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Zhotovení estetických výplní bývá Ëasto spojeno se složitým procesem vrstvení. GC nyní 
põináší põevrat v záchovné stomatologii v inovativním a odvážném pojetí konceptu odstínû.

Osm špiËkových klinických odborníkû - GC Restorative Advisory Board  spoleËnê s GC 
Corporation R&D a GC EUROPE se podílelo na vývoji této nové koncepce. 

Essentia reprezentuje minimalistický põístup ve svêtê kompozitních materiálû: zjednodušený 
systém, který umožñuje snadné, ale efektivní õešení klinických põípadû. Pouze se sedmi 
stõíkaËkami máte nyní ideální estetické õešení pro všechny vaše výplnê.

Kazuistiky v této klinické põíruËce demonstrují vynikající estetické výsledky, kterých lze 
dosáhnout díky tomuto zjednodušenému kompozitnímu systému odstínû. 

Objevte, jak mûžete díky Essentia dosáhnout têch nejvyšších estetických standardû a to 
pomocí jednoduchého dvouodstínového vrstvení, které vede k põirozeným výplním.  

      Estetika se vrací  

          ke své podstatê
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Koncept Essentia je jednoduchý: chybêjící sklovina a dentin jsou nahrazeny materiálem, 
který vêrnê reprodukuje jejich vlastnosti. Põirozený dentin a sklovina se mêní s vêkem, stávají 
se sytêjšími a translucentnêjšími. Stejnê tak se põizpûsobují i Essentia dentinové a sklovinné 
odstíny. 

Se tõemi dentinovými (Light Dentin, Medium Dentin, Dark Dentin) a dvêma sklovinnými 
odstíny (Light Enamel, Dark Enamel) je vrstvení jednoduché. Kromê toho Essentia nabízí 
Universal odstín pro malé výplnê a výplnê v postranním úseku a dále Masking Liner, jehož 
zatékavá konzistence maskuje silné diskolorace v hlubokých kavitách.  

VykroËte naproti jednoduchosti...

Opacita

Sytost

Opacita

Sytost

Light Dentin

LD

Medium Dentin

MD

Light Enamel

LE

Dark Enamel

DE

Dark Dentin

DD

Universal

U

MaskingLiner

ML
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V postranním úseku dosá-
hnete kombinací odstínû 
Dark Dentin a Light 
Enamel velmi põirozeného 
výsledku. V põípadech, kdy 
lépe vyhovuje jednoduchý 
põístup, zaruËí použití 
odstínu Universal vysoce 
vyhovující klinický výsledek.

V põedním úseku závisí výbêr odstínu põedevším na vêku 
pacienta. U mladých pacientû je žádoucí kombinace bêla- 
vého a více opákního odstínu dentinu a skloviny, zatímco 
u starších pacientû budou odstíny zubû sytêjší a translu-
centnêjší. Kombinace Ëtyõ výše uvedených odstínû dentinu/ 
skloviny nabízí õešení jakékoli klinické situace.

Essentia je založena na konceptu dvouodstínového vrstvení, které díky kombinaci jednoho 
dentinového a jednoho sklovinného odstínu napodobuje põírodní strukturu zubu. 

LD
LE

Vybêlený 
(Bleach) /

Junior

MD
LE

Mladý

MD
DE

Dospêlý

DD
DE

Senior

DD
LE

Posterior 
Duo

U

Posterior 
Mono
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Biomimetický põístup  
                        k põímým výplním...

Sedm odstínû Essentia s rûzným složením je õešení, jestliže hledáte nejoptimálnêjší zpûsob, 
jak napodobit põírodní dentin a sklovinu. 

Dentinové odstíny a odstín Universal mají 
mikrohybridní složení. Zobrazují efekt 
optimálního rozptylu svêtla a nabízejí 

põíjemnou manipulaci. Odstín Universal 
obsahuje další anorganická plniva, která 

umožñují vêtší radioopacitu a použití 
v postranním úseku.  

Sklovinné odstíny mají inovativní složení 
ze smêsí velmi jemného sklenêného plniva 
a vysoce úËinného põedpolymerovaného 
plniva. Ty zajiš†ují vynikající leštitelnost a 

trvanlivý lesklý povrch, stejnê tak vynikající 
translucenci a malé množství opalescence.

