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Följ din intuition

Estetik i sin rätta essens



Höga estetiska krav associeras ofta med komplex skiktningsteknik. Efter flera års
utvecklingsarbete, baserat på framstående tandläkares erfarenheter inom estetik, kan GC nu 
presentera ett paradigmskifte inom fyllningsterapin med ett innovativt och djärvt färgkoncept.
Essentia utgör själva essensen i kompositapplicering med skiktteknik. Sju sprutor är det enda
som behövs för att du alltid ska uppnå perfekt estetik.

Kan det bli enklare än så här?

Traditionella färgsystem består av olika nyanser (färger) som kallas  
för A, B, C och D. Likväl är det ett välkänt faktum att emalj och  
dentin har olika särdrag som båda bidrar till hur tandens  
slutgiltiga färg uppfattas. Om du bryter dig loss från  
traditionella monokromatiska färger och fokuserar  
på att återskapa emaljens och dentinets särdrag  
kan du få betydligt naturligare resultat med  
endast två skikt.

Det här får du med Essentia. 

De tre dentinfärgerna varierar i kroma  
och opacitet på samma sätt som naturligt 
dentin ändras under patientens livstid. 
De reglerar färgens “intensitet” i den 
färdiga fyllningen. 

Tillsammans med dentinfärgerna ger  
de två emaljfärgerna translucens och liv  
åt restaurationen.

Våga bryta mot konventionerna och välj Essentia från GC
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Masking Liner: Döljer missfärgningar.
Eftersom djupa kaviteter ofta är svårt missfärgade 

eller fläckade har Masking Liner utvecklats i syfte att 
maskera sådana defekter med ett tunt opakt skikt.

Materialet är flytande för att även de djupaste delarna av 
kaviteten ska kunna nås. 

Varje färg som ingår i Essentia är en unik förening
av användarvänliga och optiska egenskaper. 

Emaljfärgerna: 
Tillför ljus till restaurationen.
Eftersom emaljfärgerna har mer translucens får 
restaurationen mer liv. Du kommer att bli 
förvånad över att endast behöva polera i några 
få steg och över den hållbara glansen. 
Emaljmassorna är något mer högviskösa för 
att slutgiltig extern hårdhet, precis som hos 
emaljen, ska kunna uppnås. 

Universal: En enda färg för alla mindre 
eller posteriora restaurationer.

Den här färgen är framtagen för att en perfekt 
matchning ska kunna uppnås i alla situationer där 

skiktning inte behövs som till exempel i mindre 
eller posteriora kaviteter. 

Materialet är något lättare att packa för att 
underlätta applicering i det posteriora området.

Dentinfärgerna: Garanterar färgadaptation i varje 
patientfall.

Dentinfärgerna har en mikrohybridbaserad sammansättning som tillför 
rätt reflexion och ljusspridning för ett perfekt resultat.

Materialets mjuka viskositet gör det lätt att hantera med både 
pensel och spatel. Välj själv!



Essentia™

Med Essentia skapar du anteriora fyllningar som 
upplevs som äkta med endast två färger!

I det här besvärliga fallet i anteriora tänder behövdes endast två färger (Medium 
Dentin och Light Enamel) för att det naturliga utseendet hos angränsande tänder 
skulle kunna efterliknas helt och få den unga vuxna patienten att vilja le igen.

Kliniskt fall dokumenterat av Dr Javier Tapia Guadix, Spanien och Prof. Marleen Peumans, Belgien.

Med Essentia skapar du naturligare posteriora restaurationer 
utan extra arbetsinsatser.

För de flesta fyllningarna i posteriora områden blir resultatet perfekt med enbart den 
högkromatiska färgen Dark Dentin i kombination med Light Enamel som ger en 
väldigt naturlig uppbyggnad i posteriora tänder.

Kliniskt fall dokumenterat av Dr Javier Tapia Guadix, Spanien.

Möjligheterna blir ännu fler med de fyra modifierfärgerna. Färgerna är framtagna för 
att du snabbt ska kunna karakterisera fyllningen och skapa opalecens i 
incisalområdet med Opalescent Modifier (vänster) eller karakterisera fissurer i det 
posteriora området med Red Brown Modifier (höger).

Essentia gör det komplicerade enkelt.

Kliniskt fall dokumenterat av Dr Javier Tapia Guadix, Spanien.
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Upptäck 6 alternativ som passar 

för alla kliniska fall.

Den perfekta kombinationen i sådana fall är Senior med 
färgerna Dark Dentin och Dark Enamel.

Anteriora regionen: Anpassa skiktningsproceduren efter patientens ålder.

Tänderna hos vuxna individer är mer translucenta och lätt 
färgade medan dentinet bibehåller en medelstark kroma. 
Kombinationen Adult rekommenderas. Hos äldre finns ett 
behov av mer translucens och kroma i emaljområdet eftersom 
dentinet blir mycket mörkare och mindre translucent. 

Hos yngre patienter är en kombination av opak vit emalj med mer 
kroma i dentinet önskvärd. Här har kombinationen Young med 

färgerna Medium Dentin och Light Enamel använts.

För fyllningar med Bleach eller Junior ska emaljen vara vit och opak medan dentinet 
också går mot vitt. I det här fallet används Light Dentin och Light Enamel i kombination.

Posteriora regionen: Naturlig applicering i två 
skikt eller restauration med en enda färg. 

Posterior / Mono 
Många gånger räcker det att använda en färg i posteriora 
områden, nämligen färgen Universal, för att resultatet ska 
bli estetiskt tilltalande.

Posterior / Duo
Dentinet i posteriora områden uppfattas oftast som 

mörkare samtidigt som emaljen har kvar en vitare färgton. 
Här har Dark Dentin och Light Enamel använts.



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.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC NORDIC AB
c/o Lundin Revisionbyrå
Erik Dahlbergsgatan 11B
SE-411 26 Göteborg
Tel. +46.768.54.43.50
info.nordic@gc.dental
https://europe.gc.dental/sv-SE

z 
O

 L
F 

SV
 8

 7
6 

08
/2

2

Essentia: Fyllningsterapi med

tvåskiktsapplicering och färre färger.

Refillförpackning, spruta  
• 2 ml spruta, refill: LD, MD, DD, LE, DE, U, OM
• 2 ml spruta med 20 appliceringsspetsar: ML 
• 2,4 ml spruta: BM, RBM, WM

Refillförpackning, Unitip
• Refiller med 15 Unitip: LD, MD, DD, LE, DE, U

Starter Kit, spruta
• 7 sprutor, 1 av varje färg: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML
• 20 appliceringsspetsar
• Tillbehör

Starter Kit, Unitip 
• 30 Unitip (5 Unitip av varje färg: LD, MD, DD, LE, DE, U)
• 1 spruta ML, 20 appliceringsspetsar 
• Tillbehör

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

Essentia färger:
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