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Tack vare egenutvecklad fillerteknik och ultrafina 
partiklar är de fysikaliska egenskaperna hos 
Essentia HiFlo och Essentia LoFlo ännu bättre 
än hos Essentia Universal vilket bekräftar att alla 
tre viskositeterna kan användas säkert  
i alla indikationer.

Essentia från GC stod med sitt estetiska koncept för ett 
paradigmskifte inom restaurativ tandvård och öppnade med så 
lite som sju färger dörren till enklare restaurativ tandvård.
Med Essentia Universal öppnar GC upp ännu mer för det enkla. 
Essentia Universal är den ultimata lösningen för posteriora 
restaurationer: en färg med häpnadsväckande ljusspridande 
egenskaper – nu i tre viskositeter. Välj mellan pasta, flytbar 
och flytande beroende på vad som är mest lämpligt för varje 
enskilt fall. Alla versioner av Essentia Universal är tillräckligt 
starka för alla kavitetsklasser och kan användas obegränsat 
för alla restaurationer från cervikala till ocklusala ytor.

Preparation av små klass I-kaviteter Restauration med 
Essentia HiFlo Universal

Postoperativ bild som visar perfekt 
färgharmoni med naturliga tänder
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Flexural strength & 3-body wear of the three viscosities of  
Essentia Universal shade (Source: GCC R&D data)

3-body wear (µm)  Flexural strength (MPa)

Essentia Universal anpassar sig till
tändernas olika nyanser.

Bilderna visas med tillstånd av Prof. Joseph Sabbagh (Libanon)



Direktapplicering valdes som teknik 
för det här svåra post-endodontiska 

fallet

Skiktning med everX Posterior som 
dentinkärna och Essentia Universal 

som emaljersättning 

Efter sex månader uppvisades  
god integration med omgivande 

tandvävnad 

Essentia®

Universal Shade

Essentia LoFlo är en komposit med optimala tixotropa egenskaper. 
Materialet har låg flytbarhet vilket är idealiskt vid bland annat cervikalterapi. 

Essentia LoFlo är abrasionsresistent och garanterar hållbara resultat för 
alla restaurationer även på ocklusala ytor.

Essentia HiFlo är en flytande komposit med hög vätbarhet. Materialet adapterar 
perfekt till olika preparationer och flyter enkelt in i trånga kaviteter. Essentia HiFlo är mycket 
lättanvänt och överlägset starkt med en hög radiopacitet på över 300 % vilket underlättar 
diagnostik av sekundärkaries.

Essentia är en komposit i pastaform som har 
ett enkelt sjufärgskoncept. Den universella 

färgen har utmärkta ljusspridande egens kaper 
vilket tillsammans med den lättapplicera-
de konsistensen blir  perfekt för posteriora 
fyllningar som du vill göra i en färg.

Air abrasion av icke-kariösa lesioner Restauration med  
Essentia LoFlo Universal

Postoperativ bild efter polering

Bilderna visas med tillstånd av Dr. Bojidar Kafelov (Bulgarien)



Essentia HiFlo
Universellt ljushärdande komposit 

med hög flytbarhet

Essentia LoFlo
Universellt ljushärdande komposit 

med låg flytbarhet

Essentia
Universellt ljushärdande komposit i 

lättapplicerad konsistens

900739 Essentia HiFlo spruta, U (1 x 2ml)
900741 Essentia LoFlo spruta, U (1 x 2ml)
900970 Essentia spruta, U (1 x 2ml)
900998 Essentia Unitips, U (15 x 0.16ml)

Upptäck även G-Premio BOND
GC:s universella och kompromisslösa bonding
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012687 G-Premio BOND Kit 5ml
012694 G-Premio BOND flaska, refill, 5 ml
012688 G-Premio Bond 3- flaskor refill pack
009034 G-Premio BOND Unit Dose, 50 st. (0,1 ml)
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