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GC GRADIA
Svêtlem	tuhnoucí	mikrokeramickÿ	

kompozit

GC GRADIA  
gum shades

Svêtlem	tuhnoucí	gingivální	systém	odstínû



... Ëervené a bílé estetické náhrady

 v perfektní harmonii pro perfektní úsmêv!
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GRADIA

... Ëervené a bílé estetické náhrady

Pokud chcete pouæívat kompozitní náhrady a kvalita Vaπí 

práce vyæaduje to nejlepπí, není vhodnêjπí systém neæ 

GRADIA. Léta zkuπeností ukázala, æe s GRADIA jste 

schopni vytvoõit obdivuhodné, põirozené náhrady bez 

“bledosti” tradiËních kompozitních materiálû, stejnê 

dobõe jako náhrady s pevností põirozenÿch zubû. 

 

Dalπí vÿhodou GRADIA je, æe GRADIA gum shades, náπ 

kompozit pro dostavbu gingivy je souËástí GRADIA 

systému. I põi oddêleném pouæití nabídne kaædÿ vÿrobek 

skvêlé vÿsledky. V põípadê, æe pacient vyæaduje náhradu 

zubû a gingivy, kde jejich “bílá” a “Ëervená” estetika 

potõebuje bÿt kvalitnê vyváæená, pak je kompletní systém 

ideální. Odstíny a põísluπenství obou vÿrobkû spolu plnê 

ladí, takæe jste schopni põesnê barevnê põizpûsobit Vaπe 

náhrady pacientovi a sladit je i se vπím ostatním, bez 

ohledu na vêk Ëi národnostní põísluπnost. 

 

Hledáte-li systém, kterÿ bude vÿzvou, vzbudí Vaπi kreativitu 

a pomûæe Vám dosáhnout nejvyππí úrovnê “Ëervené 

a bílé” estetické dokonalosti, vyzkouπejte GRADIA 

“Ëervenÿ a bílÿ” kompozitní systém.

 v perfektní harmonii pro perfektní úsmêv!
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GC	GRADIA	
pro vynikající “bílou” 
estetiku

GC GRADIA vláknem
zesílené náhrady

GC GRADIA fazetaGC GRADIA fazeta
korunka s kovovou
konstrukcí do
postranního úseku

GC GRADIA mûstek
s kovovou konstrukcí

GC GRADIA inlejGC GRADIA æaketová 
korunka do 
frontálního úseku

korunky 
a mûstky

implantátové 
suprastruk- 
tury

fazetové 
korunky 
(atraumatické nebo 
plnê fazetované)

æaketové 
korunky

inleje 
a onleje

fazety

menπí vláknem 
zesílené náhrady

NEKOVOVÉ NÁHRADY

KOVOVÉ NÁHRADY

TradiËní kompozity poskytují odolné a trvanlivé náhrady, ale jejich estetika 

není obecnê tak dobrá jako u keramiky. Zejména jejich bledá opalescence 

a fluorescence dêlá reprodukci põirozené barvy zubu obtíænou, obzvláπ† kdyæ 

se díváme za svêtla, bêænê dostupného v dutinê ústní. Avπak toto vπechno se 

zmênilo s põíchodem GRADIA.

©IROKÁ ©KÁLA INDIKACÍ

GRADIA je svêtlem tuhnoucí mikrokeramická pryskyõice, která je ideální 

pro zhotovení veπkerÿch typû náhrad ve frontálním Ëi postranním úseku, 

za pouæití jakéhokoli typu konstrukce.

GRADIA



5

GRADIA

PÕIROZENÁ JASNOST A OPALESCENCE

Dentinové vrstvy s GRADIA mají zvÿπenou svêtlost 

a maskovací schopnost, coæ zlepπí opalescenci kompozitu 

a utlumí bledost pryskyõice. To zaruËí svêtlÿ tón barvy 

v dutinê ústní, která zároveñ eliminuje nepõirozenou 

prûsvitnost na incizální hranê.

Æaketová korunka
zhotovená 
z tradiËního
kompozitu (11)

Æaketová korunka
zhotovená z GRADIA
(21) 

GRADIA má více põirozené opalescence ve srovnání
s bledπí opalescencí tradiËních kompozit.

