
V põípadê mladých pacientû je žádoucí kombinací opákní 
bílá sklovina spolu s intenzivnêjší barvou dentinu.

Zde použijte Medium Dentin s odstínem Light Enamel.

U výplní ve vybêleném chupu a u velmi mladých pacientû by mêla
být sklovina bílá a opákní, stejnê tak dentin bude barevnê inklinovat

k bílé. V tomto põípadê zkombinujte Light Dentin a Light Enamel.
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Essentia™ 

od GC
VykroËte naproti 

jednoduchosti

Následujte svoji intuici

Objevte 6 možností k õešení  

                            všech vašich klinických põípadû
Essentia - estetický výplñový materiál s 

dvouodstínovým vrstvením a redukovaným 
systémem odstínû

Sklovina starších zubû je vêtšinou prûsvitnêjší 
a zabarvená, dentin se stává tmavším a 
translucentním. Skvêlou volbou je v tomto 
põípadê kombinace odstínû Dark Dentin 
a Dark Enamel.

U dospêlých zubû se stává sklovina prûsvitnêjší 
s lehkým zabarvením, zatímco dentin si zachovává 
stõední barevnou intenzitu. Pro optimální výsledek 
põekryjte Medium Dentin odstínem Dark Enamel. 

Posterior: põirozené dvouodstínové 
nebo snadné jednoodstínové výplnê

Estetika se vrací  

ke své podstatê

Posterior / jeden odstín  
Už použití jediného odstínu (odstín Universal) 
põináší u výplní v postranním úseku v mnoha 
põípadech velmi pêkný estetický výsledek.

Refill tuby 
• 2 ml tuba s dotykovým uzávêrem: LD; MD; DD; LE; 

DE; U; OM
• 2 ml stõíkaËka s 20 aplikaËními koncovkami: ML  
• 2.4 ml stõíkaËka: RBM; BM; WM

Refill Unitipy
• Balení o 15 Unitipech (0.16 ml): LD; MD; DD; LE; DE; U

Starter Kit tuby
• 7 tub, 1 od každého odstínu: LD; MD; DD; LE; 

DE; U; ML
• 20 aplikaËních koncovek
• Põíslušenství

Starter Kit Unitipy  
• 30 Unitipû (5 Unitipû od každého ze 

6 odstínû: LD; MD; DD; LE; DE; U)
• 1 stõíkaËka ML; 20 aplikaËních koncovek  
• Põíslušenství

Modifier Kit
• 4 stõíkaËky: RBM, BM, WM, OM

Essentia odstíny:

Light 
Dentin

(LD)

Medium 
Dentin
(MD)

Dark
 Dentin

(DD)

Light 
Enamel
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Dark 
Enamel
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Masking 
Liner
(ML)

Universal
(U)

Red-Brown
Modifier

(RBM)

Essentia modifikátory:

White
Modifier

(WM)

Black
Modifier

(BM)

Opalescent
Modifier

(OM)

Posterior / dva odstíny
Dentin se v postranním úseku jeví obvykle tmavší, 

zatímco sklovina si udržuje více bêlavý tón.
Dark Dentin je põekryt odstínem Light Enamel.

Anterior: põizpûsobte vrstvení vêku pacienta



TradiËní systém odstínû spoléhá na rozdêlení jednotlivých barev, 
známých jako A, B, C a D. Nicménê je známo, že dentin i sklovina 
mají rozdílné vlastnosti, které põispívají k dosažení koneËného 
vnímání odstínu zubu. Odpoutejte se od tradiËních 
monochromatických odstínû a zamêõte se na napodobení 
vlastností skloviny a dentinu - dosáhnete mnohem 
põirozenêjšího výsledku použitím pouhých dvou vrstev. 

Masking Liner: põekrytí diskolorací
Hluboké kavity Ëasto vykazují silné diskolorace

Ëi pigmentace. Masking Liner byl navržen tak,
aby tyto nedokonalosti maskoval tenkou

opákní vrstvou.
Zatékavá konzistence umožñuje jeho snadné

umístêní i do nejhlubších míst kavity.

