קטלוג זה מלווה בעבודותיהם של האמנים הדנטליים הבאים מרחבי
:אירופה וארה"ב

:תחומים דנטליים המוצגים בקטלוג זה
Base Opal  אפקט הבוהק הטבעי של משחת1-21
 מגישות קלאסיות או רבגוניות לגישות מונוליטיות, מעתיקים את הטבע5
 אפקט הבוהק הטבעי בשחזור6
GC  שחזור חניכיים בשילוב עם עבודה קרמית ראשונית של11
 כתר חרסינה מלא בשיטת הריבוד12
 גשר ע"ג שתלים תוך שימוש בשיטות ריבוד אדום ולבן13
 כתר ע"ג שתל תוך שימוש בשיטת הריבוד14
 גשר ע"ג שתלים תוך שימוש בשיטות ריבוד אדום ולבן15
One Body  יחידות בודדות תוך שימוש בשיטת16
 גשר טלסקופי תוך שימוש בשיטת ריבוד אדום ולבן17
 התאמה ייחודית של רקמת חניכיים בתותבת נשלפת29

MDT S. Maffei, Italy: 1-4 -7-21-34-35-40-41-42
MDT M. Brüsch, Germany: 2-9-10-16
GC R&D internal data, Japan 06/2016: 18-19-20-22-23
MDT C. Thie, Germany: 17
RDT M. Bladen, UK: 13
RDT L. Johnson, UK: 14
MDT J.A. Pamplona, Spain: 15
MDT L. Colella, Italy: 12
MDT B. Marais, US: 11
MDT E. Royzengurt, US: 29
MDT P. Llobell, France: 6
MDT R. De Paepe, Belgium: 25-27-32
RDT S. Lusty, UK: 8
MDT D. Galle, Belgium: 52
GC Europe: 3-5-24-26-28-30-31-33-36-37-38-39-43-44-45-4647-48-49-50-51

52

GC UNITED KINGDOM Ltd.
Coopers Court Newport Pagnell
Buckinghamshire MK16 8JS
United Kingdom
Tel. +44.1908.218.999
Fax. +44.1908.218.900
info.uk@gc.dental
https://europe.gc.dental/en-GB

z L LF HE 8 81 06/21

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
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שני מצבים ,כלי אחד ,ללא פשרות
כל הגוונים של גראדיה פלוס מבית  GCעוברים פולימריזציה מוחלטת בזמן הארה קצר ,באמצעות  LABOLIGHTDUOהחדש מבית .GC
מכשיר ההקשיה-באור הרב-שימושי והחדשני שלנו משלב שני מצבי הקשיה :הקשיה-מראש ( )Step modeוהקשיה סופית (.)Full mode
מצויד בטכנולוגיית ה LED-החדשנית ביותר ,בשני אורכי-גל LABOLIGHT DUO ,מתאים להקשיה של כל אחד מהקומפוזיטים של GC
באופן בטוח ועמיד ,ומספק מקור אור המאיץ את סבבי ההקשיה .מערכת הסבב האוטומטית שלו ומשטח ההשתקפות מבטיחים פיזור אור ביעילות
מיטבית וחשיפה של היצירה שלך מכל עבר.

GRADIA® PLUS

משהו פשוט
מסובך
טווח הצבעים של מערכת קומפוזיט מצטיינת זו נבחר
בקפידה ,כויל והותאם לצרכי רפואת השיניים המודרנית.
עם פחות צבעים סטנדרטיים ויותר אפשרויות ערבוב וריבוד,
גראדיה פלוס היא יותר קומפקטית ,חסכונית ונותנת תמורה
טובה יותר לעלות.

הקונספט המודולרי מאפשר לך להתחיל את השימוש
במערכת בהתאם לרצונך .תמיד יהיה סט או שילוב שיתאים
לדרישותיך ,בהתאם להתוויה או לטכניקת הביצוע ,מבניה
רב-גונית עד לגישה מונוליטית ,עם גווני-חניכיים ובלעדיהם.
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כשההיגיון מוביל למודולריות

כשרוצים
ולא
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גראדיה פלוס מבית –GC
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להתאמה למשטחי זגוגית ייחודיים ,ביכולתך ליצור
בקלות את תמהיל המשחות הזורמות המתאים
לך Enamel-Opal :או .Tanspa-Blue
להתאמה למשטחי דנטין כרומטיים יותר ,ביכולתך
פשוט לערבב משחת .Dentin-Orange