Maskovací Liner je založen na homogennê 
rozptýlených ultrajemných ËásteËkách 
plniva a nabízí zatékavou konzistenci 

a aplikaci s tenkou koncovkou. Vytváõí 
vysoce opákní vrstvu a úËinnê maskuje 

silné diskolorace.
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Põi použití kompozitních past, které mají stejné složení, se obvykle doporuËuje vytvoõit 
stõední vrstvu, která bude fungovat jako hranice mezi odstíny dentinu a skloviny, bude 
reprodukovat konkrétní zmênu smêru svêtla, která je pozorována na rozhraní dentinu/skloviny 
u põirozených zubû.
V põípadê Essentia to již není nutné, protože dentinové a sklovinné odstíny mají rûzná složení 
a už napodobují chování svêtla tak, jak je možné pozorovat u põirozeného zubu. 

Dentin Sklovina 
sv

êt
lo

Stejné složení

Dentin Sklovina 

sv
êt

lo

Rûzné složení

Incizální oblast 
0,7 - 1 mm

Stõed zubu
0,5 - 0,7 mm

Cervikální oblast
0,3 - 0,5 mm

0,3 - 0,5 mm

VESTIBULÁRN˝ PALATINÁLN˝

Obrázek s laskavým svolením Prof. Marleen Peumans

Hlavním principem Essentia je napodobovat 
põírodní strukturu zubu.

Složení Essentia umožñuje použít dentin 
a sklovinné odstíny ve stejné tlouš†ce jakou 
má dentin a sklovina u põirozeného zubu.

Uvêdomte si prosím, že tyto tlouš†ky vrstev jsou vodítkem 
a mohou se lišit podle anatomie zubu a vêku každého pacienta.

Jak urËit tlouš†ku  
vrstvy skloviny?
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Jak vybrat správný dentinový a sklovinný odstín?

Snadný a põesný zpûsob, jak vybrat správné kompozitní odstíny, je použití techniky 
kompozitních peciËek. Tato technika spoËívá v použití malých kouskû kompozitu, které se 
põipevní na zub (nebondují se) a polymerují se. Tímto zpûsobem lze urËit odstín, který nejvíce 
odpovídá põirozenému zubu.

Tipy a triky pro snadný výbêr odstínû

Použití kouskû kompozitu v 
nejtypiËtêjší oblasti zubu pro 
každý odstín: cervikální tõetina 
pro dentinové odstíny a incizální 
okraje pro sklovinné odstíny.

Tip! Aby se zabránilo nepõesnému výbêru 
odstínu, který zpûsobuje dehydratace zubu, 
aplikujte okamžitê kousky kompozitu na 
povrch zubu.  

Zhotovení polarizovaného snímku 
mûže pomoci vybrat odstíny 
mnohem snadnêji a põesnêji.

Obrázek s laskavým svolením Dr. Javier Tapia Guadix
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Dentinové jádro

Vymodelované odstíny jsou põipravené
k põesnému výbêru odstínû intraorálnê

LD/LE MD/LE MD/DE DD/DE

Kromê toho si mûžete vytvoõit z jednotlivých odstínû 
individuální vzorník Essentia. Jednotlivé odstíny jsou 
navrstveny optimální tlouš†kou dentinového a sklovin-
ného kompozitu za použití individuálního silikonového 
klíËe (podpoõený Bio-emulation™).

Pomocí tohoto vzorníku mûže být proveden výbêr 
põesného odstínu intraorálnê.  

Essentia vymodelované odstíny slouží intrao-
rálnê k výbêru správné kombinace odstínû. 

Zde byla vybrána  kombinace MD/LE pro 
õezáky a kombinace MD/DE pro špiËáky 
(uzavõení diastemy).

Obrázek s laskavým svolením Prof. Marleen Peumans

Sklovina umístêná v
odpovídající pozici a vrstvê

Anatomicky vymodelovaný 
model zubu
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Pacient požadoval estetické vylepšení jeho diskolorovaných stõedních õezákû. Oba õezáky 
byly põed deseti lety vnitõnê vybêleny, ale diskolorace se objevily znovu. Bylo rozhodnuto, 
põekrýt diskolorace põímými kompozitními fazetami.

Põímé fazety o dvou odstínech 

Výchozí situace: oba stõední õezáky se starými 
výplnêmi a prokazatelnou barevnou disproporcí.

LE

OM LE OM

Situace po odstranêní staré výplnê, minimální redukci 
skloviny (0.1-0.2 mm) a opískování (27μm). K dispozici je 
tak prostor o síle 0.7 mm vhodný k põekrytí diskolorací 
pomocí kompozitní fazety. 

