
Fiatal páciensek esetében az opak és fehér zománc, valamint 
a kissé kromatikusabb dentin kombinációja javasolt.

Ebben az esetben a Medium Dentin és a Light Enamel 
kombinációja látható.

A Fehérített vagy Gyermek helyreállítások esetében a zománc legyen 
fehér és opak, és a dentin is a fehér felé közeledjen. Ebben az esetben

a Light Dentin és a Light Enamel kombinációja látható.

U

MD DE

LD LE

MD LE

DD DE

DD LE

GC EUROPE N.V.
Head Office

Researchpark
Haasrode-Leuven 1240

Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven

Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32 
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
GC EEO - Hungary
Fazekas u. 29-31.
H - 1027 Budapest
Tel.  +36.1.224.04.00
Fax. +36.1.224.04.01
hungary@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

z 
O

 L
F 

H
U

 8
 7

6 
06

/1
5

Essentia™ 

a GC-tôl

Nyisson ajtót az 

egyszerûsítésre

Kövesse a megérzéseit 

Fedezze fel a 6 opciót, melyek lefedik  

                            valamennyi klinikai esetét
Essentia − az esztétikus helyreállítás 

két réteggel, csökkentett színkészlettel

Idôs fogak esetén a zománcnál erôs 
transzlucencia és kromatikusság igényelt,
a dentin pedig sötétebb és áttetszôbb kell, 
hogy legyen.
A tökéletes kombináció a Dark Dentin 
befedése Dark Enamellel.

Felnôtt fogaknál a zománc áttetszôbbé válik kis 
elszínezôdésekkel, míg a dentin közepesen 
kromatikus marad. Optimális esetben a Medium 
Dentint fedjük Dark Enamellel.

Poszterior: természetes kétréteges
vagy szimpla egyszínes helyreállítás

Az esztétikum, 

mely visszatér az alapokhoz

Poszterior / Mono 
Sok esetben már egyetlen szín, az Universal 
használata is elegendô a megfelelô poszterior 
esztétika eléréséhez.

Utántöltô − fecskendô 
• 2 ml-es fecskendô visszazárható kupakkal: 

LD; MD; DD; LE; DE; U; OM
• 2 ml-es fecskendô  20 adagolócsôrrel: ML 
• 2.4 ml-es fecskendô: RBM; BM; WM

Utántöltô − unitip
• 15 unitip (0.16 ml): LD; MD; DD; LE; DE; U

Starter készlet − fecskendô
• 7 fecskendô, minden színbôl 1: LD; MD; DD; LE; 

DE; U; ML
• 20 adagolócsôr
• Kiegészítôk

Starter készlet − unitip 
• 30 unitip (színenként 5 unitip: 

LD; MD; DD; LE; DE; U)
• 1 fecskendô ML; 20 adagolócsôr 
• Kiegészítôk

Modifier készlet
• 4 fecskendô: RBM, BM, WM, OM

Essentia színek:

Light 
Dentin

(LD, 
világos 
dentin)

Medium 
Dentin
(MD, 

közepes 
dentin)

Dark
 Dentin

(DD,
sötét 

dentin)

Light 
Enamel

(LE, 
világos 

zománc)

Dark 
Enamel

(DE,
sötét 

zománc)

Masking 
Liner
(ML)

Universal
(U, 

univerzális)

Red-Brown
Modifier

(RBM, 
vörösesbarna)

Essentia modifikálók:

White
Modifier

(WM, 
fehér)

Black
Modifier

(BM, 
fekete)

Opalescent
Modifier

(OM, 
opaleszcens)

Poszterior / Duo
Általában a poszterior régióban a dentin 

sötétebbnek tûnik, míg a zománcnak fehéres 
árnyalata van. A Dark Dentint fedjük le Light 

Enamellel.

Anterior: igazítsa a rétegezést páciense korához



A hagyományos színrendszerek különbözô színárnyalatokra 
épülnek, amik A, B, C és D néven ismertek. Ugyanakkor tudjuk, 
hogy a zománcnak és a dentinnek más a karakterisztikája, 
és mindkettô hozzájárul a fog végsô színének érzékeléséhez. 
Azáltal, ha elszakadunk a hagyományos monokromatikus 
színektôl, és az enamel és a dentin karakterisztikájának 
reprodukálására fókuszálunk, mindössze két
egyszerû réteggel juthatunk egy sokkal
természetesebb eredményhez. 

