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Innovatiivisuutta käyttöindikaatioihin

GRADIA® PLUS
  GC: ltä

Modulaarinen  
yhdistelmämuovijärjestelmä  
epäsuoriin töihin 
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Kun halutaan parasta estetiikkaa

Tämän päivän hammashoidossa on tärkeää täyttää kaikki esteettiset vaatimukset. GC:n uuden GRADIA PLUS -järjestelmän ansiosta löydät  
sopivan vaihtoehdon mihin tahansa tilanteeseen: valkoiseen ja punaiseen estetiikkaan, etu- ja taka-alueelle, yksittäisistä kruunuista kokoleuan töihin.

GRADIA PLUS -järjestelmä kattaa kaikki tarpeesi alusta alkaen. Sillä saadaan aikaan luonnollinen kirkkaus,läpikuultavuus ja opaalisuus samalla  
tavoin kuin posliinilla. 
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GRADIA PLUS GC:ltä – punaisen ja valkoisen sävyt täydellisessä sopusoinnussa

Mitä menetelmää mieluiten käytätkin - kerrostusta tai One Body -tekniikkaa - GRADIA PLUS -järjestelmä 
sopii monenlaisiin kliinisiin sovelluksiin, metallittomista inlay-täytteistä, laminaateista ja vaippakruunuista 
rungollisiin kruunuihin ja siltoihin ja implanttirakenteisiin … aina niin, että punaisen ja valkoisen sävyt 
toistuvat kauniisti.
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Kun vaaditaan viimeisintä teknologiaa

Nykyään potilaat eivät ainoastaan odota lopputuloksen näyttävän täydelliseltä, 
vaan he haluavat säihkyvän hymyn myös kestävän ikuisesti. GRADIA PLUS ei 
erotu edukseen ainoastaan esteettisten seikkojen ansiosta; uuden materiaalin 
tekninen kehittyneisyys tarkoittaa myös, että se kestää ainutlaatuisella tavalla 
kulutusta ja sen pinta on tiivis ja sileä. Siksi lopputulos on kestävä ja kiiltää pitkään. 

GRADIA PLUS on paitsi luja, myös hellävarainen vastapurijoille. Se sopii erityisen 
hyvin taka-alueen töihin, jotka altistuvat kovalle purentarasitukselle ja 
kulutukselle ja ovat siksi herkkiä lohkeamaan tai murtumaan, kun materiaalina 
on käytetty posliinia. 
Kaikki tämä on GC:n nanofilleriteknologian ansiota - ultrahienot fillerit on 
sekoitettu tiheästi ja tasaisesti muovimatriisiin – ja nämä huippuominaisuudet 
saavutetaan pelkästään valokovettamalla. 

GRADIA PLUS GC:ltä – innovatiivisuutta käyttöindikaatioihin

Koko GRADIA-järjestelmän lujuus,  
kestävyys ja käyttöominaisuudet ovat samat 
riippumatta siitä, onko kyseessä V-sävy  
vai ienväri ja käytetäänkö työssä Light Body 
- vai Heavy Body -muovia. 
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Lustre Paint -väreissä vaikutut niiden monipuolisuudesta sekä innovatiivisista sisäisesti ja ulkoisesti käytettävistä väreistä, joista voi helposti 
sekoittamalla luoda melkeinpä minkälaisen sävyn tahansa. Lustre Paint -laimennusnesteen avulla voit jopa vaikuttaa koostumukseen.  
Kuuluisan nanofilleriteknologian ansiosta kaunis lopputulos on myös erittäin kestävä ja hyvin suojattu. 

Löytääksesi oikean sävyn tietyille kiillealueille  
voit helposti luoda oman Light Body -seoksen  

“Enamel-Opal” tai “Transpa-Blue”.  
Värikylläisemmille dentiinialueille voit  

yksinkertaisesti sekoittaa Light Body -muovin  
nimeltä “Dentin-Orange”.
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Vihdoinkin saatavilla on siis yhdistelmämuovijärjestelmä, jossa  
muoveja voi sekoitella keskenään ja jossa työskentelytapa muistuttaa posliinin kerrostamista.  

