
Gradia® Direct LoFlo, 
primul compozit fluid  

ce poate fi considerat 
cu adevărat material de 

restaurare, nu doar liner sau 
pentru restaurarea cavităţilor 

clasa aV-a, folosit şi pentru 
restaurarea cavităţilor de clasa I, 

clasa a II-a şi clasa a III-a.

Introducând tehnologia HDR, 
Densitate Radioopacă Mare, GC 

prezintă un nou material restaurativ 
fluid cu proprietăţi fizice inegalabile.

stabilitate – siguranţă –frumuseţe

Gradia®Direct  
     LoFlo  
   de la GC.
   Compozit cu Microumplutură  
Hibridă Fluid cu 
        Vâscozitate Crescută  

cu tehnologie HDR.



Rezistenţă mare la abraziune şi contracţie de polimerizare mică pentru siguranţa dumneavoastră.
Gradia® Direct LoFlo obţine de o stabilitate excelentă datorită tehnologiei unice Densitate Radioopacă Mare (HDR). Rezistenţa la abra-
ziune şi la fracturare este asemănătoare cu cea a materialelor compozite moderne pentru zona laterală şi mai mult decât atât oferă o 
contracţie de polimerizare de până la 55% mai mică faţă de compozitul fluid cel mai bine vândut de pe piaţă.

Încredere
Tehnologia de utilizare a componentei Pre-Polimerizată de 
Densitate Radioopacă Mare împreună cu componenta de 
Nano-silicaţi măreşte semnificativ durabilitatea, gradul de 
lustruire şi radioopacitatea. Încorporarea de sticle de fluoro-
alumino-silicaţi oferă în plus protecţie împotriva apariţiei cariilor 
secundare.

Ambalare
2 x 1,3 g seringi, 4 aplicatoare metalice tip ac şi 2 capace de 
protecţie contra luminii.
Nuanţe disponibile: A1, A2, A3, A 3.5 , AO3 (Dentină Opacă), CV 
(Cervical Shade – Nuanţă pentru zona Cervicală) şi BW (Bleach 
White – Alb Superior)
Accesorii
Vârfuri aplicatoare, metalice tip ac sau din plastic, 20 bucăţi

Imagine oferită de Prof. Myasaki

Manevrare plăcută
Capacitatea de umectare a compozitului Gradia® Direct LoFlo 
permite o adaptare perfectă, adaptare ce se realizează uşor 
fără derapare în timpul aplicării cu orice tip de instrument sau 
pensulă. Datorită compoziţiei sale unice, la fel ca şi Gradia® 
Direct, cele 7 nuanţe disponibile de Gradia® Direct LoFlo se 
integrează coloristic perfect in structura adiacentă a dintelui.
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Contracţia de polimer-
izare mică a compozi-
tului Gradia® Direct 
LoFlo reduce tensi-
unile de contracţie, 
infiltraţia marginală şi 
sensibilitatea. 
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