Sklovinné odstíny: vnášejí do výplnê 
svêtlo
Tím, že jsou více translucentní, dodávají 
vaším výplním živost a põirozenost.  
Põekvapí vás jednoduchost jejich leštêní 
pouze v nêkolika krocích a dlouhodobê 
nemênná úroveñ lesku.
Konzistence je mírnê tužší pro dosažení 
koneËné vnêjší tvrdosti.

Universal odstín: pro malé výplnê
a výplnê v postranním úseku
Tento odstín je navržen tak, aby co nejlépe 
vyhovêl ve všech põípadech, kde není nutné 
vrstvit, jako jsou malé výplnê nebo výplnê

v postranním úseku chrupu. 
Jeho vlastnosti umožñují snadnou kondenzaci  

pro snazší aplikaci do postranního úseku.

Dentinové odstíny: zajiš†ují správné umístêní ve všech 
situacích

Díky mikrohybridnímu složení poskytují dentinové odstíny  
optimální odraz a rozptyl svêtla pro dokonalé barevné 

splynutí.
Manipulace je snadná a díky mêkËí viskozitê lze použít 

štêteËek Ëi hladítko.
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Zhotovení estetických výplní bývá Ëasto spojeno se složitým procesem vrstvení. Po letech vývoje, 
založeném na zkušenostech špiËkových odborníkû z oboru estetické stomatologie, nyní GC 
põináší põevrat v záchovné stomatologii v inovativním a odvážném pojetí konceptu odstínû. 
Essentia reprezentuje samotnou podstatu kompozitního vrstvení. Pouze se sedmi stõíkaËkami 
máte nyní ideální estetické õešení pro všechny vaše výplnê.

Mûže to být ještê snadnêjší?

To je to, co dosáhnete s Essentia

Tõi dentinové odstíny, lišící se 
intenzitou barvy a opacitou, stejnê 
jako se mêní põirozený dentin bêhem 
pacientova života. Ty jsou odpovêdné 
za barevnou intenzitu odstínu výplnê.

Ke kombinaci s dentinovými odstíny 
slouží dva sklovinné odstíny, které 
zajiš†ují translucenci a tím celou
výplñ oživují.

Každý odstín Essentia je unikátním spojením 

skvêlých manipulaËních a optických vlastností 
Essentia umožñuje zhotovení neviditelných frontálních výplní za použití pouze 
dvou odstínû!

V tomto konkrétním složitém põípadê staËily pouze dva odstíny (Medium 
Dentin a Light Enamel) k dosažení perfektního põirozeného vzhledu
dvou sousedních zubû a navrácení záõivého úsmêvu mladému pacientovi.

Klinický põípad  Dr. Javier Tapia Guadix (Španêlsko) a Prof. Marleen Peumans (Belgie)

Essentia põibližuje postranní výplnê põirozenému vzhledu bez 
nadmêrného úsilí

Vêtšinu põípadû v postranním úseku lze úspêšnê õešit jen s použitím velmi 
chromatického odstínu Dark Dentin spoleËnê se sklovinným odstínem 
Light Enamel. Dosáhnete tím velmi põirozeného vzhledu výplnê.

Klinický põípad Dr. Javier Tapia Guadix (Španêlsko)

Možnosti výplní budou mnohem širší se Ëtyõmi modifikátory. Byly vyvinuty 
pro rychlou charakterizaci vašich výplní: k vytvoõení halo efektu na incizi 
pomocí Opalescent Modifier (vlevo) nebo k charakterizaci fisur u postranních 
výplní s Red Brown Modifier (vpravo).

Essentia posouvá složitêjší põípady na vyšší úroveñ

Osvobo¢te se od zavedených konvencí s Essentia od GC
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Klinický põípad Dr. Javier Tapia Guadix (Španêlsko)


