
Ahol az innováció és az indikáció találkozik
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GC
GrAdiA® Plus

Moduláris kompozit rendszer  

 indirekt helyreállításokhoz
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Gradia® PLus
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Amikor csak a legesztétikusabb a megfelelô

A mai fogászatban elengedhetetlen, hogy megfeleljünk a minden esztétikai követelménynek. A GC új GrAdiA Plus rendszerével képes lesz helyt 
állni bármilyen orális helyzetben: vörösben és fehérben, anterior és poszterior régiókban, egy szóló koronától a teljes helyreállításokig.

A GrAdiA Plus rendszer mindent magába foglal, amire szüksége lehet a kezdéshez, hogy a szájüregben a porcelánéhoz hasonló fényességet, 
transzlucenciát, kromacitást és természetes opálesszenciát hozzon létre.
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Függetlenül attól, hogy milyen megközelítést részesít elônyben - rétegezést vagy egyanyagos ’One Body’-t 
- a GrAdiA Plus használatával a klinikai applikációk széles körét végezheti, a fémmentes betétektôl, 
héjaktól, jacket koronáktól kezdve a fémvázas koronákon/hidakon át az implantációs felépítményekig… 
minden esetben kiválóan reprodukálva a “vörös és fehér” esztétikát.

Gradia® PLus
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GC GrAdiA Plus − ahol a vörös és fehér tökéletes harmóniában van



Ahol a korszerû technika az egyetlen megoldás

A mai páciensek nem csak azt várják el, hogy a helyreállításuk tökéletesen 
nézzen ki, de azt is elvárják, hogy csodálatos mosolyuk “örökké” tartson. 
A GrAdiA Plus nem csak esztétikai jellemzôi miatt kiemelkedô, hanem 
az új anyag technológiai evolúciójának köszönhetôen kiemelkedôen magas 
a kopásállósága, egyöntetû és sima a felszíne, és ezért tartós és megtartja 
fényességét. 

Erôssége ellenére a GrAdiA Plus gyengéd az antagonistával, ezért 
különösen alkalmas olyan nagy rágónyomású poszterior helyreállításokhoz, 
amelyek lepattanásra, törésre hajlamosak, amennyiben porcelánból készülnek.
Mindez a GC nano-töltôanyag technológiájának köszönhetô - nagy sûrûségû 
és homogén eloszlású ultrafinom töltôanyagok rezin mátrixba keverve - 
és az egészet egy egyszerû a fénypolimerizációval el is éri.

GC GrAdiA Plus − ahol az innováció és az indikáció találkozik

Erôssége, tartóssága és kezelhetôsége a 
GrAdiA Plus egész színpalettájának azonos, akár 
Vita színekkel, akár íny színekkel dolgozik, akár 
light Body akár a Heavy Body pasztákat használja.
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Gradia® PLus
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Gradia® PLus
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A Lustre Paint sokfélesége, innovatív külsô és belsô festhetô színeivel le fogja nyûgözni Önt. Könnyedén összekeverheti ôket, így a legapróbb 
színeltérést is áthidalhatja. Az Ön által kedvelt állagot a lustre Paint hígító folyadékával érheti el. Mindezeken túl, a gyönyörû munkája kopásálló 
és védett lesz az új nano-töltôanyag technológiánknak köszönhetôen.

A specifikus zománc területekhez illeszkedôen
elkészítheti saját light Body keverékét:

“Enamel-Opál” vagy “Transpa-Kék”.
A kromatikusabb dentin területeket másolva,

egyszerûen keverje ki saját “dentin-Narancs” színét.
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Végre itt van egy kompozit rendszer, ami kedve szerint keverhetô 
és a kerámia rétegezéséhez hasonlóan használható. 

Gradia® PLus

GC GrAdiA Plus from − ahol a kezelhetôség és a technika találkozik
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Az egyedi moduláris koncepció engedi, hogy ott 
lépjen be a rendszerbe, ahol szeretne. Mindig 
lesz egy készlet vagy egy kombinációs lehetôség, 
ami megfelel az igényeinek az indikációk vagy 
a technika függvényében, a klasszikus vagy 
polikromatikus felépítményektôl a monolitikus 
megközelítésekig, fogíny színekkel, vagy anélkül.

GC GrAdiA Plus − ahol a   racionális modulárist jelent

Ennek a figyelemre méltó kompozitnak a 
színválasztéka körültekintôen lett kiválogatva 
és a mai fogászati igényekre finomhangolva. 
Kevesebb sztenderd alapszínnel, de több egyedi 
keverési és rétegezési lehetôséggel. Kijelenthetjük, 
hogy a GrAdiA Plus jelentôsen kompaktabb és 
költséghatékonyabb.
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GC GrAdiA Plus − ahol a   racionális modulárist jelent

Gradia® PLus

Layer
sET

Layer Pro
sET

Gum shades
sET

Paint sET 

accessory sET

One Body
sET
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Gradia® PLus

Két mód, egy eszköz, nincs kettôs mérce 

A GC GrAdiA Plus minden színét tökéletesen polimerizálja rövid megvilágítási idôvel a legújabb GC labolight duO készülék. A korszerû, többfunkciós 
fénypolimerizáló készülékünk két megvilágítási módra képes: elôpolimerizáció (‘step’ mód) és végpolimerizáció (teljes mód).

A legújabb kettôs fényhullámhosszú lEd technológiával felszerelve, a labolight duO az összes GC kompozit biztonságos és tartós polimerizációjához 
használható, miközben nagy teljesítménye felgyorsítja a megvilágítási ciklusokat. Az automatizált forgótányér és fényvisszaverô panel biztosítja a fény 

optimális elosztását és munkája minden oldalról történô megvilágítását. A talpazat biztonságosan pozícionálja munkáját minden megvilágítási ciklus alatt.
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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 Hungary
Fazekas u. 29-31.
H - 1027 Budapest
Tel.  +36.1.224.04.00
Fax. +36.1.224.04.01
hungary@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com
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a katalógusban érintett fogászati kollekciók:

 1-21 Base Opal paszta természetesen opaleszcens hatása
 5 A természet lemásolása, a klasszikus vagy multi-kromatikustól a monolitikus 
  megközelítésekig
 6 Természetesen opaleszcens hatás egy helyreállításban
 11 Íny reprodukció a GC initial kerámiával kombinálva
 12 Jacket korona készítése rétegezô technikával
 13 implantációs híd készítése a vörös és fehér rétegezô technikával
 14 implant korona készítése rétegezô technikával
 15 implantációs híd készítése a vörös és fehér rétegezô technikával
 16 szóló munkák ’One Body’ technikával
 17 Teleszkóp híd készítése a vörös és fehér rétegezô technikával
 29 Ínyszövet individualizációja kivehetô fogsoron
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