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Essentia® Universal shade od GC
Jeden odstín pro všechny indikace

Essentia HiFlo
Univerzální svêtlem polymerující 
kompozit s vysokou zatékavostí

Essentia LoFlo
Univerzální svêtlem polymerující 
kompozit s nízkou zatékavostí

Essentia
Univerzální svêtlem polymerující 
kompozit s kondenzovatelnou 

konzistencí

900740 Essentia HiFlo stõíkaËka, U (1 x 2 ml) EEP
900742 Essentia LoFlo stõíkaËka, U (1 x 2 ml) EEP
900977 Essentia stõíkaËka, U (1 x 2 ml) EEP
900998 Essentia unitipy, U (15 x 0.16 ml) 

Seznamte se také s G-Premio BOND
Jednosložkové univerzální adhezivum od GC bez kompromisû

012689 G-Premio BOND Kit 5 ml EEP
012695 G-Premio BOND Bottle Refill 5 ml EEP
012690 G-Premio BOND 3-bottle Pack EEP
009035 G-Premio BOND unit doses, 50 kusû (0.1 ml) EEP 

Essentia® 
Universal shade

od GC
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Univerzální kompozit

Jeden odstín pro
všechny indikace



Essentia HiFlo je tekutý kompozit s vysokou smáËivostí, skvêlou adaptabilitou 
ke stênám kavity a snadno zatékající i do úzkých prostor. Nabízí vynikající manipulaËní 

vlastnosti spoleËnê s mimoõádnou pevností a vysokou radioopacitou (vice než 300%), 
která usnadñuje diagnostiku sekundárních kazû.
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Opískované nekariézní léze Výplnê pomocí  
Essentia LoFlo Universal

PooperaËní stav po vyleštêní

Essentia LoFlo je kompozit v injekËní podobê s nízkou zatékavostí; 
optimální tam, kde je tõeba použít thixotropní materiál, napõíklad u 

krËkových výplní.
Nabízí minimální opotõebení a zajiš†uje tak dlouhodobê stabilní 

výplnê i na okluzálních plochách.

Pro tento složitý postendodon-
tický põípad byl zvolen põímý 

pracovní postup

Výplñ s everX Posterior 
jako dentinovým jádrem a 

Essentia Universal pro pokrytí

Stav po šesti mêsících vykazuje 
vynikající barevnou integritu 

s okolní zubní tkání

Fotografie použity s laskavým svolením dr. Bojidara Kafelova (Bulharsko)Fotografie použity s laskavým svolením prof. Josepha Sabbagha (Libanon)

Preparace malých kavit I. tõídy Zhotovení výplní pomocí  
Essentia HiFlo Universal

PooperaËní stav s vynikající
barevnou adaptací k põirozeným 

zubûm

Prostõednictvím Essentia Universal shade otevírá GC dveõe 

dokoõán jednoduchosti. Essentia Universal se vyznaËuje výji-

meËným chameleon efektem a bez ohledu na odstín zcela bez 

problémû splývá s okolní sturkturou zubu.

Je dostupná ve tõech viskozitách - všechny jsou dostateËnê 

pevné pro použití u kavit všech tõíd - Essentia Universal je 

dokonalým õešením pro všechny výplnê v postranním úseku 

chrupu.

Essentia® Universal shade od GC
Jeden odstín pro všechny indikace

Díky patetntované põípravê plniva a použití 

ultra jemných Ëástic jsou fyzikální vlastnosti 

Essentia HiFlo a Essentia LoFlo dokonce lepší 

než u Essentia Universal (pastovitá konzistence), 

což umožñuje spolehlivé použití všech viskozit 

pro všechny indikace.
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Pevnost v ohybu a 3-body test mechanické odolnosti jednotlivých viskozit 
materialu Essentia Universal Shade (Zdroj: GCC R&D data)

Essentia HiFlo U

Essentia LoFlo U

Essentia U 
(Pasta)

3-body test (µm)  Pevnost v ohybu (MPa)

Essentia®

Universal Shade

Adaptace Essentia Universal Shade 
(pasta) k zubní tkáni v rûzných 

barevných odstínech…

Essentia je kompozit v pastovité konzis-
tenci se zjednodušeným konceptem sedmi 

odstínû. Jeho univerzální odstín vykazuje 
vysokou míru barevné adaptace 

spoleËnê s kondenzovatelnou konzis-
tencí: ideální pro jednoodstínové 

výplnê v postranním úseku chrupu.