Výbêr odstínu pomocí aplikace referenËního vzorku 
kompozitu na zub a za použití polarizaËního filtru (polar_
eyes®). Na zub se nanese malé množství kompozitu a 
osvítí se polymeraËní lampou (nebonduje se). Odstíny 
LD a LE vykazují nejlepší barevnou shodu. 
Tip! Põi výbêru sklovinných odstínû není optimální umís†ovat referenËní 
vzorek kompozitu na staré výplnê nebo do oblasti urËené k opravê, 
nebo† jejich odstín nemusí být nutnê správný. Nejpõesnêjším 
zpûsobem urËení sklovinného odstínu je použít sousední zuby a 
referenËní vzorek kompozitu aplikovat tak, aby se jím prodloužila jejich 
incizální hrana, bez rušivého vlivu dentinu.

LD
LE

Bleach / 
Junior

Po vytvoõení palatinální stêny z materiálu Light 
Enamel (LE), byl v tenké vrstvê od cervikální oblasti 
smêrem k incizi aplikován materiál Light Dentin (LD), 
reprodukující põirozenou dentinovou strukturu vËetnê 
mamelonû. Vysoký stupeñ opacity materiálu LD umo-
žñuje põekrytí diskolorací.

LD
MD
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Na incizální hranici bylo aplikováno malé množství 
materiálu Opalescent Modifier (OM).
Smêrem od krËku k incizi byla poté nanesena vrstva 
materiálu Light Enamel (LE) a to ve stejné tlouš†ce, 
jako u põirozeného zubu.

pro dosažení vybêleného efektu

Po plné rehydrataci vykazují põímé fazety dobrou 
odstínovou integraci se sousedními zuby. Incizální 
hranice pûsobí velmi põirozenê, což dokazuje, že 
odstín LE má správnou sytost a opacitu. 

KoneËný stav s velmi pêkným leskem a povrchovou 
strukturou.

Po konturaci a põedleštêní diskem následovalo 
vyleštêní pomocí diamantové gumové špiËky. 
Povrchová struktura byla pozdêji vytvoõena 
diamantovým brouskem. KoneËného lesku bylo 
dosaženo kotouËem s kozím chlupem a diamantovou 
leštící pastou DiaPolisher.

Dr. J. Tapia Guadix



LE LDOM MD

polar_eyes®

Technika dvojího vrstvení pro õešení 

21-letá dívka, která põed deseti lety utrpêla úraz obou 
stõedních õezákû. Neestetické výplnê IV. tõídy je tõeba 
vymênit. Bylo rozhodnuto oba stõední õezáky dostavêt 
technikou dvojího vrstvení za pomoci zjednodušeného 
kompozitního systému Essentia. 

Dostavba 0.5 mm silného palatinálnê-proximálního 
sklovinného valu (Light Enamel LE) za pomoci palati-
nálnê-incizálního silikonového klíËe a konturované 
kovové matrice. 

Na polarizovaném snímku je vidêt, že nejlepší 
barevnou shodu vykazují materiály Light Enamel (LE) 
a Medium Dentin (MD).

Výbêr odstínu pomocí referenËních vzorkû kompozitu: 
LE & OM do incizální oblasti a LD & MD na cervikální 
tõetinu zubu.

MD
LE

Young

12
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põípadu IV. tõídy na mladém pacientovi Dr. J. Tapia Guadix

Palatinálnê-proximální sklovinná stêna na zubech 
11 a 21. Tímto zpûsobem lze následnê aplikovat 
dentinovou hmotu snáze a kontrolovanê.

KoneËný výsledek po rehydrataci vykazuje dobrou 
estetickou integraci a vysoký povrchový lesk.

Dvouodstínová výplñ byla zakonËena aplikací bukální 
vrstvy materiálu Light Enamel (LE).

Dentinová struktura byla vytvoõena za použití mate-
riálu Medium Dentin (MD). Mamelony byly vytvarovány 
1.5 mm od incizální hrany.



LD/LE MD/LE MD/DE DD/DE DD/LE

Oprava tetracyklinových zubû

50-ti letá pacientka si stêžovala na estetiku 
svých põedních horních zubû. Kromê disko-
lorované kompozitní výplnê na zubu 11 a 
nepravidelných incizálních hran na obou 
stõedních õezácích je põítomno i diastéma na 
levé stranê.
LéËebný plán sestával z minimálnê invazivních 
estetických vylepšení na zubech 11, 21, 22 a 23 
za použití kompozitního materiálu Essentia. 

