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Moderní materiály,
vybavení a technika
umoæñují v souËasnosti
vytvoit vysoce pesné
a estetické náhrady.
Pirozenë dáte pednost
postupüm, které jsou Ëisté,
jednoduché a bezpeËné.
Doplñkové materiály vám
mohou v této souvislosti
pipadat na první pohled
nedüleæité, ve skuteËnosti se
vπak staly nepostradatelnÿmi.

Kaædá zubní náhrada
je individuální, stejnë jako
pacient. K dosaæení
πpiËkového vÿsledku a úplné
spokojenosti zákazníka je
teba skuteËnë tÿmové práce.
Nejprve je teba zhotovit
detailní otisk. Pouæití repro-
dukovatelného laboratorního
postupu Ëiní spolupráci mezi
stomatologem a zubním
technikem podstatnë
jednoduππí. „Malá pomücka”,
jakou je univerzální, navíc
velmi pesná modelová
pryskyice, je v tëchto
pípadech neocenitelná.

Modelová pryskyice
s jedineËnÿmi vlastnostmi

GC Pattern Resin LS se po
více neæ 15 letech sluæby
stomatologüm a zubním
techniküm prokázal jako
bezpeËnÿ, univerzální
a lehce zpracovatelnÿ
materiál. Byl vyvinut
speciálnë pro πtëteËkovou
techniku. Pro jeho vynikající
vlastnosti je vhodnÿ pro
rüzné indikace, jako nap.
korunky, müstky, implantáty
a pro elektrogalvanizaËní
techniku.

GC Pattern Resin LS
se navíc dobe osvëdËil
v mnoha drobnÿch aplikacích,
jako jsou pryskyiËné
modely, fixace ped pájením
nebo frézováním nebo pro
koenové nástavby. Naπím
cílem je umoænit vám vyuæití
vπech vÿhod tohoto jedineË-
ného materiálu. Tento
manuál uvede nëkteré
z Ëetnÿch indikací pi
zákrocích v kesle Ëi
v laboratoi a pedvede
nëkolik zákrokü.

Podívejte se na dalπí strany
manuálu, abyste se dozvëdëli
nëkolik novÿch indikací,
tipü&trikü s GC Pattern
Resin LS.

Úvod

Pro bezpeËné pistání
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Vlastnosti Vÿhody

Nízká polymerizaËní kontrakce Perfektní pesnost modelu i odlitku

Perfektní manipulace pi   Lehce se ovládá a pesnë aplikuje
πtëteËkové metodë Dokonce rozsáhlé nástavby je moæné modelovat   

bez problémü
Rychlá, pesto vyhovující aplikace pi pouæití   
πtëteËkové techniky
Ekonomické pouæití

Píznivá zatékavost Jednoduché zpracování
a vysoká smáËivost Nestéká z míst aplikace

Homogenní pryskyiËné modely
Optimálnë pizpüsoben pro πtëteËkovou metodu 
ÚËinnÿ a ekonomickÿ

Bezezbytkové vypálení Homogenní odlitky

Vysoká tvrdost a odolnost Vysoká stabilita i v tenkÿch vrstvách
Dokonalého povrchu dosáhnete frézami 
Hladkÿ povrch po dokonËení nebo frézování

Krátkÿ Ëas tuhnutí ©etí Ëas a je ekonomickÿ, také pro míchací techniku

Vÿborná adheze k jiæ zpolymerovanému Homogenní, hladkÿ povrch odlitku s pesnÿmi   
GC Pattern Resin LS okraji

Dokonalá prostorová stabilita modelü   Prostorovë stabilní modely i po nëkolika hodinách nebo dnech 
GC Pattern Resin LS Stabilní rozmëry bez závislosti na teplotë místnosti 

Vlastnosti a vÿhody

Technika zásuvnÿch spojü Kónické a teleskopické korunky
Tmeny
Individuální zásuvné spoje
PryskyiËné modely
Fixace korunek pro penosové otisky 

Technika K&B Inleje, onleje
Adhezivní (Marylandské) müstky

Pájení Dlahování pro pájecí postupy

Modely litÿch parciálních  Modelování extenzí,  
náhrad lingválních tmenü a spon

Implantátová technika Vÿroba individuálních implantátovÿch dostaveb
Registrace skusu 
Intraorální dlahování
Suprastruktury

Elektrogalvanizace PryskyiËné modely pro elektrogalvanizaËní techniku 

Indikace
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Pracovní Ëas (23°C) 2-3 min

»as tuhnutí (23°C) 4 min

Pevnost v ohybu (37°C, po 10 min) 63 MPa

PolymeraËní kontrakce po 30 min 0,36 %

PolymeraËní kontrakce po 24 h 0,37 %

Fyzikální
vlastnosti

Práπek : Polymethylmetakrylát
Polymethylakrylát
Dibenzoyl peroxid

Tekutina : Methylmetakrylát
2-hydroxyethyl-metakrylát

Chemické
sloæení

GC Pattern Resin LS
balení 1-1 obsahuje vπe, co je
teba ke πtëteËkové technice:
2 míchací kalíπky, 1 πtëteËek,
1 pipetku pro pesné
dávkování tekutiny, práπek
a tekutinu, které se míchají
ve vhodném pomëru.

