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Glass Carbomer Products BV wordt GCP
Dental BV

Nummer 107
april 2012

Lijn dentale restoratieve producten op glas gebaseerd
IN DIT NUMMER

1 juli 2011 - Met ingang van het begin van dit jaar is de naam Glass Carbomer Products BV gewijzigd
naar GCP Dental BV. Tegelijkertijd met de naamswijziging is de onderneming verhuisd van Leiden
naar een nieuw en modern onderkomen in Vianen aan de Mijlweg 7 en heeft de gehele productlijn
in de afgelopen maanden een nieuw en zeer herkenbaar jasje gekregen. Een en ander is het gevolg
van de overname van het bedrijf door een investeerdersgroep.

In Tandtechnisch Magazine nummer 107 ondermeer
speciale aandacht voor het onderwerp Implantaten
waaronder het Origineel-op-Origineel-initiatief van
Straumann, MedentiCAD met individueel implantaat
abutments, het DIO implantaat, Implantologie als
indicatie voor Intra Oraal scannen, Digitale
revolutie in implantologie met Objet 3D Printing.
Tevens aandacht voor het Kwaliteitsregister
Tandtechniek, in de Rubriek Werkstuk Belicht een
casus met een 10-delige opgebakken 3M Espe Lava
brug, de INDENT Branchevereniging voor
Frabrikanten, een verslag van het 2e Cyrtina
Primero Symposium en nog veel meer.
Verschijnt in de eerste helft van april 2012!

David Havenaar van GCP Dental BV legt uit: “Met ingang van 1 januari 2011 hebben wij de
onderneming overgenomen van de vorige eigenaren. De productlijn van GCP was volledig uit-
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ontwikkeld en gezien de achtergrond van de voormalige eigenaren waren zij op zoek naar een
professionele partij welke de producten op de juiste wijze konden vermarkten.
GCP Dental heeft een unieke lijn dentale restoratieve producten ontwikkeld, allen op glas
gebaseerd en op basis van een gepatenteerde technologie. We hebben het hier over fill, seal en
bridge- en crown cementen. Alle producten zijn volledig bio-compatible en monomeer vrij en de
nadelen welke in het verleden aan het gebruik van glas ionomeer kleefden zijn volledig
ondervangen in onze producten. Daarnaast is onze sealant volledig BPA (Bisphenol A) vrij en
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daarmede een volledig veilig product voor volwassenen én uiteraard kinderen, de volgende
langverwachte stap in cariëspreventie! Hiermede heeft GCP Dental daadwerkelijk een doorbraak
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geforceerd in het gebruik van glas als restauratieproduct vandaar onze slogan “the final breakE-mail*

through in dental restoratives”.

GCP Dental heeft recent op de Internationale dentale beurs IDS 2011 in Keulen haar nieuwe
productlijn geïntroduceerd en de reacties waren overweldigend. Een en ander heeft er toe geleid
dat de komende maanden in vele landen wereldwijd de producten via distributeurs en dealers haar
weg gaan vinden naar de professionele tandartsen en de patiënten.
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