
CERASMART TM  
van GC

  

  

is het  
echt geen  

keramiek?

  

De nieuwe hybride  
keramische CAD/CAM- 

oplossing
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•  Een efficiënt freesproces met een korte freestijd en een 
langere levensduur van de frezen.

• Een uitmuntende polijstbaarheid met een indrukwekkende 
glans na slechts kort polijsten

• Eenvoudig te karakteriseren met behulp van Optiglaze 
Color, binnen enkele minuten

• Omdat het kauwkrachten kan absorberen, is CERASMART 
perfect geschikt bij een lastige beet

• Dankzij de strakke marginale randen en weerstand 
tegen afsplinteren bent u verzekerd van een duurzame 
randafsluiting

• De uitgebalanceerde hardheid van het oppervlak is met 
name gunstig voor het voorkomen van slijtage aan de 
antagonisten en zorgt tegelijkertijd voor een langdurige 
glans van de restauratie

Bovendien biedt CERASMART u 

Voor de introductie van een nieuw keramiekblok heet GC u welkom in het Smart-tijdperk, 
waar u voor elke specifieke casus het juiste type CAD/CAM-blok kiest.  

Keramiek – de gouden standaard op het gebied van CAD/CAM – en CERASMART zien 
er in een aantal opzichten hetzelfde uit. Maar CERASMART biedt in bepaalde klinische 
situaties ongekende mogelijkheden.

Smart materiaal voor   
 Smart applicaties

CERASMARTTM van GC



CERASMART bewijst dat u niet hoeft te kiezen tussen precisie en snelheid: een korte freestijd gecombineerd met zeer 
scherpe randen, zichtbaar af te splinteren, zelfs onder de microscoop.

Wanneer precisie en duurzaamheid moeten samengaan

Precies  
frezen

Bron: GCC R&D.

Unieke  
technologie

SEM beelden;  
Bron: GCC R&D

CERASMARTTM VITABLOCS® Mark II* IPS e.max® CAD* VITA ENAMIC®* LAVATM Ultimate* 

CERASMARTTM

(Flexible hybrid ceramics)
LAVATM Ultimate* 

(Resin Nano Ceramics)
VITA ENAMIC®* 

(Hybrid Ceramics)
CERASMART is gebaseerd op de nieuwste 
vultechnologie van GC, met ultrafijne,  
gelijkelijk verdeelde vulstoffen die zowel 
voor een duurzame glans zorgen als minder 
slijtage aan de antagonisten. Door de 
hoge radiopaciteit is ook de follow-up 
van uw restauraties gemakkelijker.

Cerasmart biedt uw patiënt esthetische restauraties, die onder alle omstandigheden onzichtbaar zijn, dankzij de optimale 
balans tussen fluorescentie, opalescentie en een natuurlijke kleurintegratie. 

Wanneer een combinatie van esthetiek en CAD/CAM gewenst is

DOORSCHIJNEND LICHT

CERASMART TM

A2 HT
LAVATM Ultimate

A2 HT*
VITA ENAMIC®

1M2 H*
IPS e.max® CAD

A2 HT*

*Geen handelsmerk van GC Europe

BLACK LIGHT

LAVATM Ultimate 
A3 LT*

VITA ENAMIC®

2M2 T* 
IPS e.max® CAD

A3 LT*
CERASMART TM

A3LT



GC CERASMARTTM

Niet glazuren, niet bakken  
De afsluitende stappen van een esthetische restauratie zijn gemakkelijker met keuze uit twee opties: eenvoudig 

handmatig polijsten of snel karakteriseren met een penseelstreek... met behulp van de slijtvaste kleurglanslaag  

Optiglaze Color.

Verruim uw opties voor CAD/CAM-
       restauraties met  CERASMART TM

Een smart systeem   
 een smart workflow

CERASMART TM

Optiglaze Color

Resultaat

Resultaat

DiaPolisher Paste

Ceramic Primer II 

Finishing & Polishing

Karakteriseren

Polijsten

Links boven: Inlayrestaura-
tie, met dank aan dr. Gum-
pei Koike, Japan

Rechts boven Endokroon, 
met dank aan dr. Gilles 
Aldié, (e-Dentisterie), 
Frankrijk  

Links onder: Onlayrestau-
ratie, met dank aan  
dr. Rich Rosenblatt, VS

Rechts onder: Kroon-
restauratie, met dank aan 
prof. Marleen Peumans, 
België

VÓÓR VÓÓRNA NA

VÓÓRVÓÓR NA NA
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CERASMART biedt de hoogste buigsterkte in zijn categorie 
en is superieur ten opzichte van de klassieke keramiekblokken 
van veldspaat. Bovendien biedt het een hoge flexibiliteit 
(breukenergie) zodat kauwdruk wordt opgevangen en 
ook de lastigste klinische situaties kunnen worden aangepakt. 

Wanneer een combinatie van sterkte en  
flexibiliteit vereist is.

ZELFDE uiterlijk, ZELFDE aanpak.
 Dus waar zit‘em het verschil in?

Buigsterkte en breukenergie volgens driepuntsmethode  
(ISO4049:2000)
Bron: GCC R&D. Gegevens opvraagbaar bij GC.

THREE-POINT FLEXURAL STRENGTH (ISO 6872)
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Flexural Strength

Breaking Energy



Welkom in het   
 SMART-tijdperk
Ontdek CERASMART TM en de producten waardoor die Cerasmart  
nog aantrekkelijker maken 
www.gceurope.com

KLEUREN:
Hoge transparantie (HT):  
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
• Voornamelijk ter vervanging van glazuur
• Te gebruiken bij inlays, onlays, veneers, 

gedeeltelijke en volledige kronen

Lage transparantie (LT):  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
•  Voor het vervangen van dentine- en 

glazuurstructuren
• Te gebruiken voor het maskeren van 

verkleurde preparaties, met name voor 
kronen

Bleektint (BL)

MATEN:
Verkrijgbaar in de maten 12, 14 en 14L 

VERPAKKINGEN:
Cerasmart voor Cerec, navulling  
van 5 blokken
Cerasmart Universal, navulling  
van 5 blokken
Geavanceerde Cerasmart-set
CERASMART Starter Kit

GC EUROPE N.V. - Head Office
Interleuvenlaan 33 - B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00 - Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC BENELUX B.V.   
Edisonbaan 12 - NL-3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00 - Fax. +31.30.605.59.86
info@benelux.gceurope.com
http://benelux.gceurope.com  
  

CERASMARTTM – het beste hybride keramiekmateriaal in zijn klasse, van GC

Ceramic Primer II is de nieuwste 
primer van GC, die kan worden  
gebruikt voor alle keramieksoorten 
(waaronder glaskeramiek, zirkonium 
en alumina), composieten en hybride 
keramiek.

Een gespecialiseerde primer 
voor een krachtige en duurzame 
hechting...

De perfecte partner voor uw 
CERASMART TM-restauraties!

Ontdek Optiglaze Color, het nieuwe 
lichthardende karakteriserings-
materiaal van GC!

Inkleuren, grote slijtvastheid en 
een hoogglans oppervlak met 
een penseelstreek... 

Want alles ziet er beter uit in kleur!

DiaPolisher is de polijstpasta van GC 
met ultrafijne diamantdeeltjes – volg 
gewoon uw gebruikelijke polijst-
procedure en gebruik DiaPolisher- 
pasta voor een hoogglans.

Verbeter uw esthetisch resultaat in 
één gemakkelijke stap!
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henk
Notitie
Graag achter maken: het Internetadres plaatsen zodat het wat minder in de verdrukking komt.


