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Odbudowy estetyczne wymagajå czësto skomplikowanych procedur nakładania warstwowego. 
Po latach rozwoju wspieranego doπwiadczeniem najlepszych klinicystów specjalizujåcych sië 
w stomatologii estetycznej, GC wprowadza innowacyjnå i wyznaczajåcå nowe trendy koncepcjë 
odcieni, która stanowi zmianë paradygmatu w stomatologii odtwórczej. Essentia oznacza 
ograniczonå do istoty rzeczy - naturalnå procedurë warstwowego nakładania kompozytu. 
Oferujemy PaËstwu doskonałe estetyczne rozwiåzanie: teraz do róænych procedur
odbudowy bëdziecie potrzebowali tylko siedem odcieni. 

Czy moæe byÊ jeszcze łatwiej?

Tradycyjne systemy odcieni opierajå sië na róænych odcieniach barw 
(kolorów), znanych jako A, B, C i D. Jednak jak wiadomo szkliwo 
i zëbina majåc róæne charakterystyki, razem przyczyniajå sië 
do ostatecznej percepcji odcienia zëbów. Dziëki odejπciu od 
tradycyjnych monochromatycznych odcieni i skoncentrowaniu
sië na odtworzeniu właπciwoπci szkliwa i zëbiny, 
w zaledwie dwóch prostych warstwach moæna
uzyskaÊ o wiele bardziej naturalny efekt.

I właπnie to jest moæliwe 
z Essentia 

Trzy odcienie zëbiny róæniå sië nasyceniem 
barwy i nieprzeziernoπciå, odpowiednio do 
zmian zachodzåcych w naturalnej zëbinie 
wraz z wiekiem pacjenta. Så one 
odpowiedzialne za „intensywnoπÊ” 
odcienia odbudowy warstwowej.

W połåczeniu z odcieniami zëbinowymi,  
dwa odcienie szkliwne zapewniajå 
przeziernoπÊ i wprowadzajå efekt witalnoπci 
do odbudowywanych zëbów.

Essentia z GC pozwoli uwolniÊ sië od dotychczasowych 
standardów postëpowania
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Liner maskujåcy: blokowanie przebarwieË
Poniewaæ w głëbokich ubytkach czësto wystëpujå silne 

przebarwienia, opracowany został liner maskujåcy, do 
maskowania tych niedoskonałoπci cienkå, opakerowå 

warstwå.
Konsystencja jest rzadsza i bardziej płynna, aby dotrzeÊ 

do najbardziej niedostëpnych obszarów ubytku. 

Kaædy odcieË Essentia to unikalne połåczenie  
zalet uæytkowych i właπciwoπci optycznych 

Odcienie szkliwne: wnoszå πwiatło 
do uzupełnieË
Bardziej przezierne odcienie szkliwne nadajå 
uzupełnieniom efekt witalnoπci. ŁatwoπÊ, 
polegajåcego na kilku krokach polerowania 
i doskonałe długotrwałe utrzymanie połysku  
så miłym zaskoczeniem.
Nieznacznie gëstsza konsystencja pozwala 
uzyskaÊ optymalnå twardoπÊ powierzchniowå.  

OdcieË uniwersalny: jeden kolor 
do wszystkich małych wypełnieË 
i odbudów w odcinku bocznym
Ten odcieË umoæliwia uzyskanie idealnego 
dopasowania koloru we wszystkich sytuacjach, 
w których nie jest wymagana odbudowa 
warstwowa, takich jak małe ubytki lub ubytki 

w bocznym odcinku zëbów.  
Konsystencja jest trochë gëstsza i umoæliwia 

kondensowanie w celu ułatwienia aplikacji 
w obszarze bocznym.

Odcienie zëbinowe: zapewniajå adaptacjë koloru w kaædej 
sytuacji klinicznej 

Dziëki ich mikro-hybrydowej kompozycji πwiatło padajåce na zëbinë 
odbija sië i rozprasza, doskonale odtwarzajåc efekt naturalnego 

wyglådu. 
Umiarkowana lepkoπÊ, odpowiednio przystosowana do 

nakładania pëdzelkiem lub nakładaczem ułatwia pracë.



Essentia™

Essentia umoæliwia odtworzenie naturalnego wyglådu zëba w odcinku przednim 
przy uæyciu tylko dwóch odcieni!

W tym trudnym przypadku w odcinku przednim, tylko dwa odcienie (πrednia zëbina - 
Medium Dentin i jasne szkliwo - Light Enamel) wystarczyły, by doskonale odtworzyÊ 
naturalny wyglåd zëbów såsiednich i przywróciÊ promienny uπmiech u tego młodego 
pacjenta.

Przypadek kliniczny dr Javier Tapia Guadix (Hiszpania) i prof. Marleen Peumans (Belgia)

Essentia umoæliwia bliskå naturze odbudowë zëbów bocznych 
bez dodatkowego wysiłku

WiëkszoπÊ przypadków w odcinku bocznym bëdzie wyglådaÊ idealnie tylko po uæyciu 
bardzo intensywnej ciemnej zëbiny - Dark Dentin w połåczeniu z jasnym szkliwem - 
Light Enamel, co juæ nada odbudowie bardzo naturalny wyglåd. 

