
 

 
 
GC Fuji PLUS CAPSULE  
 
 
RADIOPAK, MŐGYANTAVAL MEGERİSITETT UVEGIONOMER 
RAGASZTOCEMENT KAPSZULABAN 
Felhasználását csak szakképzett fogaszati személyzetnek javasoljuk a 
megadott felhasználási területen. 
AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET 
1. Fém inlay-k és onlay-k, valamint fémvázas koronák és hidak rögzítése 
2. Mőgyanta inlay-k, onlay-k, koronák és hidak rögzítése 
3. Teljes kerámia inlay-k rögzítése 
4. Magas erısségő (cirkoniumvázas) teljes kerámia koronák és hidak rögzítése 
5. Fém, kerámia és uvegszalas csapok rögzítése 
ELLENJAVALLATOK 
1. Pulpasapkázás. 
2. A termek ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlót 
tapasztal, függessze fel a termek használatát, és paciense forduljon szakorvoshoz. 
HASZNALATI ÚTMUTATÓ 
1. A FOG ELİKÉSZÍTESE 
a) Preparálja a fogat a megszokott módon. Pulpasapkázáshoz alkalmazzon 
kalcium-hidroxidot. 
b) Az elıkészített fogat horzskıvel és vízzel tisztítsa meg. 
Megjegyzés: A preparált fogat 20 másodpercig kezelje 
GC Fuji PLUS kondicionálóval, így optimális kötést érhet el. 
c) Alaposan öblítse le vízzel, majd egy vattagombóccal vagy enyhe olajmentes légárammal 
szárítsa le a felületet. NE SZARITSA TELJESEN SZARAZRA. Legjobb, 
ha a preparált felület nedvesnek tőnik (csillog). 
2. A HELYREALLITAS ELİKESZITESE 
Gyızıdjön meg róla, hogy a helyreállítást a gyártó utasításainak megfelelıen kezeltek ás 
készítettek elı. 
3. A KAPSZULA AKTIVALASA ES KEVERESE 
a) Az aktiválás elıtt rázza meg a kapszulát vagy ütögesse az oldalát kemény felszínhez, 
ezzel fellazítva a port (1. ábra). 
b) A kapszula aktiválásához nyomja be a dugattyút a kapszulatestbe (2. ábra). 
c) Azonnal helyezze a kapszulát a GC CAPSULE APPLIER adagolópisztolyba és húzza meg 
a kart egyszer (3. ábra). A kapszulát most mar 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) (4. ábra). 
Megjegyzés:  Amennyiben rotációs kapszularázó gépet használ, ne használja a centrifuga 
opciót. 
4. KIADAGOLAS 



a) A megkevert kapszulát azonnal vegye ki a rázógépbıl és helyezze a GC CAPSULE 
APPLIER adagolópisztolyba. 
b) Az elsı két nyomással élesítse a kapszulát (5. ábra). Az adagolócsır irányba igazításához 
tartsa maga fele az adagolópisztolyt és forgassa el benne a kapszulatestet. 
c) Nyomja az anyagot közvetlenül a helyreállításba (6. ábra). 
d) A kapszula eltávolításához nyomja meg az adagolópisztoly kioldógombját és eltekerve 
emelje ki a kapszulát. 
5. ROGZITES 
a) Megfelelı vastagságban vigye fel a cementet a helyreállítás belsı felületére, és azonnal 
illessze a helyére. A munkaidı a keverés kezdetétıl számítva 2 perc 23°C-os (73,4°F) 
hımérséklet eseten. A magasabb hımérséklet csökkenti a munkaidıt. 
Megjegyzés: Hosszabb munkaidıt igénylı, összetettebb ragasztási folyamat 
eseten ajánlott a kapszulákat eredeti aluminiumfóliás csomagolásukban hőtıszekrényben 
lehőteni. 
b) A beillesztésnél folyamatos enyhe nyomást gyakoroljon. 
c) A felesleges cement eltávolítását akkor kezdje meg, amikor az anyag 
gumiszerő állapotot ért el (7. ábra). 
d) A finirozást a helyreállítás beillesztése után 4 perc 15 másodperc elteltével kezdheti el. 
TAROLAS 
Eredeti aluminiumfólias csomagolásában, sötét és hővös (4-25°C) (39,2-77,0°F) helyen 
tarolja. (Eltarthatóság: gyártástól számított 2 év) 
SZINARNYALATOK 
Sárga 
A3 (Vita szin) 
A Vita a németországi Bad Sackingen-beli Vita Zahnfabrik bejegyzett védjegye. 
KISZERELES 
50 kapszula. 
A kapszulák átlagos tartalma: 0,36g por, 0,18g (0,16mL) folyadék. 
A megkevert kapszula minimális töltıtérfogata: 0,19mL. 
Opcionális: GC CAPSULE APPLIER (1 db) 
FIGYELMEZTETES 
1. Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bırre kerül, azonnal távolítsa el alkoholba 
mártott szivacs- vagy vattadarabbal. Bı vízzel öblítse le. Az érintkezés elkerülése érdekében 
kofferdam vagy kakaóvaj használata ajánlott a beavatkozás területének a szájnyálkahártyától 
vagy bırtıl történı izolálására. 
2. Amennyiben az anyag szembe kerülne, azonnal öblítse ki és forduljon orvoshoz. 
3. A GC Fuji PLUS CONDITIONER 2% vas-kloridot tartalmaz. Használata 
nem javasolt Epinephrine tartalmú anyagok alkalmazásakor, melyek 
reakcióba lepnek a vassal és elszínezhetik a nyálkahártyát. 
4. Ne használja a GC Fuji PLUS kapszulát eugenol tartalmú anyagokkal 
együtt, mert az eugenol gátolhatja a GC Fuji PLUS megfelelı kötését vagy megszilárdulását. 
5. Az anyag töméskészítésre vagy csonkfelépítésre nem alkalmazható. 
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