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Restaurãrile estetice sunt asociate adesea cu procedurile complexe de stratificare în care 
se utilizeazã mai multe nuanñe diferite. GC introduce acum o schimbare de paradigmã în 
stomatologia restaurativã cu un nou concept de nuanñe inovator ºi îndrãzneñ.

Opt clinicieni experimentañi - GC Restorative Advisory Board, împreunã cu GC Corporation 
R&D ºi GC Europe, au luat parte la dezvoltarea acestui nou concept.

Essentia reprezintã abordarea minimalistã din lumea compozitului: un sistem simplificat 
ce permite proceduri de restaurare simple, dar eficiente. Crearea majoritãñii restaurãrilor 
estetice este acum posibilã utilizând o gamã ce conñine doar ºapte seringi.

Cazurile din acest Ghid Clinic prezintã rezultatele estetice excelente ce pot fi obñinute cu 
acest sistem compozit simplificat.  

Descoperiñi cum Essentia vã poate ajuta sã atingeñi standardele estetice de top utilizând 
o tehnicã simplã, cu stratificare în douã nuanñe, care are ca rezultat restaurãri naturale, pline 
de viañã. 

  Estetica readusã 

  la esenñã
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Conceptul Essentia este simplu: smalñul ºi dentina lipsã sunt înlocuite cu un material ce 
reproduce aproape perfect caracteristicile acestora. Dentina ºi smalñul natural se modificã 
odatã cu procesul de îmbãtrânire, devenind mai cromatice ºi mai translucente. Atât dentinele 
cât ºi smalñurile Essentia urmãresc acest tipar.

Cu trei nuanñe de dentinã (Light Dentin, Medium Dentin, Dark Dentin) ºi douã nuanñe de smalñ 
(Light Enamel, Dark Enamel), stratificarea devine simplã. În plus, Essentia oferã, deasemenea, 
o nuanñã Universalã pentru restaurãrile posterioare de dimensiuni reduse ºi un Masking Liner 
cu vâscozitate injectabilã pentru mascarea decolorãrilor în cazul cavitãñilor adânci.

Deschideñi poarta cãtre simplificare...

Opacitate

Cromã

Opacitate

Cromã

Light Dentin
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Medium Dentin

MD

Light Enamel

LE

Dark Enamel

DE

Dark Dentin

DD

Universal

U

MaskingLiner

ML
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Pentru Posterior, combinañia 
Dark Dentin ºi Light Enamel 
va oferi un rezultat natural. 
În cazul în care se preferã o 
metodã mai simplã, utilizarea 
nuanñei Universal va oferi un 
rezultat clinic acceptabil. 

Pentru Anterior, selecñia nuanñelor se face în principal în 
funcñie de vârsta pacientului. Dentina & smalñul pacienñilor 
tineri vor tinde sã fie mai albe ºi mai opace, în timp ce pacienñii 
în vârstã vor avea dinñi mai cromatici ºi mai translucenñi. Cele 
patru combinañii dentinã/smalñ de mai sus oferã o soluñie 
pentru orice situañie clinicã. 

Essentia are la bazã conceptul de stratificare cu douã nuanñe imitând structura dintelui 
natural, datoritã combinãrii dintre o dentinã ºi un smalñ.

LD
LE

Bleach / 
Junior

MD
LE

Young

MD
DE

Adult

DD
DE

Senior

DD
LE

Posterior 
Duo

U

Posterior 
Mono
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O abordare biomimeticã 
                        a restaurãrilor directe...

Pentru a imita dentina ºi smalñul natural într-un mod optim, cele ºapte nuanñe de Essentia au 
la bazã formule diferite.

Dentinele & Universal au la bazã o 
compoziñie micro-hibridã. Prezintã 
efect optim de dispersie a luminii ºi 

oferã o consistenñã maleabilã. Nuanña 
Universal conñine particule anorganice 
adiñionale, care o fac mai radioopacã ºi 
mai condensabilã pentru utilizarea în 

zona posterioarã. 

Smalñurile prezintã o compoziñie 
inovatoare alcãtuitã dintr-un mix de 

particule de sticlã ultrafine ºi particule 
prepolimerizate, cu performanñã ridicatã. 
Oferã posibilitatea unei lustruiri excelente 

ºi retenñie a luciului de lungã duratã,  
o translucenñã perfectã ºi o cantitate 

optimã de opalescenñã.

