
Sztuka tworzenia
fundamentu perfekcyjnej

estetyki

G-≥nial®
 Flo X

z GC

Cechuje sië wysokim 
kontrastem w obrazie 

rtg nawet przy cienkiej 
warstwie, ma doskonałe 

właπciwoπci uæytkowe 

i optymalnå trwałoπÊ...

...idealny partner do 
wszystkich odbudów 
w odcinku bocznym! 
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G-≥nial®

 Flo X z GC
Idealny partner do wszystkich odbudów w odcinku bocznym

GC przedstawia G-≥nial Flo X − integralny element rodziny materiałów do wypełnieË G-≥nial. 
Wierzymy, æe Twoje wypełnienia zasługujå na najlepszy fundament.

Wysoki kontrast w obrazie rtg

G-≥nial Flo X umoæliwia łatwå diagnostykë  
nawet przy warstwie gruboπci 

tylko 0,5 mm!

**Tetric EvoFlow nie jest znakiem towarowym  firmy GC.

Tetric EvoFlow**G-≥nial Flo X*

Optymalna lepkoπÊ do podπcielania 

G-≥nial Flo X zapływa z łatwoπciå do 
ubytku i zapewnia doskonałå adaptacjë 

do jego πcian

Komfortowa aplikacja

Unikatowy ergonomiczny kształt strzykawki  
z długå i cienkå koËcówkå umoæliwia dotarcie 

nawet do najgłëbszych partii ubytku

8 odcieni w tym 2 opakerowe 

Opracowane do maskowania przebarwieË 
na dnie ubytku, nieprzezierne odcienie 

(AO2 i AO3) så idealnym fundamentem 
dla wszystkich wymagaË estetycznych

ZwróÊ uwagë na róænicë 
w przeziernoπci warstwy 
o gruboπci 1 mm 
pomiëdzy odcieniem 
standardowym A2 
i odcieniem 
wewnëtrznym AO2
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G-≥nial Flo X wykazuje równieæ najlepszå równowagë 
pomiëdzy wytrzymałoπciå* i lepkoπciå w swojej kategorii; 
to sprawia, æe jest materiałem z wyboru w przypadku wszystkich 
tradycyjnych wskazaË do zastosowania płynnych 
kompozytów!
* –ródło: GCC R&D - Dane dostëpne na æyczenie 

Dostëpny w 8 odcieniach idealnie dopasowanych do G-≥nial Posterior oraz z dwoma rodzajami koËcówek w zaleænoπci
od preferencji!

G-≥nial Flo X
Strzykawka 3,6 g (2 ml) 
KoËcówki dozujåce III plastikowe
(20 sztuk)

Dr A.Coryn, Belgia 

A1 900719 A4 900723

A2 900720 CV 900724

A3 900721 AO2 900725

A3.5 900722 AO3 900726

GC koËcówki 
dozujåce III 
plastikowe
(30 szt.)

004634

GC koËcówki 
dozujåce III 
metalowe
(30 szt.)

004635

Kontrast w rtg dla szkliwa: 

Wypełnienie z G-≥nial Flo X: 
  warstwa gruboπci 1 mm 

         warstwa gruboπci 0,5 mm*
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