GC GRADIAGC GRADIA VÝROBEK A VÝROBEK B VÝROBEK C VÝROBEK A VÝROBEK B VÝROBEK C

Srovnání fluorescence na Ëerném pozadí - jako v ústech - ukazuje,
æe GRADIA má více põirozené fluorescence neæ jiné vÿrobky.

OPTIMALIZOVANÉ A SLAD˝NÉ ODSTÍNY 

Optimalizací jasnosti, fluorescence, opalescence a trans-

parentnosti dokonce i ta nejtenËí vrstva GRADIA zaruËuje 

vynikající barevnÿ soulad, srovnatelnÿ s põirozenou denticí. 

Jednotlivé vrstvy odstínû GRADIA jsou tak vzájemnê 

a dokonale vyváæeny, æe nezáleæí na odstínu zubu nebo 

jeho charakteristice, které musíte sladit. Zhotovení põiro-

zenÿch náhrad je zkrátka jednoduché. Pro individualizaci 

a zdûraznêní byla vyvinuta paleta unikátních odstínû na 

skvrny a efekty, urËenÿch pro vnitõní vrstvení.  

 

Rovnêæ jsou 

k dispozici odstíny 

po bêlení, kde 

jsou dva dentiny: 

DA0 a DB0, jeden 

opákr OW a dvê 

põizpûsobené 

skloviny.

Vπechny odstíny odpovídají barevnému vzorníku Vitapan® Classical.
Vita® je registrovanou známkou Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen.

GC GRADIA TABULKA ODSTÍNÛ

Maskovací efekt past

Transparentní Opákní

GC GRADIA (AO)

GRADIA	INDIVIDUALIZACE *1:	Põi	pouæití	OPAQUES	DENTIN	(OD)	
						a	OPAQUES	DENTIN	INTENSIVE	(ODI)	
						a	krËkovÿch	odstínû.
*2:	ENAMEL	INTENSIVE	(EI1)	Vám	poskytne	
						témêõ	stejné	efekty	jako	CERVICAL	
						TRANSLUCENT.

Põedpolymerování

30	s

30	s

10	s*

10	s*

3	min.

1	min.

Finalní	polymerace Põedpolymerování

TABULKA	DOBY	OSVITU

*Pro	jeden	povrch	jednotlivé	korunky
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GC	GRADIA	
Odolnÿ, trvanlivÿ, estetickÿ

GRADIA je pokroËilÿ “MFR kompozit”. Jeho vnitõní struktura se skládá ze zesílené vazby mezi 

organickÿm/anorganickÿm plnivem a lehce naplnênou pryskyõiËnou matricí, coæ spoleËnê 

propûjËuje vysokou mechanickou odolnost a zároveñ schopnost bÿt “πetrnÿ” k protilehlÿm 

zubûm. To dêlá materiál GRADIA obzvláπtê vhodnÿ pro postranní, vysoce trvanlivé a tlaku 

odolné náhrady, které, pokud jsou zhotoveny z keramiky, jsou náchylné k odπtêpování 

nebo praskání. Kompozit je také velmi jednoduchÿ na zpracování, je biokompatibilní, 

velmi tolerantní k technice zpracování a lehce leπtitelnÿ do nádhernê põirozeného lesku. 

KÕIVKA NAPÈTÍ V TLAKU (odolnost proti zlomení)

PEVNOST V OHYBU (MPa) SÍLA V OHYBU (MPa)

Vÿrobek	A:	TradiËní	kompozit

Vÿrobek	B:	Poslední	generace	kompozitu	pro	náhrady

Vÿrobek	C:	Hybridní	kompozit

NAP˝TÍ

TL
A
K

GC GRADIA
Vÿrobek A

Vÿrobek B

Vÿrobek C



~2mm 1.5-2mm
(1.3mm)

0.8-1mm
(0.8mm)

1.3-1.8mm 1.3-1.8mm

1mm 
min.

1.3mm 0.8-1mm0.8-1mm
(0.5mm)

1.3mm

0.8-1.2mm 
(0.5mm)

0.5mm
min.

0.3mm
min.

2.0mm
1.3mm

1mm

1.3-1.8mm

0.8mm
min.

0.8mm
min.