Masking Liner are la bazã particule 
ultrafine, omogen dispersate ºi oferã 
o consistenñã injectabilã. Prezintã un 

grad de opacitate ridicat ºi poate masca 
eficient decolorãrile.
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Atunci când sunt utilizate materiale compozite care au aceeaºi compoziñie, se recomandã 
de obicei crearea unui strat intermediar care va acñiona ca o barierã între nuanñele de dentinã 
ºi smalñ, pentru a reproduce modificarea specificã a direcñiei luminii observatã la interfaña 
dentinã/smalñ a dinñilor naturali.   
Cu Essentia, acest lucru nu mai este necesar deoarece dentinele ºi smalñurile au la bazã 
formule diferite ºi imitã deja comportamentul luminii observat la dinñii naturali.

Dentinã Smalñ
lu

m
in

ã

Aceeaºi compoziñie

Dentinã Smalñ

lu
m

in
ã

Compoziñie diferitã

Zona incizalã
0,7 - 1 mm

Mijlocul dintelui
0,5 - 0,7 mm

Zona cervicalã
0,3 - 0,5 mm

0,3 - 0,5 mm

VESTIBULAR PALATINAL

Imagini prin amabilitatea Prof Marleen Peumans

Principiul din spatele Essentia este acela 
de a imita structura dintelui natural. 

Compoziñia Essentia permite utilizarea 
nuanñelor de dentinã ºi smalñ în aceeaºi 
grosime ca ºi cea a dentinei ºi smalñului 
unui dinte natural.

Aceste grosimi sunt doar informative ºi pot varia în funcñie 
de anatomia dintelui fiecãrui pacient ºi de vârsta acestuia.

Cum se determinã grosimea 
stratului de smalñ?
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Cum se selecteazã nuanñele corecte de dentinã ºi smalñ?

O metodã simplã ºi exactã pentru a selecta nuanñele adecvate de compozit este aceea de 
a utiliza tehnica butonilor din compozit. Aceasta presupune aplicarea unor cantitãñi mici de 
compozit pe dinte (fãrã agent de adeziune) ºi fotopolimerizarea acestora. Astfel poate fi 
determinatã nuanña cea mai apropiatã de cea a dintelui natural. 

Sfaturi pentru o selecñie simplã a nuanñelor

Aplicañi bucãñile de compozit în 
zona cea mai reprezentativã a 
dintelui pentru fiecare nuanñã: 
treimea cervicalã pentru dentine ºi 
marginea incizalã pentru smalñuri.

Sfat! Pentru a preveni selecñia incorectã a 
nuanñei datoritã deshidratãrii dintelui, apli-
cañi imediat toñi butonii din compozit pe 
dinte.

Realizarea unor fotografii polari-
zate vã poate ajuta sã selectañi 
nuanñele mai simplu ºi mai adecvat. 

Imagini prin amabilitatea Dr Javier Tapia Guadix
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Nucleul dentinei

Butoni stratificañi gata de utilizare intraoral

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

Sfaturi pentru o selecñie simplã a nuanñelor
În plus, se poate crea din compozit o cheie de culori 
Essentia individualizatã. Butonii de nuanñe sunt 
stratificañi cu grosimea corectã a compozitului pentru 
dentinã ºi smalñ utilizând ghidul de silicon custom_eyes  
(susñinut de Bio-emulation™). 

Utilizând aceastã cheie de culori se poate realiza intra-
oral o selecñie exactã a nuanñei.  

Butoni de nuanñe Essentia utilizañi intraoral 
pentru a selecta combinañia corectã de 
nuanñe.

Aici, combinañia MD/LE a fost selectatã pentru 
incisivi ºi combinañia MD/DE pentru canini 
(închiderea diastemei).

Imagini prin amabilitatea Prof Marleen Peumans

Smalñ aplicat în alveola 
corespunzãtoare 

Buton de nuanñã 
stratificat anatomic
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Pacientul a solicitat o îmbunãtãñire esteticã a incisivilor centrali decolorañi. Ambii incisivi au 
fost albiñi intern în urmã cu 10 ani, însã decolorarea a recidivat. S-a hotãrât mascarea dinñilor 
decolorañi prin fañete directe din compozit.

Fañetare directã cu douã nuanñe 

Situañie iniñialã pre-operatorie: ambii  incisivi centrali 
cu restaurãri vechi  prezintã un dezechilibru cromatic.

LE

OM LE OM

Dupã îndepãrtarea restaurãrii vechi s-a realizat o 
diminuare minimã a smalñului (0.1-0.2 mm) ºi o sablare 
a suprafeñei (27 μm). Astfel s-a obñinut un spañiu de 
0.7 mm pentru mascarea decolorãrii cu fañeta din 
compozit.

