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Tänu GC poolt väljatöötatud ülipeenetele täite-
osakestele on Essentia HiFlo ja Essentia LoFlo 
füüsikalised omadused isegi paremad kui  
Essentia Universal topeldatav konsistents.  
Kinnitades seda, et kõiki kolme viskoossusastet 
saab ohutult kasutada kõigi näidustuste korral.

Essentia Universal`iga avas GC ukse lihtsamasse hambaravi 
maailma. See on lihtne lahendus tagahammaste restaurat-
sioonideks: ainult üks toon suurepärase ühtlustumisefektiga, 
mis on nüüd saadaval kolmes viskoossusastmes. Valida saab 
pasta, tiksotroopse ja voolava viskoossuse vahel, olenevalt  
sellest, milline on iga juhtumi korral kõige kasulikum valik. 
Tservikaalsetest oklusaalsete restauratsioonideni – kõik univer-
saalse tooni versioonid on kõigi kaviteediklasside korral  
piisavalt tugevad ilma piiranguteta.

Piltide autor Prof Joseph Sabbagh (Liibanon)

Väikeste klass I kaviteetide  
preparatsioon

Restauratsioon  
Essentia HiFlo Universaliga

Lõpptulemus näitab suurepärast 
ühtlustumist  naturaalsete  

hammastega

Essentia® Universal GC -lt
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Paindetugevus ja 3-kehaline kulumine Essentia Universal  
kolme viskoossuse korral (allikas: GCC R&D andmed)

Essentia HiFlo U

Essentia LoFlo U

Essentia U 
(Pasta)

3-body wear (µm)  Paindetugevus (MPa)

Essentia Universal sulandub
hammaste erinevate toonidega



Selle keerulise juhtumi korral, kus 
hammast oli ravitud endodontiliselt, 

valiti direktne restauratsioon.

everX Posterioriga ehitati üles 
dentiiniosa ning Essentia Universalit 

kasutati pealmise kihina.

Järelkontroll kuue kuu pärast,  
kus on näha head integratsiooni 
ümbritsevate hambakudedega.

Essentia®

Universal

Mittekarioossete kahjustuste  
õhkabrasioon 

Restauratsioon  
Essentia LoFlo Universaliga

Lõpptulemus pärast poleerimist

Essentia LoFlo on väikese voolavusega komposiit, mis on tiksotroopsete 
materjalide vajaduse korral optimaalne – näiteks tservikaalsete restauratsioonide 

korral. See tagab minimaalse kuluvuse ja pikaajalise restauratsiooni 
isegi oklusaalsel pinnal.

Essentia HiFlo on suure märguvusega voolav komposiit, mis kohandub lihtsasti preparat-
sioonidesse ja voolamiseks kitsastesse kaviteetidesse. Sellel on suurepärased käsitlemisoma-
dused koos ülima tugevuse ja kõrge röntgenkontrastsusega (üle 300%), hõlbustades 
sekundaarse kaariese diagnoosimist.

Essentia U universaalne toon annab 
suurepärase ühtlustumisefekti  

ja omab topeldatavat konsistentsi: 
ideaalne ühetoonilisteks tagahammaste 
restauratsioonideks.

Piltide autor Dr Bojidar Kafelov (Bulgaaria)



Essentia HiFlo
Universaalne valguskõvastuv 

komposiit suure voolavusega

Essentia LoFlo
Universaalne valguskõvastuv 

komposiit väikese voolavusega

Essentia
Universaalne valguskõvastuv komposiit 

topeldatava konsistentsiga

900740 Essentia HiFlo süstal, U (1 x 2 ml)
900742 Essentia LoFlo süstal, U (1 x 2 ml)
900977 Essentia süstal, U (1 x 2 ml)
900998 Essentia kapslid, U (15 x 0,16 ml)

Avasta ka G-Premio BOND
GC universaalne sidusaine ilma kompromissideta
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Essentia® Universal GC -lt
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011943 G-Premio BOND komplekt, 5 ml
011948 G-Premio BOND pudel, 5 ml
011945 G-Premio BOND 3-e pudeli pakend
003417 G-Premio BOND üksikdoosid, 50 tk (0,1 ml)
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