MD
DE

Adult

Výbêr odstínu byl proveden pomocí zvláš† 
zhotoveného vzorníku Essentia. Fotografie 
byla poõízena za použití polarizaËního filtru 
(polar_eyes®).  
Pro stõední a incizální tõetiny byla vybrána 
kombinace odstínû MD/DE.  
Pro cervikální tõetinu levých põedních zubû 
(uzavõení diastemy) vykázala nejlepší bare-
vnou shodu kombinace DD/DE. 

Prvním krokem byla dostavba zubu 11 (výplñ 
IV. tõídy). Palatinální sklovinná stêna byla 
vymodelována z materiálu  Dark Enamel (DE) 
za použití palato-incizálního silikonového 
klíËe vyrobeného na diagnostickém wax-up 
modelu.

14
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kombinací dvou odstínû Prof. M. Peumans

Dentinová vrstva je nahrazena za použití 
materiálu Medium Dentin (MD). V dalším 
kroku se bukální sklovina nahradí materiálem 
Dark Enamel (DE).

Stejný postup byl použit pro kompozitní 
úpravu zubu 21 (incizální hrana a distální 
diastema). Palatinální sklovinná stêna byla 
taktéž vytvoõena z materiálu Dark Enamel 
(DE). 

KoneËný výsledek týden po rehydrataci. 
Dvouodstínové kompozitní výplnê vykazují 
u têchto tetracyklinových zubû dobrou 
barevnou integraci.
Za povšimnutí stojí vysoký povrchový lesk 
kompozitních výplní Essentia (zuby 11, 21, 22 
a 23).



Dobõe integrované výplnê V. tõídy 

70-ti letý pacient vyžadující ošetõe-
ní krËkových defektû na dolních 
premolárech. K ošetõení têchto 
defektû byly navrženy kompozitní 
výplnê V. tõídy. 
Vysoká barevná sytost, vyskytující 
se v krËkové oblasti tohoto paci-
enta, bude reprodukována pomocí 
kombinace odstínû, vhodné pro 
starší pacienty: Dark Dentin (DD) 
spoleËnê s Dark Enamel (DE).

DD
DE

Senior

Zuby byly izolovány pomocí kofr- 
damu. Sklovina byla preparaËnê 
zkosena v rozsahu 2 mm. Prepa-
rovaný povrch zubu byl oËištên a 
lehce zdrsnên pískováním práškem 
Al2O3 (27μm).

Následuje aplikace vysoce chro-
matického materiálu Dark Dentin 
(DD) nahrazujícího chybêjící dentin.

16
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u staršího pacienta Prof. M. Peumans

Poté se dentin pokryje vrstvou 
materiálu Dark Enamel (DE). 

Cervikální defekt na prvním premoláru byl rovnêž ošetõen technikou 
dvojího vrstvení. Po rehydrataci vykazují výplnê skvêlou barevnou shodu 
a põirozený povrchový lesk.



Dosažení põirozeného vzhledu výplní v postranním 

Indikace restorativního ošetõení 
prvního moláru z dûvodu põíto-
mnosti okluzální kariézní léze.

DD
LE

Posterior Duo

Po dokonalém odizolování byl zub 
preparován minimálnê invazivní 
cestou. 

Dentin v postranním úseku má 
tendenci být velmi chromatický, 
zatímco sklovina má spíše bêlavý 
vzhled. Pro dosažení põirozeného 
vzhledu výplnê bylo proto 
rozhodnuto, použít kombinaci 
materiálû Dark Dentin a Light 
Enamel (DD/LE).

Chybêjící dentin byl nahrazen 
materiálem Essentia Dark Dentin 
(DD), který díky své vysoké úrovni 
chromatiËnosti skvêle vyhovuje 
umístêní v postranním úseku.  

Tip! K potlaËení nadmêrné sytosti barvy 
nebo pro dosažení translucence, lze u 
hlubokých kavit kombinovat materiál Essentia 
Medium Dentin (MD) spoleËnê s materiálem 
Dark Dentin (DD).

18
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Dr. J. Tapia Guadix

Práce byla dokonËena põekrytím 
vrstvou materiálu Light Enamel (LE), 
který dává výplni bêlavý vzhled, 
jenž je v postranním úseku žádou-
cí. Sytost podkladové vrstvy mate-
riálu Dark Dentin celou výplñ ba-
revnê oživuje.
V dalším kroku byla provedena 
pigmentace fisur pomocí kombi-
nace dobarvovacích materiálû 
Essentia Red-Brown a Black.