Selecñia nuanñelor utilizând tehnica butonilor din 
compozit ºi polar_eyes®. Cantitãñi mici de compozit au 
fost aplicate pe dinte ºi apoi fotopolimerizate (fãrã agent 
de adeziune). LD ºi LE au fost nuanñele cele mai adecvate. 
Sfat! Pentru a selecta nuanñele de smalñ, aplicarea butonilor din 
compozit pe o restaurare veche sau pe zone care vor fi înlocuite nu 
este optimã, deoarece nuanña acestora nu este în mod obligatoriu 
corectã. Modul cel mai exact de a selecta nuanñele este cel în care se 
utilizeazã dinñii adiacenñi ºi se aplicã butonii în continuarea marginii 
incizale, acolo unde nu existã dentinã în spate. 

LD
LE

Bleach / 
Junior

Dupã crearea unui înveliº palatinal cu Light Enamel 
(LE), s-a continuat cu un strat subñire de Light Dentin 
(LD) între zona cervicalã ºi cea incizalã, reproducând 
astfel structura dentinei naturale cu “mameloane” 
înspre marginea incizalã. Opacitatea ridicatã a nuanñei 
LD a mascat decolorarea moderatã.

LD
MD
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O cantitate micã de Opalescent Modifier (OM) a fost 
aplicatã pe marginea incizalã.
Un strat de Light Enamel (LE) a fost aplicat apoi 
dinspre zona cervicalã înspre zona incizalã, pãstrând 
grosimea smalñului natural. 

pentru a obñine un efect de albire

Dupã rehidratarea totalã, fañetele directe prezintã 
o integrare coloristicã foarte bunã la comparañia cu 
dinñii vecini. Marginea incizalã are un aspect natural, 
ceea ce demonstreazã cã nuanña LE prezintã croma ºi 
opacitatea corectã. 

Situañie finalã intra-operatorie în care se observã un 
luciu ºi o texturã a suprafeñei foarte bune.

Dupã conturare ºi pre-lustruire cu un disc, restaurarea 
a fost lustruitã utilizând un vârf diamantat din gumã. 
Textura suprafeñei superficiale a fost creatã apoi 
cu ajutorul unei freze diamantate. Luciul final a fost 
obñinut utilizând o pensulã din pãr de caprã ºi pastã 
diamantatã DiaPolisher. 

Dr J. Tapia Guadix



LE LDOM MD

polar_eyes®

Tehnica de stratificare cu douã nuanñe pentru rezolvarea

O fatã în vârstã de 21 de ani a suferit o traumã la ambii 
incisivi centrali în urmã cu 10 ani. Restaurarea de clasa 
IV lipsitã de esteticã necesita înlocuire. S-a hotãrât 
restaurarea ambilor incisivi centrali utilizând tehnica 
de stratificare cu douã nuanñe ºi sistemul compozit 
simplificat Essentia. 

Refacerea peretelui de smalñ palatinal/proximal 0.5 
mm (Light Enamel LE) cu ajutorul unei chei din silicon 
palato-incizalã ºi a unei benzi pentru conturare cu 
matrice metalicã.  

Imaginea polarizatã indicã faptul cã Light Enamel 
(LE) ºi Medium Dentin (MD) reprezintã cele mai bune 
opñiuni.

Selecñia nuanñei utilizând butoni din compozit: LE & 
OM pentru marginea incizalã ºi LD & MD pentru 
treimea cervicalã.

MD
LE

Young

12
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unei cavitãñi de clasa IV la un pacient tânãr Dr J. Tapia Guadix

Înveliº de smalñ palatinal/proximal creat pe 11 ºi 21. 
Astfel, masa de compozit pentru dentinã poate fi 
aplicatã apoi într-un mod controlat. 

Rezultatul final dupã rehidratare prezintã o integrare 
esteticã bunã ºi un grad ridicat de luciu al suprafeñei.

Restaurarea cu douã nuanñe a fost definitivatã prin 
aplicarea în zona bucalã a unui strat de Light Enamel 
(LE).

Structura dentinei a fost creatã utilizând Medium 
Dentin (MD). Mamelonii dentinari au fost sculptañi la o 
distanñã de 1.5 mm fañã de marginea incizalã.



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

Restaurarea dinñilor pãtañi cu tetraciclinã prin 

O pacientã în vârstã de 50 de ani era 
nemulñumitã de estetica dinñilor sãi anteriori 
superiori. Situañia include o restaurare 
decoloratã de clasa IV din compozit pe 11, 
margini incizale neregulate la ambii incisivi 
centrali ºi diastemã pe partea stângã.
Planul de tratament a presupus îmbunãtãñiri 
estetice minim invazive prin restaurãri din 
compozit cu Essentia pe 11, 21, 22 ºi 23. 

