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GC GRADIA
Fényre	keményedô	mikro-kerámia	

kompozit

GC GRADIA  
gum shades

Fényre	keményedô	mûíny-rendszer



... vörös és fehér esztétikus helyreállítások

 tökéletes harmóniában 
a tökéletes mosolyért!
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GRADIA

... vörös és fehér esztétikus helyreállítások

Amennyiben kompozitot szeretne használni, de 
a meggyôzôdése az, hogy minôségi munkához csak 
a legjobbat használhatja, akkor nincsen jobb választás, 
mint a GRADIA rendszer. A hosszú távú tapasztalat 
azt bizonyítja, hogy GRADIA-val gyönyörû, élethû 
helyreállítások készíthetôk a hagyományos kompozitok 
opálossága nélkül, de a természetes fog keménységével.  
 
A GRADIA kézenfekvô elônye az is, hogy a GRADIA gum 
shades, a mûíny rendszerünk, egy szerves része a GRADIA 
rendszerének. Külön alkalmazva mindkét termék 
kimagasló eredményt nyújt, de amennyiben a páciens 
kívánsága egy fog és íny restauráció, ahol gondos 
odafigyeléssel kell a “fehér” és “vörös” egyensúlyát 
meghatároznia, akkor a teljes rendszer az ideális választás. 
A két termék színei és tartozékai olyan tökéletes 
harmóniában vannak egymással, hogy a helyreállítás színe 
tökéletesen illeszthetô a páciens íny- és fogszínéhez. 
 
Tehát ez egy olyan rendszer, mely kihívásokkal teli, mely 
inspirálja a kreativitását és segítségével elérheti a ’vörös 
és a fehér’ mûvészetének legmagasabb szintjét. Próbálja 
ki a GRADIA ‘vörös és fehér’ kompozit rendszerét!

 tökéletes harmóniában 
a tökéletes mosolyért!
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GC	GRADIA	
a kiváló ‘fehér’ 
megjelenés

GC GRADIA üvegszál
erôsítésû helyreállítás

GC GRADIA héjGC GRADIA
poszterior fémvázas
korona

GC GRADIA fémvázas híd GC GRADIA inlayGC GRADIA anterior 
jacket korona

koronák 
és hidak

 
implantációs 
felépítmények

 
borító 
koronák 
(fém hátlappal 
az incizális szélig)

jacket 
koronák

inlay-k 
és onlay-k

héjak

kisfesztávú, üvegszál 
erôsítésû 
helyreállítások

FÉMMENTES HELYREÁLLÍTÁSOK

FÉMVÁZAS HELYREÁLLÍTÁSOK 

A hagyományos kompozitokkal erôs és tartós helyreállítások készíthetôk, 
de esztétikumuk általában elmarad a porcelánoké mögött. Gyenge 
opaleszcenciájuk és fluoreszcenciájuk teszi különösképpen bonyolulttá 
a természetes fog színeinek visszaadását a szájüreg fényviszonyai között. 
De mindez megváltozott a GRADIA bemutatkozásával.

AZ ALKALMAZÁSOK SZÉLES KÖRE

A GRADIA egy fényrekötô, mikro-kerámia kompozit rezin, mely tökéletesen 
alkalmazható minden típusú anterior vagy poszterior helyreállításhoz, 
bármilyen vázon.

GRADIA
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GRADIA

GRADIA	KARAKTERIZÁLÁS *1:	Amennyiben	az	OPAQUES	DENTIN	(OD)	
					és	az	OPAQUES	DENTIN	INTENSIVE	
					(ODI)	színeket	használja	cervikálisan.
*2:	Az	ENAMEL	INTENSIVE	(EI1)	majdnem	
					ugyanazt	a	hatást	adja,	mint	a	CERVICAL	
					TRANSLUCENT.

Elôpolimerizáció

30	sek

30	sek

10	sek*

10	sek*

3	min.

1	min.

Végpolimerizáció Elôpolimerizáció

MEGVILÁGÍTÁSI	IDÔK

*Egy	szólókorona	egy	felszínére	nézve

TERMÉSZETES SZÍNÁRNYALAT ÉS 
OPALESZCENCIA

A GRADIA dentinrétegeinek fokozott fénye 
és fedôképessége helyreállítja a kompozitok 
opaleszcenciáját és csökkenti a mûanyag fakóságát, 
erôs színtónust ad a szájüregben és eliminálja az 
incizális szélek természetellenes transzlucenciáját.

 

Hagyományos
kompozittal készült
jacket korona (11)

GRADIA-val készült
jacket korona (21)

A GRADIA opaleszcenciája természetesebb
hatású, a hagyományos kompozit fakóbb hatású.

GC GRADIAGC GRADIA A TERMÉK B TERMÉK C TERMÉK A TERMÉK B TERMÉK C TERMÉK

A fluoreszcencia összehasonlítása fekete háttér elôtt - szájhoz hasonlóan 
- azt mutatja, hogy a GRADIA fluoreszcenciája természetesebb a többi 
termékénél.

