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Essentia® Universal shade de la GC
O singurã nuanñã pentru toate indicañiile

Essentia HiFlo
Compozit universal 
fotopolimerizabil 

cu fluiditate ridicatã

Essentia LoFlo
Compozit universal 
fotopolimerizabil 

cu fluiditate scãzutã

Essentia
Compozit universal 
fotopolimerizabil 

cu consistenñã condensabilã

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

Descoperiñi de asemenea G-Premio BOND
Sistem de adeziune universal de la GC ce prezintã zero compromisuri

012689 G-Premio BOND Kit 5 ml EEP
012695 G-Premio BOND Rezervã flacon 5 ml EEP
012690 G-Premio BOND Set 3 flacoane EEP
009035 G-Premio BOND Unidoze, 50 bucãñi (0.1 ml) EEP
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Compozit rãºinic universal

O singurã nuanñã
pentru toate indicañiile



Essentia HiFlo este un compozit fluid cu capacitate ridicatã de umectare, perfect 
pentru adaptare facilã la preparañii ºi fluiditate în cazul cavitãñilor înguste. Oferã propri- 

etãñi foarte bune de manipulare împreunã cu o rezistenñã superioarã ºi o radio-opacitate 
ridicatã de peste 300% ce faciliteazã diagnosticarea cariilor secundare.
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Abraziune cu aer a leziunilor 
noncarioase

Restaurare cu  
Essentia LoFlo Universal

Imagine post-operatorie dupã 
lustruire

Essentia LoFlo este un compozit injectabil cu fluiditate scãzutã, 
optim în cazul în care este necesar un material tixotropic - de exemplu 

în cazul restaurãrilor cervicale.
Promite un grad minim de abraziune, asigurând o restaurare de 

lungã duratã, chiar ºi pe suprafaña ocluzalã.

Pentru acest caz post-endo-
dontic dificil s-a optat pentru 

o abordare directã

Restaurare cu everX Posterior 
pentru nucleul dentinei ºi 
Essentia Universal pentru 

stratul exterior

Control dupã ºase luni ce aratã 
o integrare bunã a nuanñei cu 

ñesuturile adiacente

Imagini prin amabilitatea Dr Bojidar Kafelov (Bulgaria)Imagini prin amabilitatea Prof Joseph Sabbagh (Liban)

Prepararea cavitãñilor de Clasa I 
de mici dimensiuni

Restaurare utilizând  
Essentia HiFlo Universal

Imagine post-operatorie ce aratã
o armonizare perfectã cu dinñii 

naturali

Cu nuanña Essentia Universal, GC deschide larg poarta cãtre 

simplificare. Essentia Universal prezintã un efect cameleonic 

excelent ºi se armonizeazã perfect cu structura dentarã 

adiacentã, indiferent de nuanña cavitãñii.

Disponibil în trei vâscozitãñi - toate trei având o rezistenñã 

adecvatã utilizãrii în cazul tuturor claselor de cavitãñi - Essentia 

Universal reprezintã soluñia perfectã pentru restaurãrile posterioare.

Essentia® Universal shade de la GC
O singurã nuanñã pentru toate indicañiile

Datoritã unui tratament brevetat al umpluturii ºi 

a utilizãrii particulelor ultra-fine, proprietãñile 

fizice ale Essentia HiFlo & Essentia LoFlo sunt 

superioare celor ale Essentia Universal (tip pastã), 

ceea ce confirmã faptul cã toate produsele pot fi 

utilizate în siguranñã în cazul tuturor indicañiilor.
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Rezistenñã la flexiune & testul triplu de abraziune a celor trei vâscozitãñi 
Essentia Universal shade (Sursa: date GCC R&D)

Essentia HiFlo U

Essentia LoFlo U

Essentia U
(Pastã)

Test triplu de 
abraziune (µm)

 Rezistenñã la flexiune 
(MPa)

Essentia®

Universal Shade

Armonizarea nuanñei Essentia 
Universal (pastã) cu nuanñe diferite 

de dinñi …

Essentia este un compozit tip pastã 
cu un concept simplificat de 7 nuanñe. 

Nuanña sa Universal prezintã un efect 
bun de armonizare precum ºi o 
consistenñã condensabilã: perfectã 

pentru restaurãrile posterioare 
monocromatice.