GC Pattern Resin LS
Balení 1-1:
100 g práπek, 105 ml tekutina
Doplñky:
2 míchací kalíπky
1 πtëteËek Ë.4
1 pipetka

©tëteËková technika -
balení
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1. Míchání práπku a tekutiny: 
Rozdëlte adekvátní mnoæství
práπku a tekutiny do kalíπkü.

TTiipp:: pipetka vám pomüæe
odmëit správné mnoæství
tekutiny.

7. Opakujte kroky uvedené
vÿπe, dokud nebudete mít
pokrytÿ celÿ povrch tenkou
vrstvou GC Pattern Resin LS.

TTiipp:: oddëlené kapky lehce
spojíte díky vÿborné adhezi
GC Pattern Resin LS k jiæ
zpolymerizovanÿm Ëástem.

2. Lehce navlhËete πtëteËek.

TTiipp:: pebyteËnou kapalinu
ze πtëteËku vytlaËte o vnitní
stranu kelímku, tím také
docílíte πpiËatého hrotu.

8. Dokonce i tam, kde je
poteba vysoké pesnosti
(nap. v okrajovÿch Ëástech
primární korunky), je GC
Pattern Resin LS vÿbornë
zatékavÿ a perfektnë sedí.

3. Dotknëte se práπku navlhlÿm
πtëteËkem.

Díky thixotropním vlastnostem
se na πpiËce vytvoí malá
kapka pryskyice.

9. Po polymerizaci GC Pattern
Resin LS opatrnë sejmëte
model ke kontrole vnitního
povrchu.

TTiipp:: k jednoduππímu sejmutí
z primární korunky poslouæí
malé zaráæky.

4. Poté, co se kapka pryskyice
ustálí na konci πtëteËku,
je pipravena k nanesení,
nap. k vymodelování
sekundárního modelu. 

10. Vnitní povrch modelu
je stejnë lesklÿ a hladkÿ jako
povrch primární korunky.

5. Naneste pryskyiËnou kapku
na kovovÿ povrch primární
korunky.
Pracovní Ëas: 2-3 min.
»as tuhnutí: 4 min.

TTiipp:: na hladkÿ kovovÿ povrch
nepotebujete æádnÿ izolaËní
prostedek.

11. Umístëte model zpët na
primární korunku a dokonËete
model jemnÿmi úpravami
pomocí vhodnÿch nástrojü.

6. TTiipp:: abyste vyËistili πtëteËek
mezi jednotlivÿmi kroky,
namoËte jej do tekutiny
a utete papírovÿm kapesníkem.

12. Rovnomërnë opracujte na
tlouπ†ku modelu 0,3 - 0,4 mm,
zkontrolujte mërkou.
Zkontrolujte také okraje.

©tëteËková metoda -
krok za krokem
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13. Umístëte model zpët
na primární korunku.

14. Vymodelujte body kontaktu
inlejovÿm voskem. Zkontrolujte
okluzi, kontaktní místa
a kontury.

19. Vypalování prove…te podle
instrukcí uvedenÿch v návodu
k pouæití. Odlijte bëænÿm
zpüsobem.

15. Voskovÿ model je
pipraven k naËepování.

20. Uvolnëte odlitek z kyvety
bëænÿm zpüsobem a πetrnÿm
pískováním oËistëte povrch
kovu.

16. Napojte licí Ëep podle
poteby a v závislosti na
pouæité technice odlévání.

21. Zkontrolujte vnitní povrch
a odstrañte pebytky patiËnÿm
nástrojem.

17. Umístëte korunku do licího
krouæku.

22. Vnitek sekundární
korunky je homogenní a lesklÿ.

18. Namíchejte a nalijte GC
fosfátovou zatmelovací hmotu
(GC Fujivest Super, GC
Stellavest nebo GC Fujivest II)
podle návodu k pouæití.