MD
DE

Adult

Selecñia nuanñei a fost realizatã utilizând 
cheia de culori individualizatã Essentia. 
Fotografia a fost realizatã utilizând un filtru 
polarizat (polar_eyes®). 
Pentru treimea centralã ºi cea incizalã, a fost 
selectatã combinañia MD/DE. 
Pentru treimea cervicalã a dintelui anterior 
stâng (închiderea diastemei), DD/DE a de-
monstrat cea mai bunã adaptare coloristicã. 

Prima etapã a procedurii a fost restaurarea 
pe 11 (clasa IV). Peretele palatinal  de smalñ a 
fost modelat cu Dark Enamel (DE) utilizând o 
cheie palato-incizalã din silicon realizatã pe 
un model pentru diagnostic din cearã.

14
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combinañia Adult cu douã nuanñe Prof M. Peumans

Dentina a fost apoi înlocuitã utilizând 
Medium Dentin (MD). În etapa urmãtoare, 
smalñul bucal a fost înlocuit cu Dark Enamel 
(DE). 

Aceeaºi procedurã a fost realizatã pentru 
restaurarea din compozit pe 21 (marginea 
incizalã ºi diastema distalã). Peretele palati-
nal de smalñ a fost creat deasemenea utili-
zând Dark Enamel (DE). 

Rezultat final, la o sãptãmânã dupã rehi-
dratare. Restaurãrile din compozit cu douã 
nuanñe prezintã o bunã integrare coloristicã 
pe aceºti dinñi pãtañi de tetraciclinã.
Observañi luciul ridicat al suprafeñei restau-
rãrilor Essentia (11, 21, 22 ºi 23).



Restaurãri de clasa V perfect integrate 

Un pacient în vârstã de 70 de ani 
prezenta leziuni abrazive cervicale 
ce necesitau tratament pe molarii 
inferiori. S-a hotãrât restaurarea 
acestor leziuni prin restaurãri 
directe de clasa V din compozit.
Nivelul ridicat de cromã observat 
în regiunea cervicalã la acest 
pacient în vârstã va fi reprodus 
utilizând combinañia de nuanñe 
Senior: Dark Dentin (DD) împreunã 
cu Dark Enamel (DE).

DD
DE

Senior

Dinñii au fost izolañi utilizând diga. 
Pentru prepararea dinñilor, a fost 
creat un ºanñ de 2 mm în smalñ. 
Suprafaña dentarã preparatã a 
fost curãñatã ºi au fost create 
microretenñii prin sablare cu aer cu 
pulbere Al2O3 (27 μm).

A fost aplicat compozitul cu cromã 
ridicatã Dark Dentin (DD) pentru a 
înlocui dentina lipsã.

16
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la un pacient în vârstã Prof M. Peumans

Apoi, stratul de dentinã a fost 
acoperit cu un strat de Dark 
Enamel (DE). 

Leziunea cervicalã de pe primul premolar a fost deasemenea restauratã 
conform tehnicii de stratificare cu douã nuanñe. Dupã rehidratare, 
restaurãrile prezintã o integrare coloristicã bunã ºi un luciu natural al 
suprafeñei. 



Restaurare posterioarã cu aspect natural utilizând 

Primul molar necesita tratament 
de restaurare datoritã prezenñei 
unei leziuni carioase ocluzale.

DD
LE

Posterior Duo

Dupã obñinerea unei izolãri 
perfecte, dintele a fost preparat 
într-un mod minim invaziv.

Deoarece dentina din zona poste- 
rioarã tinde sã fie foarte cromaticã, 
în timp ce smalñul are un aspect 
mai albicios, s-a hotãrât utilizarea 
combinañiei Duo Posterior (DD/LE) 
pentru a se obñine un rezultat cu 
aspect natural.

Dentina lipsã a fost înlocuitã 
utilizând Essentia Dark Dentin 
(DD), perfect adaptatã pentru 
zona posterioarã datoritã nivelului 
ridicat de cromã.  

Sfat! În cazul cavitãñilor adânci, se poate 
utiliza Essentia Medium Dentin (MD) împre-
unã cu Dark Dentin (DD) pentru a se evita 
obñinerea unei crome sau translucenñe 
excesive.