1mm
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GRADIA

JEDINÁ JEDNODUCHÁ TECHNIKA DOSTAVBY

Jelikoæ jsou vπechny odstíny GRADIA sladêny, potõebujete se pouze nauËit 

jedinÿ a jednoduchÿ postup dostavby. A† uæ pouæijete standardní nebo 

vícevrstvé techniky, nemusíte põizpûsobovat Vaπi techniku jednotlivÿm 

indikacím. Systém põichází s jednotlivÿmi typy preparací, takæe od stomatologa 

obdræíte veπkeré poæadované informace k danému põípadu põedtím, neæ 

zaËnete pracovat.

Postranní æaketová
korunka

Frontální æaketová
korunka

Frontální fazetová
korunka (atraumatická
nebo plnê fazetovaná)

OnlejInlej

Hotová korunka po
aplikaci prüsvitnÿch
cervikálních (Cervical
Translucent) a inten-
zivních sklovinnÿch 
(Enamel Intensive) 
odstínü

Prûsvitnÿ πtít
(Translucent shield)
(nepovinné)

Aplikace Dentinu Aplikace prûsvitnÿch
skvrn (Translucent
stain) a odstínû na
efekty (effect shades)
(nepovinné)

Rovnomêrná aplikace
Opákru (Opaque)

Aplikace 
odpovídajícího 
Opákního Dentinu 
(Opaques Dentin)
v cervikální oblasti

Pomocí jednoduché standardizované techniky dostavby, mûæe bÿt reprodukována põirozená estetika.

Preparace schûdku
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©IROKÁ ©KÁLA INDIKACÍ

GRADIA gum shades je speciální, svêtlem tuhnoucí mikrokompozit, kterÿ má

schopnost reprodukovat gingivální tkánê u indikací jako jsou implantáty a dalπí 

fixní Ëi snímatelná protetika jako jsou korunky, mûstky a ËásteËné náhrady.

ODOLNŸ, TRVANLIVŸ A VE ©KÁLE »ERVENŸCH ODSTÍNÛ

Odolnost, trvanlivost a manipulace s GRADIA gum shades jsou velmi podobné 

GRADIA. Má rovnêæ πirokou paletu Ëervenÿch odstínû, takæe jej mûæete snadno 

a vêrohodnê sladit s gingivou pacienta bez ohledu na vêk Ëi národnostní 

põísluπnost.

TÕI VISKOZITY KOMPOZITU

S ohledem na reprodukci rozdílnÿch oblastí gingivy je GRADIA gum shades 

k dispozici ve tõech viskozitách; tekutina (GRADIA gum shades Opaque), pasta 

(GRADIA gum shades Body) a gel (GRADIA gum shades Modifier a GRADIA 

gum shades Translucent). Põi spojení se sladênÿm systémem barev dostanete 

témêõ neomezené mnoæství barevnÿch a strukturálních kombinací.

Napõíklad je mnoho zpûsobû, kde mûæe bÿt pouæit materiál GRADIA gum 

shades k reprodukci põirozené gingivy, tak jak je ukázáno zde na obrázcích. 

Jeden z moænÿch zpûsobû k reprodukci gingivy, na levém obrázku, by bylo 

pouæít GRADIA gum shades Opaque GO11 v kombinaci s GRADIA gum 

shades G21, zatímco pro gingivu na pravém obrázku mûæete pouæít kombinaci 

GRADIA gum shades Opaque GO13 a GRADIA gum shades G24.

Pro põirozené náhrady gingivy je stejnê dûleæité pouæít kompozitní systém, kterÿ 

zvládne vêtπinu Vaπich “Ëervenê estetickÿch” dovedností, tak jako pouæít Vaπe 

“bíle estetické” dovednosti pro zhotovení põirozenÿch zubü. To je to, s Ëím 

põichází GRADIA gum shades.

GC	GRADIA	gum		
shades
pro vynikající “Ëervenou” estetiku
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GRADIA

body

ModIFIER

GC GRADIA gum shades TABULKA BAREV

SNADNÁ MODELACE

Stejnê jako GRADIA, má GRADIA 

gum shades pouze jeden jednoduchÿ 

postup dostavby jak pro standardní, 

tak pro vícevrstvé techniky, takæe 

nemusíte põizpûsobovat Vaπi techniku 

rûznÿm indikacím. Kaædÿ krok je 

opakovanê põedpolymerován põesnê 

podle põedpolymeraËních Ëasû tuhnutí. 

A to je vπe! 

