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Det är både rött och vitt
det handlar om…

GC GRADIA
Ljushärdande mikrokeramisk komposit 

GC GRADIA GUM
Ljushärdande mjukvävnadssystem





i perfekt harmoni för det perfekta leendet! 

…röda och vita estetiska ersättningar

När du ska använda en komposit och kvaliteten på arbetet

måste vara den bästa finns det förmodligen inget bättre

system än GRADIA. Erfarenhet har visat att med GRADIA kan

du skapa vackra naturtrogna tänder utan den 'blekhet' som

normalt återfinns hos de traditionella kompositerna. Vi, och

många kollegor vet också att du får ersättningar som i princip

har mekaniska egenskaper den naturliga tanden.

En annan fördel med GRADIA är att vårt mjukvävnadssystem

GRADIA GUM är en integrerad del av systemet. Självfallet ger

produkterna var för sig utomordentliga resultat, men om

patienten behöver både ”tänder och tandkött” och där

estetiken slutligen ska vara helt och hållet i balans är det

kompletta systemet idealiskt. Färgerna och tillbehören är helt

och hållet harmoniserade så att det blir enkelt att matcha

färgerna, oavsett patientens ålder eller etniska ursprung.

GRADIA, kompositsystemet som ger dig både 'röd och vit'

estetik. Prova det och låt det utmana dig samtidigt som det

inspirerar din kreativitet. Det kommer garanterat att bidra till

ännu bättre estetik.
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GC GRADIA 
för överlägsen 'vit' estetik

Traditionella kompositer är starka och hållbara men estetiken blir i allmänhet inte

så bra som med porslin. Framförallt är det bristen på äkta opalescens och

fluorescens som gör reproduktion av den naturliga tanden svår. Detta framstår

tydligt när ersättningen ses i de ljusförhållanden som normalt återfinns i

patientmunnen. Hela denna problematik har emellertid förändrats i och med

introduktionen av GRADIA.

MÅNGA INDIKATIONER

GRADIA är ett ljushärdande mikrokeramiskt komposit som är idealiskt för att

skapa alla typer av anteriora eller posteriora ersättningar med vilken basstruktur

helst. 

GC GRADIA
fiberförstärkt bro

GC GRADIA 
laminat

GC GRADIA
metallunderstödd
posterior krona

GC GRADIA metallunderstödd bro GC GRADIA inlayGC GRADIA anterior
fullkrona 
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kronor och
broar

suprakon
struktioner
vid implantat 

fasadkronor
(med eller utan
metallunderstöd
incisalt)

fullkronor i
komposit

inlays och
onlays

laminater

mindre 
fiberförstärkta 
broar

GRADIA
METALLUNDERSTÖDDA  ERSÄTTNINGAR

METALLFRIA ERSÄTTNINGAR



OPTIMERADE OCH HARMONISERADE FÄRGER 

Genom att optimera kroma, fluorescens, opalescens och

transparens så kan man med GRADIA, även i de tunnaste

skikt, få perfekt färgmatchning som överensstämmer med

naturliga tänder. Alla massor är harmoniserade för att

komplettera varandra. Det spelar ingen roll vilken tandfärg

eller vilka kännetecken du behöver reproducera, att skapa

en naturtrogen tand är förvånansvärt enkelt. Vidare, för att

kunna sätta en individuell prägel på arbetet finns en mängd

unika stains- och effektfärger för att användas internt i

kronan.

Kompositmassor

för blekta tänder

finns numera

också i två

dentinfärger:

DA0, DB0, en

opaker OW och

två anpassade

emaljmassor.

NATURLIG  KROMA OCH OPALESCENS

Dentinmassorna hos GC GRADIA har en förstärkt ljushet

och maskeringsförmåga som justerar opalescensen i

kompositen samtidigt som det dämpar den typiska

blekheten vi beskrev på föregående sida. Detta i sin tur ger

en klar färgton i patientens mun då det eliminerar onaturlig

transluscens incisalt.

Maskeringseffekt hos de olika massorna

Transparent Opak

Fullkrona gjord i
konventionell komposit (11)

Fullkrona gjord i 
GC GRADIA(21) 
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GC GRADIA (AO)

Alla färger är länkade till Vitapan® Classical färgskala.
Vita® är ett registrerat varumärke av Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.

GC GRADIA har mer naturlig opalescens jämfört med de konventionella
kompositerna.

GC GRADIAGC GRADIA Produkt A Produkt B Produkt C Produkt A Produkt B Produkt C

En jämförelse av fluorescens mot en svart bakgrund - precis som i munnen - visar
att GRADIA har en mer naturlig fluorescens än andra kompositer för laboratoriet.