OPTIMÁLIS ÉS HARMÓNIKUS SZÍNEK 

A színárnyalat, a fluoreszcencia, az opaleszcencia és 
transzparencia optimalizálásával a GRADIA már egészen 
vékony rétegben is kiválóan illeszkedik a természetes fog 
színéhez. A GRADIA rétegeinek színei harmonikusan 
kiegészítik egymást, tehát egyáltalán nem számít, hogy 
milyen színhez vagy karakterhez kell illeszkednie, az élethû 
helyreállítást egyszerû elkészíteni. Egyéni jellegzetességeket 
az egyedülálló festékekkel vagy effektszínekkel valósíthat 
meg, melyek belsô festésre lettek kifejlesztve.  

 
Fehérített színek 
szintén létrehoz- 
hatók két dentin: 
DA0, DB0, egy 
opaker: OW és 
két zománcszín 
segítségével.

Minden szín a Vitapan® Classical fogszínkulcsához igazodik.
A Vita® a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen bejegyzett védjegye.

GC GRADIA SZÍNTÁBLÁZAT

A paszták fedôképessége

Transzparens Opál

GC GRADIA (AO)
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GC	GRADIA	
Erôs, tartós, gyönyörû

A GRADIA egy fejlett, ‘MFR kompozit’ (mikro-töltésû kompozit). Belsô szerkezete 
megerôsített kötést biztosít a szerves/szervetlen töltôanyag és az enyhén töltött mátrix rezin
között. Mechanikai erôssége jelentôs, de ennek ellenére mégis kímélô az antagonistákkal
szemben. Ennek köszönhetô, hogy a GRADIA különösen alkalmas poszterior, magas
kopásállóságú, nagy nyomásszilárdságú helyreállításokhoz, melyek, ha porcelánból
készülnek, akkor hajlamosak lepattanni vagy eltörni. A kompozit ezeken túlmenôen
egyszerûen kezelhetô, biokompatibilis, alkalmazási technikája nagyon toleráns
használójával szemben valamint könnyedén természetesen csillogó fényûre polírozható.

FESZÜLTSÉG-RUGALMASSÁGI GÖRBÉK (szakítószilárdság)

HAJLÍTÓ SZILÁRDSÁG (MPa) RUGALMASSÁGI SZILÁRDSÁG (MPa)

A	termék:	Hagyományos	kompozit

B	termék:	Legújabb	generációs	kompozit

C	termék:	Hibrid	kompozit

DEFORMÁCIÓ

TE
R
H
EL
ES

GC GRADIA
A termék

B termék

C termék



~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

EGYETLEN EGYSZERÛ RÉTEGTECHNIKA

Mivel a GRADIA színei harmonizálnak egymással, ezért elegendô egyetlen 
egyszerû rétegezési eljárást elsajátítania. Akár egyszínes, akár egyéni 
rétegtechnikát alkalmaz, technikáját nem kell a különbözô indikációkhoz 
igazítania. A rendszer tartalmazza a kívánt preparációs formákat is, így 
fogorvosának az esethez szükséges információkat még a munka elkezdése 
elôtt biztosíthatja.

Poszterior jacket
korona

Anterior jacket
korona

Anterior borító korona
(fém hátlappal az
incizális szélig)

OnlayInlay

A befejezett korona
a cervikális transzlucens
és az enamel (zománc)
intenzív színek felvitele
után

Áttetszô pajzs
(opcionális)

A dentin felvitele A transzlucens 
festékek és az 
effektszínek
felvitele (opcionális)

Az opaker paszta
egyenletes felvitele

A megfelelô opak
dentin felvitele
a cervikális területre

Egy egyszerû, standardizált felépítési technika segítségével élethû megjelenés hozható létre.

A váll elôkészítése
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AZ ALKALMAZÁS SZÉLES KÖRE

A GRADIA gum shades egy speciális mikro-kerámia kompozit az ínyszövet
reprodukálására. Az indikáció területei lehetnek implantációs felépítmények,
illetve egyéb rögzített vagy kivehetô pótlások, mint koronák, hidak és 
részleges fogsorok.

ERÔS,TARTÓS ÉS SZÉLES A SZÍNVÁLASZTÉKA

A GRADIA gum shades erôssége, tartóssága és kezelhetôsége nagyon 
hasonló GRADIA tulajdonságaihoz. Széles színpalettájával a páciens ínyéhez
megtévesztôen hasonlót alkothat.

HÁROM KOMPOZIT VISZKOZITÁS

Az íny különbözô területeinek reprodukálására a GRADIA gum shades 
kompozitoknak három viszkozitása létezik: folyadék (GRADIA gum shades 
Opak), paszta (GRADIA gum shades Test) és gél (GRADIA gum shades 
Modifikáló és GRADIA gum shades Transzlucens). A harmonizáló színrendszert 
kombinálva a színek és a szövetszerkezet számtalan variációját kapja.

 A képeken látható természetes ínyszövet a GRADIA gum shades segítségével 
többféle módon is elkészíthetô. Az íny reprodukálásának egyik lehetséges 
módja a GRADIA gum shades Opak (GO11) és a GRADIA gum shades (G21) 
kombinációja (kép a bal oldalon), a másik a GRADIA gum shades Opak 
(GO13) és a GRADIA gum shades (G24) kombinációja (kép a jobb oldalon).

