Když
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Gradia® Plus
od GC
Modulární kompozitní systém
pro nepõímé dostavby
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Když má zvítêzit ta nejlepší estetika
Splnêní všech estetických požadavkû má v moderní stomatologii prvoõadý význam. S novým systémem GRADIA PLUS od GC budete mít možnost vytvoõit
situace, põesnê odpovídající situacím v dutinê ústní: harmonii mezi bílou a Ëervenou, v põedním a postranním úseku, od jediné korunky po celkovou náhradu.
GRADIA PLUS systém zahrnuje již od zaËátku vše potõebné, Ëím vytvoõíte jas, prûhlednost, sytost barvy a põírodní opalescenci v dutinê ústní stejnê
jako porcelán.

Gradia® PLus
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Bez ohledu na techniku, kterou preferujete - vrstvení nebo One Body - díky GRADIA PLUS mûžete dokonËit
širokou škálu klinických aplikací od jednoduchých kompozitních inlejí, fazet, korunek a mûstkû s kovovou
konstrukcí po implantologické suprastuktury… výsledkem je vždy vysoce estetická harmonie “Ëervené a bílé”.

GRADIA PLUS od GC − perfektní harmonie bílé a Ëervené
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Síla, odolnost a jednoduchá zpracovatelnost
jsou vlastnosti stejné u celého rozsahu odstínû
Gradia PLUS, a† už pracujete s VITA odstíny
nebo dásñovými odstíny, nebo používáte
Light Body Ëi Heavy Body pasty.

Když je nejmodernêjší technologie
naprostou nutností
Dnešní pacienti oËekávají nejen, že jejich náhrady budou vypadat dokonale,
rovnêž oËekávají “trvalý” brilantní úsmêv. GRADIA PLUS nevyniká jen pro své
estetické vlastnosti; technologický pokrok ve vývoji tohoto nového materiálu
znamená, že je jedineËný také pro jeho vysokou odolnost proti opotõebení,
kompaktní a hladký povrch poskytuje dlouhou trvanlivost a trvale vysoký lesk.
Kromê toho, že je GRADIA PLUS mechanicky pevná, je také “šetrná”
k protilehlým zubûm, takže je obzvláštê vhodná zejména pro postranní,
vysoce trvanlivé dostavby a tlaku odolné náhrady, které, pokud jsou
zhotovené z keramiky, jsou náchylné k odštêpování nebo praskání.
To vše je zajištêno díky GC nano-technologii plnêní - jde o vysoce
naplnêný kompozit s homogennê rozptýlenými ultra-jemnými Ëásticemi
v pryskyõiËné matrix - a to vše je podpoõeno polymerací svêtlem.

GRADIA PLUS od GC − Když inovace vyhovuje indikacím
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Gradia® PLus
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Pokud je potõeba vytvoõit specifickou oblast skloviny,
mûžete si snadno vytvoõit svou vlastní Light Body
kombinaci barev: “Enamel-Opal” nebo “Transpa-Blue”.
Aby odstíny vice odpovídaly chromatickým oblastem dentinu,
jednoduše põimíchejte Light Body “Dentin-Orange”.

Univerzálnost Lustre Paint, spolu s jeho inovativními vnitõními a vnêjšími roztíratelnými barvami, vás ohromí. Barvy se snadno míchají, je takto možné
vytváõet témêõ všechny barevné variance. Mûžete si dokonce vytvoõit vlastní požadovanou konzistenci použitím õedicí tekutiny Lustre Paint. Navíc vaše
dokonalá práce získá vysokou odolnost proti opotõebení a bude chránêna díky naší renomované nano-technologii plniva.
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Gradia® PLus
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KoneËnê máte k dispozici kompozitní systém, který je možné kombinovat
a který vám nabízí podobný zpûsob, jaký se používá pro keramické fazety.

GRADIA PLUS od GC − Když inovace vyhovuje pracovním

technikám

Barevná škála tohoto pozoruhodného kompozitu
byla peËlivê vybraná, jemnê vyladêná a põizpûsobená
potõebám dnešní stomatologie. S menším poËtem
standardních barev, ale vêtší možností individuálního
míchání a možnostmi vrstvení, je GRADIA PLUS
mnohem kompaktnêjší a cenovê põíznivá.
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JedineËný modulární koncept umožñuje vstoupit
do systému, kdykoli chcete. Vždy existuje sada nebo
kombinace, která bude splñovat vaše požadavky
týkající se indikací nebo techniky, od jednoduchého
vrstvení nebo multichromatického vrstvení po
monolitický põístup, s použitím nebo bez použití
gingiválních barev.
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GRADIA PLUS od GC − kde

Gradia® PLus
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racionální znamená modulární
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Gradia® PLus
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Dva režimy, jedno zaõízení, žádné dva põístroje
Všechny odstíny GC GRADIA PLUS polymerujte põi krátkém osvícení pomocí nejnovêjší GC Labolight DUO. Naše zaõízení je nejmodernêjší
multifunkËní polymeraËní lampa, která kombinuje dva polymeraËní režimy: põedpolymeraci (step mode) a finální polymeraci (full mode).
Zaõízení Labolight DUO, vybavené nejnovêjší LED technologií o dvojí vlnové délce, lze použít ke spolehlivé a trvalé polymeraci všech GC kompozitû,
zatímco vysoký výkon urychluje polymeraËní cykly. Automatický otoËný systém a reflexní desky zajiš†ují, že je svêtlo distribuováno s optimální úËinností a že
vaše práce jsou efektivnê nasvíceny ze všech stran. Vytvrzovací podstavec zajiš†uje, že objekty jsou bezchybnê osvíceny bêhem celého polymeraËního cyklu.

V tomto katalogu jsou použity nejlepší práce zubních
specialistû z celé Evropy a USA:

Souhrnná dentální témata obsažená v tomto katalogu:
1-21 Efekt põirozené opalescence u Base Opal paste
5 Kopírování põírody, od klasického nebo multichromatického po monolitický
		 põístup
6 Efekt põirozené opalescence u náhrady
11 Gum reprodukce v kombinaci s GC Initial keramickou prací
12 Žaketová korunka põi použití techniky vrstvení
13	Implantátový mûstek põi použití Ëervené & bílé techniky vrstvení
14	Implantátová suprastruktura põi použití techniky vrstvení
15	Implantátový mûstek põi použití Ëervené & bílé techniky vrstvení
16	Samostatné Ëleny põi použití techniky One Body
17 Teleskopický mûstek põi použití Ëervené & bílé techniky vrstvení
29	Individualizace gingivální tkánê na snímatelné náhradê
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