»ERVENÁ A BÍLÁ V PERFEKTNÍ HARMONII

Põi zhotovování náhrad zubû a gingivy pro jednoho pacienta je velmi dûleæitá 

rovnováha jejich Ëervené a bílé estetiky. GRADIA gum shades je barevnê 

sladêna jak s GRADIA kompozitním systémem, tak s naπím GC Initial kerami- 

ckÿm systémem. Bez ohledu na to, jakÿ materiál preferujete, je velmi snadné 

dosáhnout správné estetické rovnováhy pro Vaπe náhrady. Máme rovnêæ 

põísluπenství jako jsou primery pro integraci jinÿch systémû. Pro detailní 

informace o GC Initial navπtivte www.gcinitial.gceurope.com
GC GRADIA s GRADIA gum shades

GC GRADIA gum shades 
s GC Initial Ti
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GRADIA a GRADIA gum shades jsou baleny do praktickÿch, k æivotnímu 

prostõedí πetrnÿch tub a jsou prodávány v sadách. Rovnêæ jsou k dispozici 

i jednotlivé náhradní tuby.

GC GRADIA		
Standard Set

Je navræenÿ pro standardní vrstvení

tak, aby vyhovêl “standardním”

poæadavküm vzorníku odstínû Vitapan

Classical. Obsahuje vπechny základní

opákní kompozity, odstínové 

kompozity a tekutiny.

(6 V-odstínû, celkem 26 tub).

GC GRADIA  
Master Set

Je navræenÿ pro techniku více vrstev. 

Tato sada obsahuje kompletní πkálu 

odstínû a põísluπenství, poæadovanÿch 

pro koncovou vysokou estetiku. 

(10 V-odstínû, celkem 57 tub).

GC	GRADIA	systém	
Sady a põísluπenství
pro kaædou potõebu

*Vπechny odstíny odpovídají
barevnému vzorníku Vitapan®

Classical.
Vita® je registrovanou 
známkou Vita Zahnfabrik, 
Bad Säckingen.
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GRADIA

BONDING PRIMERY 

GC GRADIA systém má πkálu primerû 

pro bondování rûznÿch materiálû 

bêhem rekonstrukce. GC Composite 

Primer vytváõí vazbu s kompozity a je 

rovnêæ vhodnÿ pro vazbu individuálních 

umêlÿch zubû a bází akrylovÿch chrupû. 

GC Metal Primer II váæe akryláty 

a kompozity ke kovûm, zatímco 

GC Ceramic Primer váæe pryskyõice, 

kompozity a akryláty ke keramice.

GC GRADIA  
Intensive Colour Sada

Dobarvovací odstíny pro dosaæení 

maximální estetiky. 

(11 odstínû).

GC GRADIA gum shades 
Úvodní Sada

Obsahuje klíËové odstíny kompozitû 

pro gingivu, tekutiny a põísluπenství. 

Moænost objednat i jednotlivá balení. 

(17 dostupnÿch odstínû).

DAL©Í PÕÍSLU©ENSTVÍ

GC GRADIA 
Die-Hardener 
(tekutina 5 ml)

GC GRADIA 

Dia Polisher 

(8 g balení)

GC GRADIA

Air Barrier

(tekutina 10 ml)

Plunærovÿ 

aplikátor na tuby

Vzorník odstínû

GC STEPLIGHT 

SL-1

GC LABOLIGHT 

LV-III

Vytvoõte dokonalé úsmêvy 
s GC GRADIA “Ëervenÿm a bílÿm” 
systémem.

Pro další informace kontaktujte Vašeho
zástupce GC.

Pro hladkou 

põedpolymeraci 

bêhem 10 s osvitu.

Pro úplnou poly-

meraci pryskyõice 

s põesnÿm 

a rovnomêrnÿm 

osvitem.

GC GRADIA 

Separator 

(tekutina 5 ml)



GC	EUROPE	N.V.
Head	Office
Researchpark		

Haasrode-Leuven	1240
Interleuvenlaan	33
B	-	3001	Leuven

Tel.	+32.16.74.10.00
Fax.	+32.16.40.48.32
info@gceurope.com

http://www.gceurope.com

GC	EUROPE	N.V.		
GC	EEO	-	Czech	Republic
V	Olπinách	82
CZ	-	100	00	Prague	10
Tel.		+420.274.771.965
Fax.	+420.274.771.965
czech@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com
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