
Obñineñi o imagine
clarã

EXACLEAR 
de la GC

Material vinil polisiloxanic 
transparent

Partener GRADIA® PLUS pentru  
un flux de lucru transparent

• Control excelent al detaliilor 
• Manipulare simplã
• Prizã rapidã



EXACLEAR ºi GRADIA PLUS 
de la GC

EXACLEAR este extrem de util pentru realizarea coroanelor sau fañetelor provizorii. Utilizarea lui GC 
GRADIA PLUS Light Body în locul unui material acrilic este mai simplã ºi mai puñin sensibilã la tehnica 
folositã. Doar injectañi materialul în mulajul EXACLEAR!

Aveñi un control vizual optim datoritã gradului ridicat de transparenñã ºi a polimerizãrii eficiente ce se 
realizeazã prin fotopolimerizare prin mulaj. Materialul este ferm, dar flexibil, ºi poate fi îndepãrtat ºi 
repoziñionat uºor, fãrã a se rupe.

Poate fi pãstrat un spañiu pentru acoperire cu Heavy Body Enamel HB-EL sau HB-ED. Caracterizarea 
finalã ºi glazurarea cu Lustre Paint este ca cireaºa de pe tort!

Compozitul este polimerizat prin 
EXACLEAR foarte transparent.

Modelul preparat, izolat cu separator de 
silicon peste preparañie ºi cu separator GC 
GRADIA PLUS în rest.

Injectare Light Body.EXACLEAR injectat într-o port-amprentã 
creatã prin termoformare cu vacuum, 
aplicat peste macheta de cearã.

Dupã îndepãrtarea siliconului ºi curãñarea 
orificiilor.

Restaurãri provizorii finisate cu Lustre Paint.

Cazuri: Stephen Lusty, Regatul Unit al Marii Britanii
EXACLEAR, GC Stick ºi GRADIA PLUS sunt mãrci înregistrate a GC.
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GC EUROPE N.V.  
GCEEO Romania
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Partenerul dumneavoastrã în situañii clinice complexe

Bont protetic provizoriu cu strat de opac 
GRADIA PLUS ºi consolidare cu GC Stick.

Light Body injectat ºi polimerizat. Dupã curãñare ºi cut back -ul restaurãrilor.

Caz final finisat cu Lustre Paint CLF.Modificarea suprafeñei cu Lustre Paint, 
acoperitã cu Heavy Body Enamel HB-EL 
sau HB-ED.


