
În cazul pacienñilor Tineri se doreºte o combinañie de
smalñ opac ºi alb împreunã cu mai multã cromã în dentinã.

Aici Medium Dentin este stratificatã cu Light Enamel.

Pentru restaurãrile Dinñilor albiñi (Bleach) sau în cazul Copiilor
(Junior), smalñul trebuie sã fie alb ºi opac, în timp ce dentina va

tinde deasemenea spre alb. În acest caz se combinã Light Dentin
ºi Light Enamel.
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Essentia™ 

de la GC
Deschideñi poarta cãtre 

simplificare

Urmañi-vã intuiñia 

Descoperiñi 6 opñiuni ce acoperã 

           toate cazurile dumneavoastrã clinice
Essentia - materialul estetic de restaurare cu 

stratificare în douã nuanñe ºi un inventar de
nuanñe redus

Pentru dinñii Senior sunt necesare translucenñã 
ºi cromã în zona smalñului, iar dentina devine 
mult mai închisã ºi mai translucentã. Combinañia 
perfectã este stratificarea Dark Dentin cu Dark 
Enamel

În cazul dinñilor Adulñi, smalñul devine mai translucent 
cu o uºoarã colorañie, în timp ce dentina rãmâne cu
o cromã medie. În varianta optimã, Medium Dentin 
este acoperitã cu Dark Enamel. 

Posterior: stratificare naturalã cu douã 
nuanñe sau restaurare simplã monocromaticã 

Estetica readusã 

la esenñã

Posterior / Mono 
În multe situañii, utilizarea unei singure nuanñe
în zona posterioarã va oferi un rezultat estetic 
adecvat atunci când este folositã nuanña
Universal.

Rezerve Seringi
• rezervã seringã 2 ml cu capac: LD; MD; DD; LE; 

DE; U; OM
• seringã 2 mL cu 20 vârfuri de mixare: ML 
• seringã 2.4 ml: RBM; BM; WM

Rezerve Unitip 
• Rezerve de 15 unitipuri (0.16 ml): 

LD; MD; DD; LE; DE; U

Starter Kit Seringi
• 7 seringi, câte 1 din fiecare nuanñã: LD; MD; DD; 

LE; DE; U; ML
• 20 Vârfuri de mixare
• Accesorii

Starter Kit Unitipuri  
• 30 unitipuri (câte 5 unitipuri din cele  

6 nuanñe: LD; MD; DD; LE; DE; U)
• 1 seringã ML; 20 Vârfuri de mixare 
• Accesorii

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

Nuanñe Essentia:

Light 
Dentin

(LD)

Medium 
Dentin
(MD)

Dark
 Dentin

(DD)

Light 
Enamel

(LE)

Dark 
Enamel

(DE)

Masking 
Liner
(ML)

Universal
(U)

Red-Brown
Modifier

(RBM)

Essentia Modifiers:

White
Modifier

(WM)

Black
Modifier

(BM)

Opalescent
Modifier

(OM)

Posterior / Duo
Dentina în zona posterioarã are de obicei un 

aspect mai închis, în timp ce smalñul îºi pãstreazã
o nuanñã mai albã. Dark Dentin este stratificatã cu 

Light Enamel.

Anterior: adaptañi stratificarea la vârsta pacientului dumneavoastrã



Sistemele tradiñionale de nuanñe se bazeazã pe diferite tonuri 
(culori), cunoscute ca A, B, C ºi D. Cu toate acestea, este cunoscut 
faptul cã smalñul ºi dentina au caracteristici diferite, ambele 
contribuind la percepñia finalã a nuanñei dintelui. Renunñând la
nuanñele monocromatice tradiñionale ºi concentrându-vã
pe reproducerea caracteristicilor smalñului ºi dentinei,
puteñi obñine un rezultat mult mai natural în doar douã
straturi simple.

Masking Liner: mascarea decolorãrilor
Deoarece cavitãñile adânci prezintã adesea 

decolorãri puternice sau pete, Masking Liner
a fost conceput pentru a masca imperfecñiunile

cu un strat subñire opac.
Consistenña este injectabilã pentru a putea ajunge 

chiar ºi în spañiile cele mai adânci ale cavitãñii. 