Tip: odlévání modelü z
GC Pattern Resin LS vyæaduje
vëtπí podíl vody (tekutiny) neæ
pi odlévání modelü z vosku.
Podrobnëjπí informace
naleznete v konkrétním
návodu k pouæití.

23. Sekundární korunka
perfektnë sedí na primární.

©tëteËková metoda -
krok za krokem

Fotografie:
ZTM, V. Brosch
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Nëkteré ukázky vyuæití GC
Pattern Resin LS v implantologii:

Pípad Ë.1

1. Krok za krokem vybudo-
vaná suprastruktura pomocí
GC Pattern Resin LS.

3. Implantátové analogy
s titanovÿmy trubiËkami
naπroubovanÿmi do analogü,
upevnëné pomocí GC Pattern
Resin LS ped zhotovením
suprastruktury.

2. Suprastruktura se
zabudovanÿmi horizontálními
závity. Dalπí dostavba korunek
bude provedena modelovacím
voskem.

4. Dostavba z GC Pattern
Resin LS jako pípravnÿ
krok ped zhotovením
suprastruktury.

3. Vysoká pesnost odlité
suprastruktury vyrobené
pomocí GC Pattern Resin LS
je zejmá na první pohled.

5. Sníæenÿ zpevñující pás
z GC Pattern Resin LS
stabilizující základnu
pro suprastrukturu.

Pípad Ë.2

Píklad techniky pro pasivní
penos intraorální situace na
pracovní model.

Dalπí píklady:

Intraorální dlahy penosnÿch
pilíü.

Pípad Ë.3

1. Maxilární penosová matrice
po spojení intraorálních
penosnÿch pilíü pomocí GC
Pattern Resin LS. Implantátové
analogy jsou jiæ usazeny pro
pípravu pracovního modelu.

Penos intraorálního umístëní
keramickÿch pilíü.

2. Penosová matrice na
pracovním modelu.

Pizpüsobené pilíe z GC
Pattern Resin LS pipravené
k technice snímkování Procera
(vlevo). CNC (PoËítaËem
ízenë) frézovanÿ Procera®

keramickÿ pilí (vpravo).

Fotografie:
ZTM U. Buhr
ZTM B. Weissmann 
ZTM O. van Iperen

Implantátové
náhrady
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GC Pattern Resin LS je ve
spojení s elektrogalvanizaËní
technologií úspëπnë aplikován
v nëkolika indikacích:

1. ElektrogalvanizaËní matrice
zhotovená z GC Pattern Resin LS
s nerezovÿm πroubem jako
pomocníkem pro sejmutí.

Koenová nástavba molárové
korunky ped preparací.

2. AGC® elektrogalvanizaËnë
zhotovená kapniËka po
nanesení zlata.

Teleskopické
müstky

3. Pomoc pi sejmutí kovové
kapniËky, abychom pedeπli
deformaci.

Sekundární korunky
z GC Patten Resin LS pro
teleskopické müstky.

Elektrogalvanizace ve spojení
s müstky:

1. Pahÿl z GC Pattern Resin LS
umístënÿ na müstku. Tvarovanÿ
pro galvanizaËní techniku.

Odlitá kovová struktura.

2. Okluzní pohled na müstek.

(Technické detaily
naleznete v návodu
k pouæití techniky
AGC® galvanizace)

Hotová náhrada.

ElektrogalvanizaËní
náhrady

Koenové
nástavby

Fotografie:
Wieland Dental + Technik, 
ZTM C. Gadau

Fotografie:
ZTM V. Brosch
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Míchací pomëry:
Pi odlévání modelü z GC
Pattern Resin LS se vyæaduje
v zatmelovací hmotë vëtπí
podíl vody (tekutiny) neæ
pi odlévání modelü z vosku.
Podrobnëjπí informace
naleznete v konkrétním
návodu k pouæití dané
fosfátové zatmelovací hmoty.

Modelování:
Vπechny modely z GC
Pattern Resin LS by mëly bÿt
pokryté tenkou vrstviËkou
vosku, aby se pedeπlo
zmënë povrchu zatmelovací
hmoty pi vypalování.

Vypalování:
Abyste se vyhnuli agresivnímu
vypálení, vypalujte postupnÿm
zvyπováním teploty. Je dopo-
ruËené dræet teplotu na 250°C
1 hodinu ped koneËnÿm
vypálením.

Zatmelování
a odlévání

1. Mël bych izolovat
povrch, neæ zaËnu nanáπet
GC Pattern Resin LS?

Izolace není nutná
v pípadë, æe GC Pattern
Resin LS je pouæit na hladkÿ,
leπtënÿ kovovÿ povrch.