Przypadek kliniczny dr Javier Tapia Guadix (Hiszpania)

Twoje moæliwoπci odtwórcze bëdå jeszcze szersze dziëki czterem modyfikatorom 
przeznaczonym do szybkiej charakteryzacji odbudów: tworzenia efektu halo 
w obrëbie krawëdzi siecznej za pomocå modyfikatora opalescencji - Opalescent 
Modifier (po lewej) lub charakteryzacji bruzd w zëbach bocznych przy uæyciu 
modyfikatora czerwono-bråzowego - Red Brown Modifier (po prawej).

Essentia stanowi nowå jakoπÊ równieæ dla bardziej 
kompleksowych przypadków 

Przypadek kliniczny dr Javier Tapia Guadix (Hiszpania)
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Odkryj 6 opcji rozwiåzaË,   

        które obejmå wszystkie przypadki kliniczne 

W zëbach osób starszych (seniorów) przeziernoπÊ 
i nasycenie koloru jest potrzebne w obszarze szkliwa, 
a zëbina staje sië znacznie ciemniejsza i bardziej 
przezierna. Idealnym połåczeniem jest nałoæenie
warstwy Dark Enamel (ciemnego szkliwa) na
Dark Dentin (ciemnå zëbinë).

Zëby przednie: dostosuj technikë nakładania warstw do wieku pacjenta

W zëbach u dorosłych, szkliwo staje sië bardziej przezierne
i lekko zabarwione, natomiast zëbina pozostaje w πrednim 
stopniu nasycenia barwy. Optymalne połaczenie, Medium 
Dentin (πrednia zëbina) pokryta Dark Enamel (ciemnym 
szkliwem).

W przypadku młodych pacjentów poæådane jest połåczenie 
opakerowego i białego szkliwa z bardziej chromatycznå zëbinå.

Tutaj nałoæono warstwë Medium Dentin (πredniej zëbiny)
w połåczeniu z Light Enamel (jasnym szkliwem).

Do odbudowy zëbów wybielanych lub zëbów młodych pacjentów (juniorów), 
szkliwo powinno byÊ białe i opakerowe, a czësto równieæ zëbina ma tendencjë

do koloru białego. W tym przypadku została połåczona Light Dentin (jasna
zëbina) i Light Enamel (jasne szkliwo). 

Zëby boczne: naturalna dwuodcieniowa 
odbudowa warstwowa - Duo lub 
jednoodcieniowa uproszczona odbudowa - Mono 
Zåb boczny / Mono 
W wielu przypadkach, zastosowanie juæ jednego odcienia 
w bocznym odcinku zëbów daje bardzo dobry rezultat 
estetyczny, gdy uæywany jest odcieË uniwersalny. 

Zåb boczny / Duo
Zëbina w zëbach bocznych zazwyczaj wydaje sië 

ciemniejsza, natomiast szkliwo utrzymuje bardziej białawy 
odcieË. Dark Dentin (ciemna zëbina) pokrywana jest 

warstwå Light Enamel (jasnego szkliwa).



GC EUROPE N.V. 
Head Office 
Researchpark 
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven 
Tel. +32.16.74.10.00
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info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE Spółka Akcyjna 
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Essentia - materiał do estetycznej 
dwuodcieniowej odbudowy warstwowej
ze zredukowanå paletå odcieni

Uzupełnienia - strzykawki 
• strzykawka 2 ml z otwieranå zatyczkå: LD; MD; DD; 

LE; DE; U; OM
•  strzykawka 2 ml z 20 koËcówkami dozujåcymi: ML
• strzykawka 2,4 ml: RBM; BM; WM

Uzupełnienia - ampułki Unitip
• 15 ampułek Unitip (0,16 ml): LD; MD; DD; LE; DE; U

Zestaw Starter - strzykawki
• 7 strzykawek, po jednej w odcieniu: LD; MD; DD; 

LE; DE; U; ML
• 20 koËcówek dozujåcych
• akcesoria

Zestaw Starter - ampułki Unitip 
• 30 ampułek Unitip (po 5 w kaædym z 6 odcieni: 

LD; MD; DD; LE; DE; U) 
• 1 strzykawka ML; 20 koËcówek dozujåcych
• akcesoria

Zestaw modyfikatorów
• 4 strzykawki: RBM, BM, WM, OM

Odcienie Essentia:

Light 
Dentin

(LD)
- zëbinowy 

jasny

Medium 
Dentin
(MD)

- zëbinowy 
o πrednim 
nasyceniu

Dark
 Dentin

(DD)
- zëbinowy 

ciemny

Light 
Enamel

(LE)
- szkliwny 

jasny

Dark 
Enamel

(DE)
- szkliwny 

ciemny

Masking 
Liner
(ML)

- liner 
maskujåcy

Universal
(U)

- uniwersalny

Red-Brown
Modifier

(RBM)
- modyfikator 

czerwono-
bråzowy

Modyfikatory Essentia:

White
Modifier

(WM)
- modyfikator 

biały

Black
Modifier

(BM)
- modyfikator 

czarny

Opalescent
Modifier

(OM)
- modyfikator 
opalizujåcy