GRADIA PLUS GC:ltä – helppokäyttöistä uusinta teknologiaa
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Modulaarisen konseptinsa ansiosta voit käyttää 
GRADIA PLUS -järjestelmää kaikissa indikaatioissa. 
Ulottuvillasi on aina lajitelma tai yhdistelmä, 
joka täyttää kulloistakin käyttöindikaatiota ja 
tekniikkaa koskevat vaatimuksesi – klassisesta 
tai monivärikerrostuksesta monoliittiseen 
menetelmään ienväreillä tai ilman. 

GRADIA PLUS:      Yksinkertaista ja suoraviivaista

Tämän upean yhdistelmämuovimateriaalin 
värivalikoima on huolella valittu, viimeistelty 
ja sovitettu tämän päivän hammashoidon 
vaatimuksiin. Koska GRADIA PLUS tarjoaa 
vähemmän vakiovärejä ja enemmän yksilöllisiä 
sekoitus- ja kerrostusvaihtoehtoja, se on kompakti 
ja kustannustehokas tuote. 
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GRADIA PLUS:      Yksinkertaista ja suoraviivaista



49



GRADIA® PLUS

50 51

Kaksi toimintatilaa, yksi laite 

Kaikki GC GRADIA PLUS -järjestelmän sävyt polymerisoituvat täydellisesti lyhyttä valokovetusaikaa käyttäen,  
kun käytössäsi on upouusi GC LABOLIGHT DUO. Tämä uusinta tekniikkaa edustava monikäyttöinen valokovetuslaite yhdistää kaksi kovetustoimintoa: 

esikovetus (vaiheittainen toimintatila) ja lopullinen kovetus (täysi toimintatila).
Labolight DUO perustuu kahden aallonpituuden LED-teknologiaan, ja sitä voidaan käyttää kaikkien GC:n yhdistelmämuovien kovettamiseen.  

Lopputulos on aina kestävä ja luotettava, ja laitteen suuri teho nopeuttaa valokovetussyklejä.
Automaattisesti pyörivä alusta ja valoa heijastava levy takaavat, että valo jakautuu juuri sopivan tehokkaasti ja altistaa työn valolle joka puolelta. 

Kovetusalusta asettaa työn huolellisesti oikeaan asentoon jokaisen kovetussyklin aikana.
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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.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC NORDIC AB
Finnish Branch
Lemminkäisenkatu 46
FIN-20520 Turku
Tel. +358.40.900.07.57
info.finland@gc.dental
https://europe.gc.dental/fi-FI
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Tämä esite on kuvitettu eri puolilta Eurooppaa ja Yh-
dysvalloista kotoisin olevien hammasteknikoiden töillä:

MDT S. Maffei, Italia: 1-4 -7-21-34-35-40-41-42 
MDT M. Brüsch, Saksa: 2-9-10-16 
GC R&D sisäinen tieto, Japani 06/2016: 18-19-20-22-23
MDT C. Thie, Saksa: 17 
RDT M. Bladen, UK: 13 
RDT L. Johnson, UK: 14
MDT J.A. Pamplona, Espanja: 15
MDT L. Colella, Italia: 12
MDT B. Marais, US: 11
MDT E. Royzengurt, US: 29
MDT P. Llobell, Ranska: 6
MDT R. De Paepe, Belgia: 25-27-32 
RDT S. Lusty, UK: 8
MDT D. Galle, Belgia: 52
GC Europe: 3-5-24-26-28-30-31-33-36-37-38-39-43-44-45-46-47-
48-49-50-51

Tässä esitteessä esitettävän hammasnäyttelyn teemat:

 1-21 Base Opal -muovin luonnollinen opaalisuusefekti
 5 Luonnollisuuden kopioiminen klassisesta tai multikromaattisesta  
  monoliittiseen lähestymistapaan
 6 Työn luonnollinen opaalisuusefekti
 11 Ienkudoksen jäljentäminen GC Initial -keramiatyössä 
 12 Vaippakruunu kerrostustekniikalla
 13 Implanttisilta valkoisella ja punaisella kerrostustekniikalla
 14 Implanttikruunu kerrostustekniikalla
 15 Implanttisilta valkoisella ja punaisella kerrostustekniikalla
 16 Yksittäiset kruunut One Body -tekniikalla
 17 Teleskooppinen siltatyö punaisella ja valkoisella kerrostustekniikalla
 29 Irtoproteeesin ienkudoksen karakterisoiminen


