
Където иновациите срещат показанията
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Когато търсим най-добрата естетика
Изпълнението на всички естетични изисквания е от изключително значение в съвременната стоматология. С новата система GRADIA 
Plus от GC, ще можете да пресъздадете всяка ситуация в устната кухина: както бялата, така и червената естетика във фронталната 
и в дисталната област, от единични корони до пълна рехабилитация.

Системата GRADIA Plus обхваща всичко, от което се нуждаете, за да създадете яркост, транслуцентност, наситеност и естествена 
опалесценция в оралната среда подобно на керамиката.

Независимо от предпочитания от Вас подход - послойно нанасяне или One Body - с GRADIA Plus 
можете да завършите редица от Вашите клинични случаи, от безметални инлеи, фасети и джакет 
корони, подсилени корони и мостове и имплантни надстройки… винаги постигайки високо естетично 
възпроизвеждане на “бяло и червено”.
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GRADIA Plus от GC − където бялото и червеното са в перфектна хармония



Когато трябва да създадете произведение на изкуството
Днес пациентите не само искат възстановяванията им да изглеждат перфектно, но и 
очакват, че брилянтната им усмивка ще остане за “винаги”. GRADIA Plus не се откроява 
само заради естетиката си; технологичната еволюция на този материал го отличава и 
с неговата голяма устойчивост на изтриване, компактна и гладка повърхност, поради 
което той е надежден във времето и с дълготрайно задържане на блясъка. 

Освен, че е много здрава, GRADIA Plus също е “нежна” към срещулежащите зъби, 
превръщайки се в практически подходяща за дистални възстановявания, подложени 
на изтриване и голямо натоварване, които са предразположени към отчупване 
и напукване, когато са направени от керамика.
Всичко това е благодарение на GC технологията с нано-пълнители - използваща 
високо плътностни и хомогенно разпределени ултра фини частици, потопени 
в композитния матрикс – и това всичко се постига само с фотополимеризиране.

GRADIA Plus от GC − където иновациите посрещат индикациите

Здравината, издръжливостта и манипулативните 
качества на цялата GRADIA Plus разцветка 
са еднакви, независимо дали работите 
с V-цветове или венечни цветове, или пък 
нанасяте light Body или Heavy Body пасти. 

Gradia® PLus

18

19
20

21

22 23



Gradia® PLus

24 25 26 27 28 29

30
31

32



Многообразието на Lustre Paint, с неговите вътрешни и външни цветове за нанасяне ще Ви впечатли. Те лесно могат да бъдат смесени за 
да възпроизведете всеки цветови нюанс. Дори можете да създадете Ваша собствена консистенция, използвайки разреждащата течност 
за lustre Paint. Освен това красивата Ви конструкция ще има голяма износоустойчивост и ще бъде защитена от обновената ни технология 
на нано-пълнителите.

За да възпроизведете специфични зони на емайла, 
може лесно да създадете Ваша собствена смес 

light Body: “Enamel-Opal” или “Transpa-Blue”. 
За да пресъздадете по-хроматични зони на дентина, 

просто смесете Вашите light Body “Dentin-Orange”.

В крайна сметка имате композитна система, която може да бъде 
смесвана и Ви предлага работна техника, подобна на наслояването на керамика. 

Gradia® PLus

GRADIA Plus от GC − където обработката отговаря на техниката
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Уникалната ѝ модулна система Ви позволява 
да работите по начина, който харесвате. 
Винаги е наличен комплект или комбинация, 
която да отговори на изискванията в зависимост 
от индикациите или техниката, от класическо 
или полихроматично изграждане до монолитен 
подход, с и без гингивални цветове.

GRADIA Plus от GC − когато     рационалното среща модулното

Разцветката на този забележителен композит 
е внимателно подбрана, фино-тонирана 
и адаптирана към нуждите на съвременната 
стоматология. С по-малко стандартни цветове, 
но повече възможности за миксиране 
и наслояване, GRADIA Plus е по-компактна 
и изгодна.
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Gradia® PLus

Два режима, един уред, без двойни стандарти 
Всички цветове на GC GRADIA Plus полимеризират напълно за кратко време на облъчване със съвсем новата 

GC labolight DuO. Нашето многофункционално фотополимеризиращо утройство съчетаващо два режима: 
преполимеризиране (стъпков режим) и окончателно полимеризиране (непрекъснат режим).

Оборудвана със съвременната технология на светлина с двойна дължина на вълната, labolight DuO може да се използва за всички композити на 
GC по сигурен и надежден начин, докато високоенергийният изход ускорява циклите на фотополимеризиране. Неговата автоматична въртяща 

система и отражателна платка осигурява оптимално разпределение на светлината и облъчване на конструкцията от всички страни. Поставката 
внимателно крепи обектите по време на всички фотополимеризиращи цикли.
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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
www.gceurope.com

GC EurOPE N.V.
GCEEO Bulgaria
BG - Sofië 1202
ul. “Budapeïa” 92, ap. 4-3
Tel.  +359.2.983.30.30
Faks. +359.2.858.31.37
bulgaria@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com
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MDT B. Marais, САЩ: 11
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Дентални теми, разгледани в този каталог:

 1-21 Естествен опалесцентен ефект Base Opal паста
 5 Пресъздаване на природата, от класически или полихроматични
  до монолитни подходи
 6 Ефект на естествена опалесценция във възстановяванията
 11 Възпроизвеждане на венечни цветове в съчетание с GC Initial
  керамична конструкция
 12 Джакет корони посредством послойна техника
 13 Мост върху импланти с червена и бяла послойна техника
 14 Корона върху имплант чрез наслояване
 15 Мост върху импланти с бяла и червена послойна техника
 16 Използване на единична One Body техника
 17 Телескопична мостова конструкция с червена и бяла послойна техника
 29 Индивидуализиране на венечни цветове при снемаеми конструкции
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