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Patentoidun filleriteknologian ja ultra-hienojen 
partikkeleiden ansiosta Essentia HiFlo & Essentia 
LoFlo -muovien fysikaaliset ominaisuudet 
ovat vielä paremmat kuin Essentia Universal 
-muovilla, joten näitä kaikkia tuotteita voi turvallisesti 
käyttää kaikissa indikaatioissa.

Markkinoille tullessaan GC:n Essentia-yhdistelmämuovi uudisti 
korjaavan hammashoidon käytäntöjä. Essentian ansiosta 
esteettiset täytteet voidaan tehdä pelkästään seitsemän värin 
avulla, mikä avasi oven uusille yksinkertaisemmille ratkaisuille.
Essentian yleisvärin ansiosta maailma on avoin. Essentia Universal 
shade on paras mahdollinen ratkaisu taka-alueen täytteisiin: 
yksi väri, joka sulautuu ympäristöön, on nyt saatavilla 
kolmessa eri viskositeetissa. Valitse pastamainen, ruiskutettava 
tai erittäin juokseva koostumus sen mukaan, mikä kuhunkin 
työhön parhaiten sopii. Jokainen koostumus sopii niin 
kervikaalisiin kuin purennassa oleviin täytteisiin ja on riittävän 
kestävä kaikkiin kaviteettiluokkiin ilman rajoituksia.

Kuvat: Professori Joseph Sabbagh (Libanon)

Pienet luokan I kaviteetit  
preparoituna

Hampaan korjaus Essentia HiFlo 
Universal -muovilla

Toimenpiteen jälkeen otettu kuva 
osoittaa, miten kauniisti täyte 

sulautuu hampaaseen

Essentia Universal shaden kolmen eri viskositeettivaihtoehdon  
taivutuslujuus ja kuluminen (Lähde: GCC tutkimus ja tuotekehitys)

Kuluminen (µm) Taivutuslujuus (MPa)

Essentia Universal -väri (pasta)
sulautuu erivärisiin hampaisiin.

Essentia HiFlo U

Essentia LoFlo U

Essentia U 
(Paste)
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Tähän haastavaan juurihoidetun 
hampaan tapaukseen valittiin suoran 

tekniikan lähestymistapa

Dentiini korvattiin everX Posterior 
–kuituvahvisteisella muovilla,  

ja kiilleosaan käytettiin  
Essentia Universal -muovia

Kuuden kuukauden seurantakäynnillä 
värin havaittiin integroituneen 

hienosti ympäröivään  
hammaskudokseen

Essentia®

Universal Shade

Muun kuin karieksen aiheuttama 
vaurio poistettu ilma-abraasiolla

Hammas korjattu  
Essentia LoFlo Universal -muovilla

Post-operatiivinen näkymä  
kiillotuksen jälkeen

Essentia LoFlo on ruiskutettava, jäykempi juokseva yhdistelmämuovi, 
joka sopii erinomaisesti tiksotrooppista materiaalia vaativiin kohteisiin, kuten 

kervikaalialueen täytteisiin. Sillä on erinomainen kulutuskestävyys,  
ja täytteet ovat hyvin pitkäikäisiä myös purupinnoilla.

Essentia HiFlo on juokseva yhdistelmämuovi hyvällä kostuttavuudella, joka adap-
toituu täydellisesti preparointeihin ja valuu myös kapeisiin kaviteetteihin. Sen käsittelyomi-
naisuudet ovat loistavat, ja se on erittäin kestävää. Lisäksi sen röntgenopaakkisuus on yli 
300 %, mikä helpottaa sekundäärikarieksen diagnosointia.

Essentia on pastamainen, pakattava yhdistel-
mämuovi, joka perustuu yksinkertaistettuun 

seitsemän värin konseptiin. Universal shade 
-väri sulautuu erinomaisesti ympäristöön, ja 
sillä on pakattava koostumus: täydellinen 
yhden värin taka-alueen täytteissä.

Kuvat: HLT Bojidar Kafelov (Bulgaria)



Essentia HiFlo
Universaali, valokovetteinen,  

erittäin juokseva yhdistelmämuovi

Essentia LoFlo
Universaali, valokovetteinen, 

jäykempi juokseva yhdistelmämuovi

Essentia
Universaali, valokovetteinen, 

koostumukseltaan pakattava 
yhdistelmämuovi

900739 Essentia HiFlo -ruisku, U (1 x 2 ml)
900741 Essentia LoFlo -ruisku, U (1 x 2 ml)
900970 Essentia-ruisku, U (1 x 2 ml)
900998 Essentia Unitip-kärjet, U (15 x 0,16 ml)

Kokeile myös G-Premio BOND
GC:n universaali sidosaine ei vaadi kompromisseja
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012687 G-Premio BOND Kit 5 ml
012694 G-Premio BOND täyttöpakkaus 5 ml
012688 G-Premio BOND 3 pullon pakkaus
009034 G-Premio BOND yksittäisannokset, 50 kpl (0,1 ml)
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