הוורסטיליות של הצבע הבוהק ,עם זמינות מרבית של צבעים פנימיים וחיצוניים ,תרשים אותך .ניתן לערבב אותם בקלות ביחד ,ליצירת כמעט
כל נימת צבע .ביכולתך אפילו ליצור את מידת הסמיכות המועדפת עליך ,תוך שימוש בנוזל הדילול לצבע הבוהק .נוסף על כך ,עבודתך היפהפייה
תהיה בעלת עמידות גבוהה לשחיקה ותוגן הודות לטכנולוגיית הננו-מילוי הידועה.
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אז ,בשעה טובה יש ברשותך מערכת קומפוזיט שניתן לערבוב
המציעה פתרון עבודה דומה לזה של ציפוי חרסינה.

גראדיה פלוס מבית  –GCכשנוחות

עבודה נפגשת עם טכניקה.

GRADIA® PLUS
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תכונות החוזק ,העמידות ונוחות העבודה של כל טווח הגוונים
של גראדיה הם דומים ,גם בעבודה על גווני שטח ייחודיים.
( )v-shadesוגם בגווני חניכיים ,כשעובדים עם משחות
זורמות או סמיכות.

כאשר טכנולוגיה חדישה היא הכרחית
המתרפאים של היום לא רק מצפים מהשחזורים שלהם להיראות מושלמים ,הם גם
רוצים שהחיוך המושלם יישמר לנצח .גראדיה פלוס לא בולטת רק בגלל התכונות
האסתטיות שלה; ההתפתחות הטכנולוגית של חומר חדש זה בולטת גם בזכות העמידות
הגבוהה לשחיקה ,דחיסות המשטח וחלקותו ,ולכן מבטיחה עמידות גבוהה ושמירה על
הברק לאורך זמן.

18

נוסף על החוזק ,מערכת גראדיה פלוס היא גם "עדינה" לשיניים הנגדיות ,ובכך מתאימה
במיוחד לשחזורים אחוריים הנדרשים לעמידות גבוהה לשחיקה וללחץ – מצבים בהם
שחזורי חרסינה מועדים לשבירה או סדיקה.
כל זאת מושג הודות לטכנולוגיית ננו-מילוי ( )nano-fillerשל  –GCתוך שימוש
בחומרי מילוי בצפיפות גבוהה המפוזרים באופן אחיד במטריצת השרף – וכל זה מושג
באמצעות הקשייה באור בלבד.

גראדיה פלוס מבית  –GCכשהמצאה פוגשת בהתוויה
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חומרי המילוי האולטרה-עדינים מפוזרים באופן הומוגני
לתוך מטריצת השרף ,ובכך יוצרים רשת בצפיפות גבוהה.
הודות לטיפול שטח ייחודי של חומרי המילוי האולטרה-
עדינים ,מאפייני השטח – כגון עמידות לשחיקה ושימור
הברק – מוגברים באופן משמעותי ,ומשיגים תכונות פיזיות
עדיפות לכל משחות גראדיה פלוס.
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ללא קשר לגישה המועדפת עליך – ריבוד או מרכב יחיד – עם גראדיה פלוס יהיה ביכולתך להשלים טווח רחב של
יישומים קליניים ,החל משיבוצים ( )inlaysנטולי-מתכת ,ציפויים ( )Veneersוכתרי חרסינה מלאה (jacket
 - )crownsועד לכתרים וגשרים נתמכי-מסגרת ( )frame supported crowns and bridgesומערכות
נתמכות-שתלים ...כדי להשיג בהתמדה את יחס האדום-לבן האסתטי ביותר.

גראדיה פלוס מבית  –GCכאשר לבן ואדום משתלבים בהרמוניה מושלמת

7
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כאשר רק האסתטיקה המיטבית באה בחשבון
עמידה בדרישות האסתטיות היא בעלת חשיבות עליונה ברפואת השיניים המודרנית .עם מערכת גראדיה-פלוס החדשה
מבית  ,GCיהיה באפשרותך להתאים במדויק לכל סיטואציה – גם גווני הלבן וגם האדום ,באזורים קדמיים או אחוריים,
מכתרים בודדים ועד לשיקום פה מלא.
מערכת גראדיה פלוס עונה לכל צרכיך מהרגע הראשון ,ליצירת בוהק ,שקיפות ,כרומה והשתקפות צבע טבעית בסביבה
האוראלית ,בדומה לחרסינה.
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Where

innovation meets indication

2

1

GRADIA® PLUS
from GC
מערכת קומפוזיט מודולרית
ישירים-לשחזורים בלתי