2. Jak poznám, æe pouæí-
vám správnÿ pomër práπku
a tekutiny pi πtëteËkové
metodë?

Po namoËení mokrého
πtëteËku v práπku se sama
vytvoí kapka na πpiËce
πtëteËku. Mëla by bÿt lehce
vlhká a mëla by mít lesklÿ
povrch.

3. Jaké frézy jsou doporu-
Ëeny pro úpravu jiæ zpolyme-
rizovaného povrchu GC
Pattern Resin LS?

Na úpravu a frézování
pouæijte tvrdokovové frézy
nebo nástroje s píËnÿm
bitem.

4. Mohu frézovat povrch
GC Pattern Resin LS stejnÿm
zpüsobem jako vosk?

Modely a odlitky
z GC Pattern Resin LS mohou
bÿt tvarovány a frézovány
frézovacím pístrojem.

5. Jaké kroky bych mël
dodræovat, pokud chci pouæít
GC Pattern Resin LS na
sádrové modely?

Zkontrolujte povrch
sádrového modelu, jestli není
hrubÿ nebo naruπen. Vyplñte
pípadné praskliny vhodnÿm
voskem a zapeËe†te povrch
modelu pomocí GC Die
Hardener. Povrch modelu
oπetete separátorem.

6. Mohu pouæívat GC
Pattern Resin LS ve spojení
se πtëteËkovou technikou
v malÿch bodech?

GC Pattern Resin LS müæe
bÿt aplikován v malÿch
Ëástech nebo bodech. Kaædá
Ëást polymerizuje oddëlenë
a spojí se bez problému
s jinou Ëástí. Po pekrytí
celého modelu získáte
homogenní povrch. Tato
technika minimalizuje
celkovou polymerizaËní
kontrakci.

7. Jak vyËistím πtëteËek?
NamoËte πtëteËek do

tekutiny GC Pattern Resin LS
a vysuπte ubrouskem.

8. Jak jednoduπe
a bezpeËnë sejmu sekundární
model z primárního?

K jednoduchému a bezpe-
Ënému sejmutí poslouæí malé
kapky na povrchu umístëné
proti sobë.

9. Mël bych ped zatmele-
ním natít objekt z GC Pattern
Resin LS prostedkem pro
sníæení povrchového napëtí?

Obecnë vzato, kvalita
povrchu odlitku závisí na
pouæití vlhËícího prostedku.
Avπak pokud je GC Pattern
Resin pouæit na hladkÿ nebo
vyleπtënÿ kovovÿ povrch,
není poteba prostedek
pouæít. Zbytky vlhËího
prostedku mohou zpüsobit,
æe vnitní povrch odlité
náhrady nebude hladkÿ.

Otázky
a odpovëdi
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GC Fujirock EP
Tvrdá sádra IV. tídy

GC Fujirock EP je πpiËková
sádra IV. tídy vhodná pro
vπechny typy protetickÿch
modelü. Jeden z nejoblíbe-
nëjπích modelovÿch materiálü
na svëtë je k dispozici
v sedmi barevnÿch variacích.

GC Fujivest Super

Bezuhlíková fosfátová
zatmelovací hmota pro pesné
odlitky drahokovovÿch,
náhradních a paládiovÿch
slitin pro pouæití metodou
quick heating i metodou
postupného zahívání.
Zvláπtë vhodná pro kompli-
kované odlitky na implantáty.

GC Fujivest II

Bezuhlíková fosfátová
zatmelovací hmota pro
pesné odlitky korunek
a müstkü ze vπech dentálních
slitin vËetnë Ni-Cr a Co-Cr.
Pro obë metody pouæití -
quick i slow heating.

Píbuzné
vÿrobky

GC Stellavest

Bezuhlíková fosfátová
zatmelovací hmota speciálnë
vyvinutá pro splnëní
kaædodenních poæadavkü
kladenÿch na zatmelovací
hmotu. Zvláπtë vhodná na
metodu bez pouæití licího
krouæku a quick heating.
Vÿhodou je moænost pouæití
s nedrahokovovÿmi slitinami.

GC New Casting Liner

Licí vloæka na bázi
keramickÿch vláken
poskytuje optimální clonu
umoæñující celkovou expanzi
zatmelovací hmoty.

GC Multi-Sep
VíceúËelovÿ izolaËní
prostedek

GC Fit Checker
K-silikonová hmota pro
kontrolu pesnosti

Snadno zatékající bílÿ
materiál na bázi
kondenzaËních silikonü pro
lokalizaci míst zpüsobujícíh
otlak na snímatelnÿch
náhradách a pro kontrolu
pesnosti korunek a müstkü.
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