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Essentia® Universal shade од GC
1 боја, 3 силни можности за сите постериорни индикации

Essentia HiFlo
Универзлен светло-

полимеризирачки композит 
со висока течност

Essentia LoFlo
Универзлен светло-

полимеризирачки композит 
со ниска течност

Essentia
Универзлен светло-

полимеризирачки композит 
со конзистенција на паста

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

Откријте го G-Premio BOND
Универзален бонд на GC со нула компромиси

009031 G-Premio BOND Сет 5 ml EEP
009037 G-Premio BOND Шишенце 

поединечно пакување 5 ml EEP
009035 G-Premio BOND Поединечна 

доза, 50 парчиња (0.1 ml) EEP

Essentia® 
Universal Shade

од GC
1 боја, 3 силни 
можности за сите 

постериорни индикации

Отворете ја вратата кон 
едноставноста
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Пескарење на некариозните 
лезии

Реставрација со 
Essentia LoFlo Universal

Пост-оперативен преглед 
после полирање

Essentia LoFlo е инјектирачки композит со ниска течност, 
оптимален за употреба кога е потребен тиксотропен материјал - 

на пример кај цервикални реставрации. Ветува минимално
истрошување, обезбедувајќи долготрајност на реставра-
циите, дури и на оклузалната површина.

Essentia HiFlo е течен композит со висок афинитет кон вода, совршен за лесна 
адаптација на препарациите и лесно истекување во закривени кавитети. Нуди 
одлични можности за работа, заедно со супериорна јачина и висока рентгенокон-
трастност од преку 300%, што ја олеснува дијагнозата на секундарниот кариес.

Essentia е композит во паста 
со едноставен концепт со 7 бои. 

Универзалната боја има одличен
ефект на вклопување и заедно 
со конзистенцијата на паста 

е совршена за едно-бојни
постериорни реставрации.

За овој предизвикувачки 
пост-ендодонтски случај беше 

избран директен пристап

Реставрација со everX Posterior 
како дентинско јадро и Essentia 
Universal како надворешен слој

После 6 месеци контролниот 
преглед покажува добра 

интеграција со околните забни 
ткива

Слики благодарност до Dr Bojidar Kafelov (Бугарија)

Благодарение на единствениот третман на 

полнежите и употебата на ултра-фини чести-

чки, физичките својства на Essentia 
HiFlo и Essentia LoFlo се дури и 
посилни од својствата на Essentia Universal, 

потврдувајќи дека сите три вискозности може 

да се користат за сите индикации.

Слики, благодарност до Prof Joseph Sabbagh (Либан)

Препарација на мали 
кавитети Класа I

Реставрација со употреба 
на Essentia HiFlo Universal

Пост-оперативниот преглед 
покажува одлично совпаѓање 

со природниот заб

Essentia од GC претставува радикална промена во реставративната стоматологија, 
воведувајќи нов концепт во естетските реставрации со употреба само на седум бои,и на тој 
начин ја отвори вратата кон светот на едноставната реставративна стоматологија.

Со Essentia Universal shade, GC широко ја отвора вратата кон едноставноста. Essentia Universal 
shade претставува врвно решение за постериорни реставрации: една боја со прекрасен 
ефект на адаптација, сега достапна со три различни вискозности. Изберете помеѓу паста, 
инјектирачка или многу течна вискозност, во зависност од тоа што е потребно за секој 
поединечен случај. Од цервикални до оклузални реставрации, сите варијанти на Universal 
shade се доволно јаки за сите класи на кавитети, без ограничувања. 

Essentia® Universal Shade од GC
        1 боја, 3 силни можности за  сите постериорни индикации

Сила на свиткување и 3-димензионално
истрошување на трите различни вискозности на
Essentia Universal shade (Извор: GCC R&D data)

Essentia HiFlo U

Essentia LoFlo U

Essentia U

3-димензионално 
истрошување (μm)

Сила на свиткување 
(MPa)

Essentia®

Universal Shade