Az élethû ínyrestaurációk készítésekor legalább olyan fontos, hogy azt 
a kompozit rendszert használja, mellyel a legtökéletesebb ’esztétikus vörös’ 
hozható létre, mint ahogy az ’esztétikus fehér’- rel ugyanezt megteszi az 
életszerû fog készítésekor. Ez az a pont, ahol a GRADIA gum shades színre lép.

GC	GRADIA	gum		
shades
a kiváló ‘vörös’ megjelenés
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GRADIA

boDy

MoDIFIER

GC GRADIA gum shades SZÍNTÁBLÁZAT

EGYSZERÛ FELÉPÍTÉS

A GRADIA-hoz hasonlóan a GRADIA 
gum shades is egyetlen egyszerû 
technikával rétegezhetô, az egyszínes 
és az egyéni technikát nem kell 
a különbözô indikációkhoz igazítania. 
Egymás után következô rétegeket 
a megadott fénykezelési idôk szerint 
ismétlôdôen elôpolimerizálni 
kell. És ez minden!

VÖRÖS ÉS FEHÉR TÖKÉLETES HARMÓNIÁBAN

Amikor ugyanannál a páciensnél fog- és íny helyreállítást is készít, akkor fontos 
a vörös és a fehér tökéletes egyensúlyát megtalálnia. A GRADIA gum shades 
a GRADIA kompozit és a GC Initial kerámia rendszerünkkel is harmonizál, így 
bármelyik anyagot is preferálja, a helyreállítás esztétikai egyensúlya könnyen 
kivitelezhetô. A különbözô rendszereket a primerek kapcsolják össze. További 
részleteket a GC Initial rendszerrôl a www.gcinitial.gceurope.com webcímen talál. GC GRADIA és GRADIA gum shades

GC GRADIA gum shades 
és GC Initial Ti
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A GRADIA és a GRADIA gum shades kényelmes, környezetbarát fecskendôkbe 
van csomagolva, és készletek formájában hozzáférhetô. A rendszer minden 
eleme utántöltôként is létezik.

GC GRADIA		
Standard készlet

A standard rétegezéshez tervezve,
a Vitapan* Classical fogszínek
egyszerû reprodukálására. A készlet
az alap kompozitokat és folyadékokat
tartalmazza.
(6 Vita szín, összesen 26 fecskendô)

GC GRADIA  
Master készlet

Egyéni technikához tervezve, a készlet 
a kimagasló esztétikum eléréséhez 
szükséges összes anyagot és tartozékot 
tartalmazza. 
(10 Vita szín, összesen 57 fecskendô)

GC	GRADIA	rendszer	
Készletek és tartozékok, minden,
amire szüksége lehet

*Színek a Vitapan® Classical
fogszínkulcs alapján.
A Vita® a Vita Zahnfabrik,
Bad Säckingen bejegyzett
védjegye.



11

GRADIA

PRIMEREK

A GC GRADIA rendszerhez 
primerek is tartoznak, melyek a 
gyors, biztos és megbízható kötést 
biztosítják a helyreállítás készí-
tésekor használt anyagok széles 
palettájához. A GC Composite 
Primer kompozitokhoz köt, valamint 
használható mûanyag fogak és 
akrilát fogsorok karakterizálásakor 
is. A GC Metal Primer II akrilátokat 
és kompozitokat rögzít fémekhez, 
a GC Ceramic Primer mûanyagokat, 
kompozitokat és akrilátokat köt 
kerámiákhoz.

GC GRADIA  
Intensive színezô készlet

Festékek a legkiválóbb 
esztétikumért. 
(11 szín)

GC GRADIA gum shades 
Induló készlet

Tartalmaz néhányat a kulcs- 
fontosságú kompozit színek közül, 
folyadékokat és tartozékokat. 
Szükség szerint utántöltôk 
rendelhetôk. 
(17 színben kapható)

EGYÉB TARTOZÉKOK

GC GRADIA  
Die-Hardener 
(folyadék 5ml) 

GC GRADIA  
Dia Polisher 
(tégely 8 g)

GC GRADIA 
Air Barrier 
(folyadék 10 ml)

Dugattyú Színkulcs

GC STEPLIGHT 
SL-1

GC LABOLIGHT 
LV-III

Alkossa meg a tökéletes mosolyt
a GC GRADIA ‘vörös és fehér’
rendszerével.

Érdeklôdjön a GC magyarországi képviselôinél.

Lágy, 10 
másodperces 
elôpolimerizá- 
cióhoz, 
a minimális 
deformációhoz.

A kompozitok 
gyors és 
egyenletes 
fénykezeléséhez.

GC GRADIA 
Separator 
(folyadék 5ml)



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	-	Hungary
Fazekas	u.	29-31.
H	-	1027	Budapest
Tel.		+36.1.224.04.00
Fax.	+36.1.224.04.01
hungary@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com
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