
	 	 	 To	jest	o	

	 czerwonych	i	
	 	 	 	 biañych	…

GC GRADIA
©wiatłoutwardzalny	kompozyt	

mikroceramiczny

GC GRADIA  
gum shades

©wiatłoutwardzalny	system	odcieni	
do	dziåseł



... czerwonych i białych uzupełnieniach estetycznych

 w doskonałej harmonii dla piëknego uπmiechu!
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GRADIA

... czerwonych i białych uzupełnieniach estetycznych

Jeæeli chcesz uæyÊ materiału kompozytowego do wykona-
nia pracy protetycznej, a jej jakoπÊ bëdzie wymagała uæycia 
najlepszych materiałów, nie ma bardziej niezawodnego 
systemu od GRADIA. Doπwiadczenia wielu lat pokazujå, 
æe pracujåc GRADIA moæesz stworzyÊ piëkne, naπladujåce 
naturë uzupełnienia bez ryzyka efektu "bladoπci" typowego 
dla tradycyjnych kompozytów, oraz o wytrzymałoπci natural-
nych zëbów.  
 
Innå waænå zaletå GRADIA jest to, æe GRADIA gum shades 
- kompozyt do odbudowy dziåsła, stanowi integralnå czëπÊ 
systemu GRADIA. Kaædy z tych produktów uæyty oddzielnie 
daje znakomity efekt. Jeæeli jednak sytuacja kliniczna 
wymaga rekonstrukcji zarówno tkanek zëba, jak i dziåsła, 
w których estetyka "biała" i "czerwona" musi byÊ idealnie 
zrównowaæona, wtedy kompletny system jest idealnym 
rozwiåzaniem. Odcienie i akcesoria obu produktów så 
w pełni zharmonizowane. Dziëki temu moæesz z najwiëkszå 
precyzjå dopasowaÊ kolor odbudowy indywidualnie do 
pacjenta bez wzglëdu na jego wiek i kolor skóry. 
 
Jeæeli szukasz rozwiåzania, które bëdzie wyzwaniem i inspi- 
racjå kreatywnoπci oraz pozwoli osiågnåÊ najwyæszy poziom 
artyzmu w estetyce "czerwieni i bieli", wypróbuj system 
"czerwonego i białego" kompozytu GRADIA.

 w doskonałej harmonii dla piëknego uπmiechu!
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GC	GRADIA	
dla najlepszej 
"biañej" estetyki

GC GRADIA uzupeñ- 
nienie wzmocnione
wñóknem szklanym

GC GRADIA
licówka

GC GRADIA korona 
na zåb trzonowy, na 
podbudowie z metalu

GC GRADIA
most na podbudowie metalowej

GC GRADIA
wkñad koronowy

GC GRADIA
korona jacketowa
na zåb przedni

korony 
i mosty

nadbudowy 
implantów

korony 
licowane 
(z metalem 
siëgajåcym lub nie 
brzegu siecznego)

korony 
jacketowe

wkłady 
i nakłady

licówki

mañe uzupeñnienia 
wzmocnione 
wñóknem szklanym

UZUPEŁNIENIA BEZMETALOWE

    UZUPEŁNIENIA NA PODBUDOWIE Z METALU

Uzupeñnienia protetyczne wykonane z tradycyjnych kompozytów så 

wytrzymañe i trwañe, ale ich estetyka nie jest tak dobra, jak w przypadku 

porcelany. Szczególnie ich sñaba opalescencja i fluorescencja sprawia, 

æe odtworzenie koloru naturalnego zëba jest trudne, zwñaszcza 

po uwzglëdnieniu warunków πwietlnych panujåcych w jamie ustnej. 

Wszystko to jednak zmieniño sië od wprowadzenia GRADIA.

SZEROKIE SPEKTRUM ZASTOSOWA»

GRADIA jest πwiatñoutwardzalnym mikroceramicznym kompozytem, który jest 

idealnym materiañem do wykonywania kaædego rodzaju uzupeñnieË protetycznych 

w odcinku przednim i bocznym, niezaleænie od stosowanej podbudowy.

GRADIA
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GRADIA

NATURALNA INTENSYWNO©∆ BARWY

I OPALESCENCJA

Masy zëbinowe GRADIA majå zwiëkszony poñysk 

i wñaπciwoπci maskujåce, co wpñywa na opalescencjë 

kompozytu i neutralizuje mlecznå bladoπÊ æywicy. 

Zapewnia to æywy odcieË koloru i eliminuje nienaturalnå 

przeziernoπÊ brzegów siecznych.

