
Specialfärger Outside
Dessa färger används som ytskikt 
och appliceras utanpå Stand-
ardfärgerna. De hjälper dig att 
kunna hantera åldersrelaterade 
förändringar i emaljen. Förän-
dringarna gör att emaljens trans-
luscens ökar medan graden av 
value avtar. Specialfärgerna Out-
side hanterar denna problematik 
och gör fyllningen mer naturtro-
gen. Ju äldre vi blir desto tunnare 
blir emaljskitet. På så sätt avtar 

graden av value. För barn fi nns 
färgen WT (White Translucent) 
vilken är den mest vita färgen. 
DT färgen (Dark Translucent) an-
vänds för mörkare vuxentänder. 
För äldre fi nns även färgen GT 
(Grey Translucent) vilken ger den 
svartaste graden av value. Fär-
gen CVT (Cervical Translucent) 
används i cervikala områden. 
Då emaljen blir tunnare ökar sam-
tidigt tandens  transluscens. 
Detta fenomen iakttar man enk-

last på tandens incisala skär. För 
bättre hantering av denna trans-
luscens använd CT färgen (Clear 
Translucent) alternativt NT färgen 
(Natural Translucent).
Alla Specialfärger Outside fi nns 
till det anteriora materialet med-
an för den posteriora ver sionen 
fi nns färgerna WT och NT.

Färgskalan   
   De fl esta färgerna är länkade 
till den välkända VITAPAN Clas-
sical® skalan medan vissa färger 
är unika. Därför har vi tagit fram 
en färgskala som gör livet lättare. 
Den har “fi ngrar av färg” med till-
tagande tjocklek. På så sätt får du 
hjälp att bedöma hur respek tive 
färg förändras beroende på tjock-
leken.

Unikt färgsystem 
som gör livet 

lättare

Standardfärgerna
   För fyllningar med en färg, an-
vänd en av standardfärgerna för 
att nå utmärkta resultat. Dessa 
fi nns i en anterior och en poste-
rior version, båda med perfekt 
balans när det gäller hue, chro-
ma, value och transluscens. Den 
anteriora versionen har A, B och 
C färger grupperade på samma 
sätt som hos VITAPAN Classical® 
skalan. Dessutom fi nns CV (Cer-
vical), XBW (Extra Bleach White) 
och BW (Bleach White). Det pos-
teriora materialet fi nns endast i A 
färgerna.

Specialfärgerna
Trots att man med GRADIA 
DIRECT får högklassig estetik i 
95% genom att använda endast 
en färg händer det att man be-
höver använda fl era färger/opaci-
teter t.ex. vid stora fyllningar. 
För dessa tillfällen fi nns det ytter-
ligare två färgvarianter att tillgå. 
De kallas Specialfärger och 
appliceras antingen under Stand-
ardfärgen eller som ytskikt. 

Specialfärger Inside  
Detta är opaka massor som ska 
appliceras under den valda Stand-
ardfärgen i syfte att ge en varm 
ton till den slutgiltiga färgen. De 
blockerar samtidigt den mörkhet 
som kommer från munhålan. 
Dessa specialfärger fi nns endast 
för den anteriora versionen.  
Färgerna är: AO2, AO3 och AO4.

   En ”osynlig” fyllning kräver 
självfallet korrekt val av en eller 
fl era färger. Därför fi nns det en 
smart men samtidigt enkel färg-
skala som assisterar när det gäller 
valet av korrekt hue, chroma, val-
ue och transluscens. Den funger-
ar lika väl till fyllningar där man 
endast använder en färg eller till 
fyllningar/fasader där ett fl ertal 
färger måste användas.

Exempel på en anterior fyllning

Exempel på en posterior fyllning Exempel på en anterior fyllning

Exempel på en posterior fyllning

GRADIA DIRECT har en likartad diversierad struktur 

som den naturliga tanden. Reproduktionen av refl exer 

och dess optiska egenskaper är därför mycket likartade 

de med den natur liga tanden och det är det som gör 

det möjligt att skapa estetiskt ”osynliga” fyllningar.