Masking Liner: az elszínezôdések 
eltûntetése

A Masking Linert azért fejlesztettük ki, hogy a 
mély kavitásokban gyakran látható elszínezôdések 

és foltok okozta tökéletlenségeket elfedje egy 
vékony opak réteggel.

Fecskendezhetô, hogy még a kavitások legmélyebb 
részeit is elérje.

Zománcok: fényt adnak
a helyreállításoknak
Erôsebb transzlucenciájának köszönhetôen 
a zománcszínek természetes hatást 
kölcsönöznek a helyreállításoknak.  
A pár lépésben elvégezhetô, könnyû 
polírozhatóság és a fény kiváló, hosszú 
távú megtartása le fogja nyûgözni.  
A végsô, külsô keménység elérésének 
érdekében kissé sûrûbb a konzisztenciájuk. 

Universal: egyetlen szín minden 
kisméretû és poszterior
helyreállításhoz
Ez az egyetlen szín tökéletes illeszkedést

mutat minden olyan esetben, ahol nem
szükséges a rétegezés, mint például a kisméretû

és poszterior kavitások.
A poszterior régióba történô könnyebb applikáció 

érdekében kissé tömöríthetôbb.

Dentinek: biztosítják a színadaptációt minden 
helyzetben

A mikrohibrid kompozíciónak köszönhetôen a dentin színek 
biztosítják a fény megfelelô visszatükrözôdését és 

szóródását a tökéletes illeszkedés eléréséért.
Lágy viszkozitásának köszönhetôen könnyen kezelhetô, 

egy ecsettel vagy egy spatulával is használható.
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Az esztétikus helyreállításról gyakran a bonyolult rétegezési technikákra asszociálunk. Sok éves 
fejlesztés után, vezetô esztétikai fogorvosok tapasztalatai alapján a GC most a helyreállító 
fogászatban paradigmaváltó, innovatív és merész színkoncepciót mutat be.   
Az Essentia a kompozit rétegezés tiszta lényegét képviseli. Mostantól mindössze hét 
fecskendôvel minden helyreállításra tökéletes esztétikát nyújtunk Önnek.

Lehetne még ennél is egyszerûbb?

Ezt kapja Ön az Essentiától

A három dentinszín eltérô telítettségû 
és opacitású, akárcsak az életkor 
növekedésével a természetes dentin.
Ezek felelôsek a rétegezett 
helyreállítások színének intenzitásáért.

A dentinekkel párosítva a két 
zománcszín biztosítja a fogak 
transzlucenciáját, és életre kelti ôket.

Az Essentia minden színe a kezelési 
jellemzôk és az optikai tulajdonságok egyedi keveréke

Az Essentia mindössze két  szín használatával lehetôvé teszi az élethû anterior 
helyreállítások létrehozását!

Ebben a nagy kihívást jelentô esetben mindössze két szín (Medium Dentin
és Light Enamel) elegendô volt a szomszédos fogak természetes 
megjelenésének lemásolásához, és a fiatal páciens ragyogó mosolyához.

Dr. Javier Tapia Guadix (Spanyolország) és Prof. Marleen Peumans (Belgium) klinikai esete

Az Essentia extra erôfeszítések nélkül teszi természetesebbé 
a poszterior helyreállításokat

A legtöbb poszterior esetben elég mindössze a nagyon kromatikus Dark 
Dentint és a Light Enamelt, használni, melyek együtt ilyen természetesnek 
ható poszterior felépítést eredményeznek.

Dr. Javier Tapia Guadix (Spanyolország) klinikai esete

A négy modifikálónak köszönhetôen a helyreállítási lehetôségei még 
jobban kiszélesednek. A helyreállítások gyors karakterizálására 
megalkotva: az Opalescent Modifier (bal) segítségével halo-hatást hozhat 
létre az incizális széleken, vagy repedéseket a poszterior területeken a Red 
Brown Modifier (jobb) segítségével.

Az Essentia még a bonyolultabb eseteket is új szintre emeli

Szabaduljon meg a konvencióktól a GC Essentiájával
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