Korona jacketowa
wykonana 
z tradycyjnego
kompozytu (11)

Korona jacketowa
wykonana
z GRADIA (21) 

Opalescencja GRADIA jest bardziej naturalnå w porównaniu
z bladå opalescencjå tradycyjnych kompozytów.

GC GRADIAGC GRADIA PRODUKT A PRODUKT B PRODUKT C PRODUKT A PRODUKT B PRODUKT C

Porównanie fluorescencji na ciemnym tle - jak w jamie ustnej - pokazuje,
æe GRADIA ma bardziej naturalnå fluorescencjë niæ inne produkty.

OPTYMALNIE ZHARMONIZOWANE ODCIENIE 

Dziëki optymalnemu dobraniu barwy, fluorescencji, 

opalescencji i przeziernoπci, nawet w przypadku bardzo 

cienkich warstw, GRADIA zapewnia znakomite dopaso-

wanie koloru porównywalne z naturalnym uzëbieniem. 

Nakñadane warstwami odcienie GRADIA så tak dobrane, 

aby sië wzajemnie dopeñniañy, wiëc tworzenie naturalnie 

wyglådajåcych uzupeñnieË jest proste niezaleænie od 

koloru i koniecznej charakteryzacji. Aby nadaÊ uzupeñnie-

niom indywidualne detale i akcenty opracowano róæne, 

jedyne w swoim rodzaju podbarwiacze i odcienie do 

efektów specjalnych. 

Dostëpne så 

takæe odcienie 

do zëbów 

wybielonych, 

z których dwa to 

masy zëbinowe: 

DA0, BB0, jeden 

opaker OW i dwa 

przystosowane 

do szkliwa.

Wszystkie odcienie så zgodne z kolornikiem Vitapan® Classical.
Vita® jest zastrzeæonym znakiem handlowym Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen.

TABELA ODCIENI GC GRADIA

Efekt kryjåcy past

PrzeziernoπÊ OpakerowoπÊ

GC GRADIA (AO)

DO	CHARAKTERYZACJI
*1:	Gdy	stosuje	sië	zëbinë	nieprzeziernå	-	OPAQUES	
						DENTIN	(OD)	i	zëbinë	nieprzeziernå	intensywnie	
						kryjåcå	OPAQUES	DENTIN	INTENSIVE	(ODI)	
						jako	odcienie	szyjkowe
*2:	Szkliwo	intensywnw	-	ENAMEL	INTENSIVE	(EI1)	
						daje	prawie	takie	same	efekty	jak	odcieË	szyjkowy	
						przezierny	CERVICAL	TRANSLUCENT.

Pre-cure

30	sec.

30	sec.

10	sec.*

10	sec.*

3	min.

1	min.

Final	Cure Pre-cure

IRRADIATION	TIME	CHART

*For	one	surface	of	a	single	srown
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GC	GRADIA	
Wytrzymaña, trwaña, piëkna

GRADIA jest zaawansowanym technologicznie kompozytem "MFR"*. Jego struktura
wewnëtrzna skñada sië ze wzmocnionych poñåczeË miëdzy organiczno/nieorganicznym
wypeñniaczem i wypeñnionå tylko w niewielkim stopniu matrycå æywicznå. Zapewnia to jego
wysokå wytrzymañoπÊ mechanicznå, ale jednoczeπnie pozwala byÊ "ñagodnym" dla zëbów
przeciwstawnych. Dziëki tym wñasnoπciom GRADIA jest szczególnie przydatna jako materiañ
do wykonywania odpornych na πcieranie i wytrzymañych uzupeñnieË w odcinku bocznym,
które wykonane z porcelany majå tendencjë do odpryskiwania i pëkania. GRADIA jest ñatwa 
w opracowywaniu, biokompatybilna, tolerancyjna na technikë pracy i daje sië ñatwo 
polerowaÊ, dziëki czemu uzyskuje piëkny naturalny poñysk.