Smalñurile: oferã luminozitate 
restaurãrilor
Fiind mai translucente, nuanñele de smalñ 
vor oferi efectul esenñial restaurãrilor 
dumneavoastrã.
Uºurinña lustruirii, în doar câteva etape,
ºi retenñia excelentã a luciului, de lungã 
duratã, vã vor surprinde.  
Consistenña este uºor mai densã pentru 
a obñine duritatea externã finalã. 

Universal: o nuanñã monocromaticã 
pentru toate restaurãrile de mici 
dimensiuni ºi cele posterioare

Aceastã nuanñã este conceputã astfel încât 
sã obñineñi armonizarea perfectã în toate 

cazurile ce nu necesitã stratificare, cum ar fi 
cavitãñile de mici dimensiuni sau cele posterioare. 

Consistenña este uºor mai condensabilã 
pentru a uºura aplicarea în zona posterioarã.

Dentinele: asigurã adaptarea nuanñei indiferent de 
situañie

Având la bazã o compoziñie micro-hibridã, nuanñele de
dentinã oferã reflexie ºi dispersie a luminii corecte pentru

o armonizare perfectã.
Manipularea este simplã datoritã vâscozitãñii fine, 

putând fi aplicate cu pensula sau spatula.

Essentia™
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Restaurãrile estetice sunt adesea asociate cu proceduri complexe de stratificare. Dupã ani de cercetare, 
pe baza experienñei clinicienilor de top din domeniul esteticii, GC introduce o schimbare de 
paradigmã în stomatologia restaurativã cu un concept inovator ºi îndrãzneñ.
Essentia reprezintã esenña purã a stratificãrii compozitului. Cu numai ºapte seringi, aveñi acum soluñia 
esteticã perfectã pentru toate restaurãrile dumneavoastrã.

Se poate mai simplu de atât?

Ce obñineñi cu Essentia 

Cele trei nuanñe de dentinã prezintã 
tonuri & opacitãñi diferite ºi la fel ca ºi 
dentina naturalã se modificã pe perioada 
vieñii pacientului.  Ele sunt responsabile 
pentru “intensitatea” nuanñei 
restaurãrii stratificate.

Complementare nuanñelor de dentinã, 
cele douã smalñuri vor oferi 
translucenñã ºi vor da viañã restaurãrilor.

Fiecare nuanñã de Essentia încorporeazã un amestec
         unic de caracteristici de manipulare ºi proprietãñi optice Essentia face posibilã realizarea restaurãrilor anterioare estetice cu doar douã nuanñe!

În acest caz anterior dificil, au fost suficiente doar douã nuanñe (Medium 
Dentin ºi Light Enamel) pentru a imita perfect aspectul natural al dinñilor 
învecinañi ºi a oferi un zâmbet strãlucitor acestui pacient tânãr.

Caz clinic Dr Javier Tapia Guadix (Spania) & Prof Marleen Peumans (Belgia)

Essentia aduce restaurãrile posterioare mai aproape de aspectul natural 
fãrã eforturi suplimentare

Majoritatea cazurilor posterioare vor arãta perfect utilizând doar nuanña
cu cromaticã intensã Dark Dentin împreunã cu Light Enamel, oferind
astfel o restaurare posterioarã foarte naturalã.

Caz clinic Dr Javier Tapia Guadix (Spania)

Dispuneñi acum de mai multe opñiuni de restaurare datoritã celor
patru pigmenñi. Concepuñi pentru caracterizarea rapidã a restaurãrii 
dumneavoastrã: pentru crearea unui efect de halou pe marginea incizalã
cu Opalescent Modifier (stânga) sau pentru caracterizarea fisurilor din
zona posterioarã cu Red Brown Modifier (dreapta).

Essentia duce cazurile complexe la un nou nivel

Eliberañi-vã de tiparele convenñionale cu Essentia de la GC

Light 
Dentin

Medium 
Dentin

Dark
 Dentin

Light 
Enamel

Dark 
Enamel

Masking 
Liner

Universal

Prof. Marleen Peumans 
(Belgia)

Caz clinic Dr Javier Tapia Guadix (Spania)