GC GRADIA FÄRGKOMBINATIONSTABELL



GC GRADIA 
Stark, hållbar, vacker
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SPÄNNINGS-ÖVERBELASTNINGSKURVA  (Resistens mot frakturer)

BÖJHÅLLFASTHET (MPa) BÖJENERGI (MPa)

Produkt A: Konventionell komposit

Produkt B: Senaste generations komposit för fyllningarterapi

Produkt C: Hybridkomposit

EN ENKEL MODELLERINGSTEKNIK 

Du behöver bara lära dig en enkel modelleringsteknik eftersom alla GRADIA färger är
harmoniserade. Vare sig du gör en standard eller flerskiktuppbyggnad behöver du
inte anpassa din teknik för olika indikationer. Nedan finner du också information om
hur tandläkaren bör preparera för bästa resultat. Att erhålla information om det
specifika patientfallet innan du sätter igång är av högsta vikt. Detsamma gäller för
tandläkaren, * det vill säga förståelse och kunskap om vilken typ av preparation han
ska välja samt naturligtvis att han ger dig den plats du behöver.

Posterior fullkronaAnterior fullkronaAnterior fasadkrona 
(med metallunderstöd
incisalt)

OnlayInlay

Färdig krona efter
applicering av Cervical
Translucent och Enamel
Intensive massor

Transluscent stöd Applicering av
dentinmassa

Applicering av
transluscenta stain- och
effektfärger (valfritt)

Jämn applicering av
opaker

Applicering i det cervikala
området av motsvarande
opak dentin

Med hjälp av en enkel standardiserad modelleringsteknik kan naturtrogen estetik reproduceras.
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Så här preparerar man
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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

GRADIA är en modern komposit. Det består av förstärkta bindningar mellan organisk och
oorganisk filler och ett lättfyllt resin. Det ger hög styrka, samtidigt som det är
’antagonistvänligt’. GRADIA är därför speciellt lämpligt för högbelastade posteriora
ersättningar. GRADIA är därför det riktiga valet det riktiga valet i samband med
implantatsstrukturer, speciellt i de fall antagonisten redan är försedd med keramiska
ersättningar. Det är enkelt att hantera, biokompatibelt, uppvisar god tekniktolerans och det
poleras enkelt till bestående högglans. En vidare fördel är att komposit på ett relativt enkelt
sätt kan repareras på laboratoriet eller av tandläkaren på kliniken.
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EN ENKEL MODELLERINGSTEKNIK 

Du behöver bara lära dig en enkel modelleringsteknik eftersom alla GRADIA färger är
harmoniserade. Vare sig du gör en standard eller flerskiktuppbyggnad behöver du
inte anpassa din teknik för olika indikationer. Nedan finner du också information om
hur tandläkaren bör preparera för bästa resultat. Att erhålla information om det
specifika patientfallet innan du sätter igång är av högsta vikt. Detsamma gäller för
tandläkaren, det vill säga förståelse och kunskap om vilken typ av preparation han
ska välja samt naturligtvis att han ger dig den plats du behöver.

Posterior fullkronaAnterior fullkronaAnterior fasadkrona 
(med metallunderstöd
incisalt)

OnlayInlay

Färdig krona efter
applicering av Cervical
Translucent och Enamel
Intensive massor

Transluscent stöd Applicering av
dentinmassa

Applicering av
transluscenta stain- och
effektfärger (valfritt)

Jämn applicering av
opaker

Applicering i det cervikala
området av motsvarande
opak dentin

Med hjälp av en enkel standardiserad modelleringsteknik kan naturtrogen estetik reproduceras.

Så här preparerar man

~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



MÅNGA INDIKATIONER

GRADIA GUM är en ljushärdande mikrokeramisk komposit speciellt framtagen

för att reproducera naturtrogen gingiva. GRADIA GUM är indikerat för

suprakonstruktioner vid implantat, kronor & broar och partiella proteser.

STARK, HÅLLBART OCH I FLERA FÄRGER

Styrkan, hållbarheten och hanterbarheten hos GRADIA GUM är som hos

GRADIA. Systemet finns i en rad färger så att du lätt kan färgmatcha en

patients mjukvävnad oavsett ålder eller etnisk bakgrund.