Systemet är baserat på GRADIA, vårt 
kompositkoncept för tandtekniker, 
som gör det möjligt att framställa 
kron- och broarbeten med optimal 
estetik. GRADIA DIRECT är en kom-
posit med en unik fi l lerstruktur och 
ett intelligent färgsystem. Produkten 
fi nns som en anterior och en poste-
rior version. Med GRADIA DIRECT 
sätter vi en ny standard när det gäller 
”osynlig” estetik i kombination med 
enkel och problemfri hantering. 
Resul tatet blir optimala natur-
trogna fyllningar gjorda med en-
dast en färg. Ifall det mot förmodan 
skulle vara nödvändigt att ytterligare 
förbättra det estetiska resultatet med 
fl era opacitetsskikt är det enkelt att 
addera den önskade kompositmas-
san.

GC GRADIA DIRECT
Ljushärdande komposit för osynliga fyllningar

En enda färg av GC GRADIA DIRECT
ger perfekt och “osynlig” estetik

The Dental Advisor (vol.21 – 2004) gav Gradia Direct 5 
av 5 möjliga poäng för: den utmärkta estetiken som lätt 
kan erhållas, dess kameleonteffekt, oöverträffade hanter-
ingsegenskaper utan att klibba till instrumenten och för 
dess enkla färgsystem. Egenskaperna framhävdes mycket 
positivt av tidningens redaktör.

Reality Product Guide gav Gradia 
Direct 4 stjärnor framförallt tack 
vare dess enkla hanterbarhet.

XBW:  Extra Bleach White
BW:  Bleach White  
CV:  Cervical  
CVD:  Cervical Dark
DT:  Dark Translucent  
CT:  Clear T ranslucent  
GT:  Grey Translucent 
NT:  Natural Translucent 
WT:  White Translucent 
CVT:  Cervical Translucent

Standard- och Inside 
Special färgerna är baserade 
på färgskalan från Vita®.

22 anteriora färger

6 posteriora färger

Standard

Inside
Special

Outside
Special

Standard

Outside
Special

XBW BW A1 A3 A3,5 A4A2 B2 B3B1 CV CVDC3

AO2 AO3 AO4

DT CT GT WT CVTNT

P-A1 P-A2 P-A3 P-A3,5

P-WT P-NT



GUIDE FÖR FYLLNINGAR I FLERA FÄRGER/OPACITETER

P-A2 P-A3 P-A3,5 P-WT P-NT

AO2 AO3 AO4

CVDCV CVT

GC GRADIA DIRECT
Ljushärdande komposit för osynliga fyllningar

... nu med två nya färger: XBW och B1 ...

ANTERIORA FÄRGER: 
Standard: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 
B2, B3, C3, CV, CVD, XBW, BW
Inside Special: AO2, AO3, AO4
Outside Special: NT, CT, DT, WT,  
GT, CVT
POSTERIORA FÄRGER: 
Standard: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
Outside Special: P-WT, P-NT

FÖRPACKNINGAR
Starter Kit Flaska:
5  ml fl aska, 50 micro-tip applikatorer, 
1 micro-tip hållare, 
1 doseringsplatta.

GC G-BOND
Enkomponents självetsande 
ljushärdande adhesiv

Starter Kit Unit Doses:
50 x 0.1 ml unit doses, 
50  gröna applikatorer för engångs-
bruk

FÖRPACKNINGAR
Refi ll: 
2 x 1.5 g / 0.8 ml sprutor, 
4 doseringskanyler  och
2 ljusskydd
Färg: A3

GC GRADIA DIRECT FLO
Ljushärdande, Flytande Hybridkomposit

Tillbehör:
GRADIA DIRECT FLO doseringskanyl, 
metall, 20 st
GRADIA DIRECT FLO doseringskanyl, 
plast, 20 st

P-A1

BW A1 A2XBW A3,5 A4 B1A3 B3 C3B2

CT GT NTDT WT

GC EUROPE N.V.
Scandinavian Offi ce
Kungsporten 4A
S - 42750 Billdal
Tel: +46 31 93 95 53
Fax: +46 31 91 42 46
E-mail: info@scandinavia.gceurope.com
www.scandinavia.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Head Offi ce

Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven

Tel: +32.16.39.80.50
Fax: +32.16.40.02.14

E-mail: info@gceurope.com
www.gceurope.com
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