KRZYWA NAPRÈÆE»-ODKSZTAŁCE» (wytrzymañoπÊ na zñamanie)

WYTRZYMAŁO©∆ NA ZGINANIE (MPa) MODUŁ ZGINANIA (MPa)

Produkt	A:	Tradycyjny	kompozyt

Produkt	B:	Kompozyt	ostatniej	generacji	do	odbudowy

Produkt	C:	Kompozyt	hybrydowy

ODKSZTAŁCENIE

N
A
P
R
È
Æ
E
N
IE

GC GRADIA
Produkt A

Produkt B

Produkt 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

Korona jacketowa
- zëby boczne

Korona jacketowa
- zëby przednie

Korona licowana
(z metalem siëgajåcym
do brzegu siecznego)

NakñadWkñad koronowy

SkoËczona korona po 
nañoæeniu odcieni prze- 
ziernych szyjkowych 
i intensywnego szkliwa

Masa przezierna
(opcjonalnie)

Nakñadanie zëbiny Nakñadanie prze-
ziernego barwnika 
i odcieni do efektów 
specjalnych
(opcjonalnie)

Jednolita aplikacja
opakera

Nakñadanie w obszarze
przyszyjkowym 
odpowiedniej
nieprzeziernej zëbiny

Za pomocå prostej standardowej techniki modelowania moæna odtworzyÊ estetykë naπladujåcå naturë.

Preparacja brzegu

JEDNOLITA PROSTA TECHNIKA ODBUDOWY WARSTWOWEJ

Poniewaæ wszystkie odcienie GRADIA så harmonijnie dopasowane, wystarczy 

nauczyÊ sië jednej prostej procedury nakñadania warstwowego. Niezaleænie 

od tego czy zastosujesz standardowå czy wielowarstwowå technikë, nie musisz 

dostosowywaÊ swojej techniki pracy do rodzaju wykonywanego uzupeñnienia. 

Ponadto system udostëpnia formularze preparacji, tak wiëc od lekarza moæesz 

uzyskaÊ wszystkie wymagane informacje zanim przyståpisz do pracy.
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SZEROKI WACHLARZ ZASTOSOWA»

GRADIA gum shades jest πwiatñoutwardzalnym mikroczåsteczkowym 

kompozytem o specjalnym przeznaczeniu do odtwarzania tkanek dziåsña 

w pracach takich, jak suprastruktury implantów oraz innych stañych lub 

ruchomych uzupeñnieniach protetycznych jak korony, mosty i protezy czëπciowe.

WYTRZYMAŁY, TRWAŁY I W RÓÆNYCH ODCIENIACH CZERWIENI

WytrzymañoπÊ, trwañoπÊ oraz ñatwoπÊ uæycia i opracowania GRADIA gum 

shades så bardzo podobne do GRADIA. Jest równieæ dostëpna w szerokiej 

palecie odcieni czerwonych, co pozwala na wierne odzwierciedlenie wyglådu 

tkanek dziåsña bez wzglëdu na wiek i kolor skóry pacjenta.

TRZY GÈSTO©CI KOMPOZYTU

Aby umoæliwiÊ odtworzenie róænych obszarów dziåsña, GRADIA gum shades 

wystëpuje w trzech gëstoπciach: pñynnej (GRADIA gum shades Opaque), pasty 

(GRADIA gum shades Body) oraz æelu (GRADIA gum shades Modifier i GRADIA 

gum shades Translucent). W poñåczeniu ze zharmonizowanym systemem 

kolorów, otrzymujesz prawie nieograniczonå liczbë kombinacji kolorów i faktur.

Jest wiele moæliwoπci uæycia GRADIA gum shades do odtworzenia naturalnych 

tkanek dziåsña. Przykñady pokazane så na zdjëciach obok. Jednå z moæliwych 

metod odtworzenia dziåseñ, jak na zdjëciu po lewej stronie jest zastosowanie 

GRADIA gum shades Opaque GO11 w kombinacji z GRADIA gum shades G21, 

natomiast innå, tak jak na zdjëciu po prawej stronie jest zastosowanie 

poñåczenia GRADIA gum shades Opaque GO13 z GRADIA gum shades G24.

Zastosowanie systemu kompozytowego, który bëdzie potrafiñ odtworzyÊ 

"estetykë czerwieni" w przypadku uzupeñnieË majåcych oddaÊ naturalny wyglåd 

dziåsña jest nie mniej waæne, jak wykorzystanie swoich umiejëtnoπci do 

uzyskania "estetyki bieli" przy kreowaniu naturalnie wyglådajåcych zëbów. 

Wñaπnie tutaj GRADIA gum shades moæe okazaÊ sië niezaståpiona.

GC	GRADIA	gum		
shades
dla najlepszej "czerwonej" estetyki
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GRADIA

body

ModIFIER

TABELA KOLORÓW GC GRADIA gum shades

ŁATWA TECHNIKA ODBUDOWY

Podobnie jak GRADIA, GRADIA gum 

shades ma tylko jednå uproszczonå 

procedurë nakñadania zarówno dla 

techniki standardowej jak i wielowar-

stwowej, wiëc nie musisz dostosowywaÊ 

i zmieniaÊ swojej techniki pracy 

w zaleænoπci od rodzaju wykonywanego 

uzupeñnienia. Na kaædym etapie pracy, 

kaæda warstwa jest powtarzalnie wstëpnie 

utwardzana zgodnie z podanymi czasami 

wstëpnego wiåzania. I to jest wszystko! 

