használni. 
d) A kapszulát azonnal vegye ki az adagolóból és helyezze a kapszularázó gépbe 
(vagy amalgamatorba) és rázza 10 másodpercig (+/- 4000 rpm) (5. ábra). 
3. A HELYREÁLLÍTÁSI TECHNIKA 
a) A megkevert kapszulát azonnal vegye ki a keverıbıl és helyezze a GC Capsule 
Applier adagolópisztolyba. 



b) Az elsı két nyomással élesítse a kapszulát, ezután fecskendezheti az anyagot (6. 
ábra). 
A munkaidı a keverés kezdetétıl számítva 1 perc 15mp 23°C-os (73,4°F) 
hımérséklet esetén. A magasabb hımérséklet csökkenti a munkaidıt. 
c) A keveréstıl számított legfeljebb 10 másodpercen belül kezdje meg a keverék 
applikálását közvetlenül a preparációba (7. ábra). 
d) Formázza meg az anyagot, helyezzen rá celluloidcsíkot, amennyiben szükséges. 
e) Az anyag megkötése után vigyen fel egy réteg GC Fuji VARNISH (szárítsa meg) 
vagy GC Fuji COAT LC (fénykezelje 10 másodpercig) védılakkot (8. ábra). 
Megjegyzés: 
1) Az adagolócsır irányba igazításához tartsa maga felé az adagolópisztolyt és 
forgassa el benne a kapszulatestet. 
2) A kapszula eltávolításához nyomja meg az adagolópisztoly kioldógombját és 
eltekerve emelje ki a kapszulát. 
4. FINÍROZÁS 
a) Vízsugár alatt hagyományos módon finírozza a tömést, melyet a keverés 
kezdetétıl számítva kb. 6 perccel kezdhet el (9. ábra). 
b) Finírozás után vigyen fel egy végsı réteg GC Fuji VARNISH (szárítsa meg), GC 
Fuji COAT LC (fénykezelje 10 másodpercig), vagy G-COAT PLUS (fénykezelje 20 
másodpercig) védılakkot (10. ábra). 
c) Amennyiben lehet, a tömést még további egy órán keresztül ne érje rágónyomás. 
TÁROLÁS 
Sötét, hővös (4-25°C) (39,2-77,0°F) helyen tárolandó.  
(Eltarthatóság: gyártástól számított 2 év) 
SZÍNÁRNYALATOK 
A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4       Fogszínek a Vita® fogszínkulcs alapján. 
A Vita® a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany bejegyzett védjegye. 
KISZERELÉS 
1. Egyszínő: 50 db kapszula/doboz 
2. Vegyes: 50 db kapszula/doboz (10db A2, A3, A3.5, B2, B3) 
A kapszulák átlagos tartalma: 0,40g por, 0,11g (0,09mL) folyadék 
A megkevert kapszula minimális nettó töltıtérfogata: 0,14mL 
Opcionális : GC CAPSULE APPLIER (1db) 
FIGYELMEZTETÉS 
1. Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bırre kerül, azonnal távolítsa 
el alkoholba mártott szivacs- vagy vattadarabbal. Bı vízzel öblítse le. 
2. Amennyiben az anyag szembe kerül, azonnal öblítse ki és forduljon 
orvoshoz. 
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