KoneËný výsledek s odstupem dvou týdnû od zhotovení vykazuje 
vynikající integraci této dvouodstínové výplnê jak do okolní zubní tkánê, 
tak mezi sousední zuby, i velmi pêknou úroveñ lesku.

úseku pomocí kombinace dvou materiálû



dosažené jednoodstínovou technikou
Estetické výsledky u malých výplní 

První horní molár s indikovaným 
konzervaËním ošetõením v dûsled-
ku põítomnosti nêkolika malých 
kariézních lézí.

U

Universal

Jelikož se jedná o malé léze v 
postranním úseku, byl po izolaci a 
preparaci kavit ke zhotovení výplní 
vybrán ten nejjednodušší možný 
zpûsob.  Volba materiálu Essentia 
Universal eliminuje potõebu užití 
techniky dvojího vrstvení. 

V rámci jednoodstínového õešení 
byly kavity plnêny materiálem 
Essentia Universal (U). Jeho hut- 
nêjší konzistence umožñuje po-
hodlnou aplikaci do postranního 
úseku a snadnou modelaci.

Fisury byly dobarveny za požití 
Essentia BM a RBM modifikátorû.

20
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a výplní v postranním úseku 
Dr. J. Tapia Guadix

Výsledek bezprostõednê po zho-
tovení této jednoodstínové výplnê 
vykazuje její dobrou odstínovou 
adaptaci.

Níže uvedený snímek ukazuje vynikající odstínovou integraci s dvoutý-
denním odstupem. Výplñ též vykazuje velmi dobrou úroveñ lesku.

pomocí materiálu Essentia Universal  



Použití materiálu Masking 
Liner k põekrytí diskolorací 
v postranním úseku

ML

Masking 
Liner

Výchozí situace se starou amalgámovou výplní, která 
je z estetických dûvodû a z dûvodu põítomnosti 
prasklin urËena k výmênê. 

Poté byla zhotovena výplñ kombinací materiálû 
DD/LE.
K charakterizaci fisur byl použit materiál Essentia 
Red-Brown Modifier.

Materiál Essentia Masking Liner (ML) byl použit k 
odblokování diskolorací na dnê kavity. Zatékavá 
konzistence materiálu Masking Liner (ML) usnadñuje 
jeho aplikaci a põesnost umístêní.

Po odstranêní amalgámu vykazuje zub na dnê kavity 
pomêrnê znaËnou diskoloraci.

Prof. M. Peumans
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Vytvoõení põirozeného 
incizálního halo efektu 
pomocí materiálu Essentia 
Opalescent Modifier

OM

Opalescent
Modifier

35-ti letá pacientka požádala o prodloužení incizálních hran 
jejích Ëtyõ horních õezákû prostõednictvím põímých kompo-
zitních výplní. Zuby jsou kratší díky incizálnímu opotõebení. 
Na zubu 11 je starší diskolorovaná výplñ.

Dr. J. Tapia Guadix

K urËení odstínu byla použita technika kompozitního refe-
renËního vzorku (polarizovaný snímek). Malé množství mate- 
riálu Light Dentin (LD) a Medium Dentin (MD) bylo aplikováno 
na cervikální tõetinu zubu, zatímco Light Enamel (LE) a 
Opalescent Modifier (OM) byly naneseny na incizální hranu. 
Zvoleny byly odstíny LD, LE a OM.

Po vytvoõení palatinální sklovinné stêny pomocí Light 
Enamel (LE) se nahradí chybêjící dentin materiálem Light 
Dentin (LD).

Materiál Opalescent Modifier (OM) byl aplikován mezi 
dentinové mamelony v incizální tõetinê zubu. Bukální 
sklovinná vrstva byla následnê zhotovena z materiálu Light 
Enamel (LE).  

KoneËný výsledek po rehydrataci põedstavuje neviditelnou 
výplñ.

Na incizální tõetinê zubu lze pozorovat velmi põirozený mo-
dravý opalescentní efekt (žlutohnêdý opalescentní efekt na 
tomto snímku vzniká v procházejícím svêtle).

MDLD

OMLE



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.  
GCEEO Czech Republic
V Olπinách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel.  +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
czech@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

Objevte vše o 
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