TRE VISKOSITETER

De tre viskositeterna i systemet gör det möjligt att reproducera mjukvävnaden i

alla de områden som existerar i verkligheten; en vätska (GRADIA GUM Opaque),

en pasta (GRADIA GUM Body) och en gel (GRADIA GUM Modifier och GRADIA

GUM Translucent). När dessa kombineras med det harmoniserade färgsystemet,

får du ett nästan obegränsat antal färg- och strukturkombinationer.

Såsom bilderna visar kan GRADIA GUM användas på många sätt för att

återskapa naturlig mjukvävnad. Ett sätt skulle kunna vara att använda GRADIA

GUM Opaque GO11 kombinerad med GRADIA GUM G21 som visas på den

vänstra bilden. På bilden till höger skulle man kunna använda en kombination

av GRADIA GUM Opaque GO13 och GRADIA GUM G24.

För att kunna skapa levande ersättningar av mjukvävnad så är det självfallet lika

viktigt att använda ett komplett produktsystem för det ändamålet som det är att

använda ett system för att kunna reproducera levande tänder. Här har vi något 

för dig, GRADIA GUM.

GC GRADIA GUM
för överlägsen 'röd' estetik
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GC GRADIA GUM FÄRGKOMBINATIONSTABELL

ENKEL UPPBYGGNAD

Precis som GRADIA har GRADIA GUM

ett enkelt modelleringssätt för både

standard- och flerskiktsteknik. Du

behöver inte anpassa din teknik för

olika indikationer. Varje modellerings-

steg förpolymeriseras i enlighet med 

de specificerade tiderna som finns

angivna. Och det är allt vad som

behövs!

RÖTT OCH VITT I PERFEKT HARMONI

När man skapar tänder och tandkött till samma patient är det viktigt att

estetiskt balansera det röda och vita. GRADIA GUM är harmoniserat till både

GRADIA kompositsystem och Initial, vårt kompletta porslinssystem. Vilket

material du än föredrar är det enkelt att få den rätta estetiska balansen till dina

ersättningar. Det finns också olika primers för att integrera de olika systemen

till varandra. Mer detaljer finner du på www.gcinitial.gceurope.com.
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GC GRADIA med GC GRADIA GUM

GC GRADIA GUM 
med GC Initial Ti



GRADIA och GRADIA GUM är förpackade i behändiga, miljövänliga sprutor och

säljs i set. Refillförpackningar av alla enskilda artiklar finns självfallet också.

GC GRADIA 
Standard Set 

För standardteknik och för att hantera

de vanliga standardkronorna av

Vitapan* Classical färgskala. Innehåller

alla de grundläggande opaka

massorna såväl som de vanliga

massorna och vätskorna.

(6 V-färger, totalt 26 sprutor).

GC GRADIA 
Master Set

För flerskiktsteknik. Detta set

innehåller alla färger och tillbehör som

behövs för bästa estetik.  

(10 V-färger, totalt 57 sprutor).

GC GRADIA
Set och tillbehör för alla behov
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Alla färger är länkade till
Vitapan® Classical färgskala.
Vita® är ett registrerat varumärke
av Vita Zahnfabrik, Bad
Säckingen.



BONDING & PRIMERS  

Till GRADIA systemet finns en del

mycket användbara primers. De har

som uppgift att säkerställa en

snabb, säker och konstant bindning

till olika underlag. Composite Primer

används för att binda komposit till

komposit. Det används också i

samband med individualisering av

proteständer och protesbaser.

MetalPrimer II används för att binda

akryl and kompositer till metaller,

medan vår Ceramic Primer binder

resiner, kompositer och akryl till

porslin.

GC GRADIA 
Set med Intensiv massor  

Stain-färger för optimal estetik. 

(11 färger).

GC GRADIA GUM 
Starter Set  

Innehåller av de viktigaste

mjukvävnadsmassorna, färger 

och vätskor samt tillbehör. Beställ

refillförpackningar när så önskas.

(Finns i 17 färger).

ANDRA TILLBEHÖR 

GC GRADIA 

Die-Hardener

(vätska 5ml)

GC GRADIA 

Dia Polisher 

(8g)

GC GRADIA 

Air Barrier

(vätska 10ml)

Kolv för sprutor Färgskala

GC STEPLIGHT

SL-1

GC LABOLIGHT

LV-III 

Gör det du också - skapa perfekta
leenden med GC GRADIA´s 'röda och
vita' system. 

Kontakta oss eller din dentaldepå idag.

Lampa till

förpolymerisering

under

uppbyggnadsfasen.

Lampa för

slutpolymerisering

av resiner för total

polymerisation.

GC GRADIA

Separator 

(vätska 5ml)
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