18
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combinañia Duo Posterior Dr J. Tapia Guadix

Restaurarea a fost finalizatã prin 
acoperire cu un strat de Light 
Enamel (LE) pentru a se obñine 
aspectul albicios necesar în zona 
posterioarã. Croma stratului Dark 
Dentin oferã restaurãrii un aspect 
cald.
În etapa urmãtoare au fost repro-
duse fisurile utilizând o combinañie 
de pigmenñi Essentia Red-Brown 
ºi Black.

Rezultatul final post-operator la controlul dupã douã sãptãmâni prezintã 
o integrare excelentã a acestei restaurãri cu douã nuanñe atât la ñesutul 
dentar adiacent, cât ºi la dinñii vecini, ºi o retenñie foarte bunã a luciului.



Rezultat estetic cu o singurã nuanñã în cazul cavitãñilor mici &

Primul molar superior necesitã 
tratament de restaurare datoritã 
prezenñei unor mici leziuni 
carioase.

U

Universal

Dupã izolarea ºi prepararea cavi-
tãñilor, s-a hotãrât realizarea unei 
proceduri cât mai simple deoarece, 
cavitãñile erau mici ºi localizate 
în zona posterioarã. Restaurarea 
dintelui utilizând nuanña Essentia 
Universal eliminã necesitatea stra-
tificãrii în douã nuanñe. 

Cavitãñile au fost restaurate utili-
zând Essentia Universal (U) ca so- 
luñie pentru stratificarea cu o sin- 
gurã nuanñã. Consistenña sa con-
densabilã o face simplu de aplicat 
ºi modelat în zona posterioarã. 
Fisurile au fost realizate utilizând 
pigmenñii Essentia BM ºi RBM.

20
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Dr J. Tapia Guadix

Rezultatul post-operator imediat 
demonstreazã o adaptare bunã a 
nuanñei acestei restaurãri. 

Imaginea de mai jos indicã o integrare excelentã a nuanñei la controlul dupã 2 
sãptãmâni. Restaurarea prezintã deasemenea o retenñie a luciului foarte bunã.

posterioare utilizând Essentia Universal 



Utilizarea Masking 
Liner pentru mascarea 
decolorãrilor în zona 
posterioarã

ML

Masking 
Liner

Situañie iniñialã ce prezintã o restaurare veche cu 
amalgam ce necesitã înlocuire din motive estetice ºi 
din cauza prezenñei liniilor de fisurã. 

Apoi, cavitatea a fost restauratã utilizând combinañia  
Duo Posterior: DD/LE. 
Pigmentul Essentia Red-Brown a fost utilizat pentru 
caracterizarea ºanñurilor.

A fost utilizat Essentia Masking Liner (ML) pentru 
mascarea decolorãrilor podelei cavitãñii. Vâscozitatea 
injectabilã a nuanñei ML o face uºor de aplicat, 
permiñând controlul aplicãrii. 

Dupã îndepãrtarea amalgamului, dintele prezintã 
unele decolorãri ale podelei cavitãñii.

Prof M. Peumans

22
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Crearea unui halou 
incizal natural utilizând 
pigmentul Opalescent 

OM

Opalescent
Modifier

O pacientã în vârstã de 35 de ani a solicitat o alungire a 
tuturor celor patru incisivi superiori prin restaurãri directe din 
compozit. Dinñii erau mai scurñi din cauza abraziunii incizale. 
Mai exista ºi o restaurare din compozit decoloratã pe 11.

Dr J. Tapia Guadix

Tehnica butonilor din compozit (imagine polarizatã) a fost 
utilizatã pentru a evalua nuanñele. Light Dentin (LD) ºi Medium 
Dentin (MD) au fost aplicate pe treimea incizalã, în timp ce 
Light Enamel (LE) ºi Opalescent Modifier (OM) au fost aplicate 
pe marginea incizalã. Au fost selectate LD, LE & OM.

Dupã crearea înveliºului palatinal de smalñ utilizând Light 
Enamel (LE), dentina lipsã a fost înlocuitã utilizând Light 
Dentin (LD).

Pigmentul Opalescent (OM) a fost aplicat între mamelonii 
dentinari pe treimea incizalã. Stratul de smalñ bucal a fost 
creat utilizând Light Enamel (LE).  

Rezultatul final dupã rehidratare prezintã restaurãri invizibile.

Un efect opalescent albãstrui foarte natural poate fi 
observat pe treimea incizalã (efect opalescent auriu în 
aceastã imagine utilizând luminã transmisã).

MDLD

OMLE
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Descoperiñi totul despre 
tehnicile de stratificare Essentia 

în GC Restorative App!
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