PERFEKCYJNA HARMONIA CZERWIENI I BIELI

Podczas wykonywania uzupełnienia odtwarzajåcego zëby i dziåsña u tego samego 

pacjenta waæne jest uzyskanie równowagi miëdzy estetykå biañå i czerwonå. 

Kompozyt GRADIA gum shades jest kompatybilny zarówno z systemem kompo-

zytowym GRADIA, jak i systemem ceramicznym GC Initial, wiëc niezaleænie, 

który materiañ jest preferowany uzyskanie wñaπciwej równowagi estetyki 

w pracy protetycznej nie nastrëcza trudnoπci. Dostëpne så równieæ akcesoria 

takie, jak primery dziëki, którym moæliwe jest łåczenie róænych systemów. GC GRADIA z GRADIA gum shades

GC GRADIA gum shades 
z GC Initial Ti
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GRADIA i GRADIA gum shades så konfekcjonowane w tradycyjnych, przyjaznych 

dla πrodowiska strzykawkach i sprzedawane w zestawach. Dostëpne så równieæ 

opakowania uzupeñniajåce obu produktów.

GC GRADIA		
Zestaw Standard

Zaprojektowany dla standardowej

techniki nakñadania warstwowego

do prac speñniajåcych wymogi wedñug

kolornika Vitapan*Classical. Zawiera 

wszystkie podstawowe opakery, masy 

zëbinowe, szkliwne i pñyny.

(6 odcieni Vita, ñåcznie 26 strzykawek)

GC GRADIA  
Zestaw Master

Zestaw opracowany dla techniki 

wielowarstwowej, zawiera peñnå paletë 

odcieni i akcesoriów niezbëdnych do 

prac o wyjåtkowej estetyce. 

(10 odcieni Vita, ñåcznie 57 strzykawek)

System	GC	GRADIA	
Zestawy i akcesoria do kaædej techniki

*Wszystkie odcienie så zgodne 
z kolornikiem Vitapan® 
Classical.
Vita® jest zastrzeæonym 
znakiem handlowym Vita 
Zahnfabrik, Bad Säckingen.
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GRADIA

SYSTEMY ŁÅCZÅCE 

System GC GRADIA posiada szereg 

primerów do ñåczenia róænych 

materiañów podczas wykonywania 

odbudowy. GC Composite Primer 

ñåczy kompozyty i jest równieæ 

stosowany do ñåczenia w przypadku 

charakteryzacji sztucznych zëbów 

i protez akrylowych. GC Metal Primer 

II ñåczy akryl i kompozyt z metalem, 

a GC Ceramic Primer ñåczy æywice, 

kompozyty i akryl z porcelanå.

GC GRADIA  
Zestaw odcieni intensywnych

Podbarwiacze do osiågniëcia 

wysokiej estetyki. 

(11 odcieni).

GC GRADIA gum shades 
Zestaw Starter

Zawiera kompozyty do 

odbudowy dziåsña, odcienie 

i pñyny oraz akcesoria dostëpne 

równieæ w pojedynczych 

opakowaniach. 

(17 odcieni).

INNE AKCESORIA

GC GRADIA  

Utwardzacz gipsu 

(pñyn 5 ml)

GC GRADIA 

Pasta polerska 

(pojemnik 8 g)

GC GRADIA

Przeciwutleniacz

(pñyn 10ml)

Tñok do strzykawki Zestaw do 

kolornika

GC STEPLIGHT 

SL-1

GC LABOLIGHT 

LV-III

Stwórz perfekcyjny uπmiech za 
pomocå "czerwonego i biañego" 
systemu GC GRADIA.

Skontaktuj sië z przedstawicielem GC juæ dzisiaj.

Do wstëpnej 

ñagodnej 

polimeryzacji 

w cyklu 10 sek. 

naπwietlania 

z minimalnå 

zmianå 

poñoæenia.

Do ostatecznej 

pełnej 

polimeryzacji 

æywic poprzez 

dokñadne 

i jednolite 

naπwietlanie.

GC GRADIA 

Separator 

(pñyn 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	-	Poland
ul.	Królowej	Jadwigi	325B
PL	-	30-234	Kraków
Tel.		+48.12.425.14.74
Fax.	+48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com
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