
Кога иновацијата ја сретнува индикацијата
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Модуларен композитен систем  
за индиректни 
реставрации
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Кога само врвната естетика задоволува
Во денешната стоматологија, да се задоволат сите естетски барања е од најголема важност. Со новиот GRADIA Plus систем на GC, 
вие ќе можете да одговорите на секоја ситуација:и белата и црвената естетика, во антериорна и постериорна регија, од поединечни 
коронки до целосни третмани.

GRADIA Plus системот опфаќа сè што Ви е потребно од почетокот да создадете сјајност, транслуценција, боја и природна опалесценција 
во устата на пациентот, слична на порцелан.

Без оглед на пристапот кој го претпочитате – наслојување или One Body - со GRADIA Plus 
можете да комплетирате широк опсег на клинички апликации, од без-метални инлеи, ламинати 
и џекет-коронки до коронки и мостови врз метал и имплантатни супраструктури … секогаш 
постигнувајќи високо-естетска “црвена и бела” изведба.
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GRADIA Plus од GC – кога белото и црвеното се во совршена хармонија



Кога врвната технологија мора да се има
Денес, пациентите не само што очекуваат нивните реставрации да изгледаат 
совршено, тие исто така очекуваат нивната блескава насмевка да трае
“засекогаш”. GRADIA Plus не се истакнува само поради своите естетски
карактеристики; технолошкиот развој на овој материјал му овозможува да 
се издвои со својата висока отпорност на истрошување, компактна и мазна
површина, и со тоа обезбедува издржливост и задржување на висок сјај. 

Покрај јачината, GRADIA Plus исто така е “нежна” кон спротивната дентиција,
што ја прави особено соодветна за постериорни реставрации кои се изложени
на голем притисок и големо истрошување и кои имаат предиспозиција за
откршување или напукнување доколку се направени од порцелан.
Сè ова е благодарение на технологијата на нано-полнежи на GC - користејќи
високо-згуснати и хомогено-дисперзирани ултра-фини полнежи вградени во
матрица од смола – и сè тоа се постигнува само со светлосна полимеризација.

GRADIA Plus од GC − кога иновацијата ја сретнува индикацијата

Јачината, издржливоста и својствата за работа 
се исти за сите GRADIA Plus бои, без оглед 
дали работите со V-бои или гингивални бои, 
или работите со 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



Сестраноста на Lustre Paint, со иновативните внатрешни и надворешни бои, ќе Ве воодушеви. Пастите може многу лесно заедно да се 
измешаат и да се постигне речиси секоја нијанса на бојата. Дури, можете да ја создадете конзистенцијата што ја претпочитате корисејќи 
lustre Paint течност за растворање. Како круна на тоа, вашата прекрасна изработка ќе има висока отпорност на истрошување и ќе биде 
заштитена благодарение на нашата прочуена технологија на нано-полнежи.

За да ги прилагодите специфичните емајлови области, 
лесно може да направите ваша light Body мешавина: 

“Enamel-Opal” или “Transpa-Blue”.
За да ги прилагодите повеќе-хроматските области во 

дентинот, едноставно измешајте light Body “Dentin-Orange”.

Така, на крајот имате композитен систем кој може да се меша 
и Ви нуди начин на работа сличен како кога изработувате керамички фасети. 
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GRADIA Plus од GC − каде начинот на работа ја сретнува техниката
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Единствениот модуларен концепт ви дозволува 
да се вклучите во текот на изработките кога 
сакате. Секогаш постои сет или комбинација 
што ќе ги задоволи вашите барања во однос
на индикациите или техниката, од класични
или повеќебојни надградби до монолитен 
пристап, со или без гингивални бои.

GRADIA Plus од GC − каде     рационалното значи модуларно

Опсегот на бои на овој извонреден композит 
се внимателно избрани, фино- ускладени 
и адаптирани на потребите на денешната 
стоматологија. Со неколку стандардни бои 
помалку, но повеќе можности за индивидуално 
комбинирање и наслојување, GRADIA Plus
е покомпактна и економски исплатлива.
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Gradia® PLus

Два начини, еден апарат, без двојни стандарди 
Сите бои на GC GRADIA Plus комплетно се полимеризираат за кратко време на осветлување со новиот

GC lABOlIGHT DuO. Нашиот врвен мулти-функционален апарат за полимеризација комбинира два начина
на полимеризација: пред-полимеризација (прв модус) и финална полимеризација (целосен модус).

Опремен со најновата lED технологија со двојна бранова должина, labolight DuO може да се користи за безбедна и долготрајна 
полимеризација на било кој GC композит, додека, високата излезна моќ ги забрзува светло-полимеризирачките процеси. Автоматизираниот 

ротирачки систем и рефлектирачката плоча обезбедуваат дистрибуција на светлината со оптимална ефикасност и полимеризација на 
 изработката од сите страни. На основата за полимеризација, внимателно се поставуваат изработките при сите светло-полимеризирачки циклуси.
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Овој каталог е илустриран со главните изработки 
на дентални техничари од цела Европа и 
Обединетото Кралство:

MDT s. Maffei, Италија: 1-4 -7-21-34-35-40-41-42
MDT M. Brüsch, Германија: 2-9-10-16
GC Истажување и развој, интерни податоци, 
Јапонија 06/2016: 18-19-20-22-23
MDT C. Thie, Германија: 17
RDT M. Bladen, Обединето кралство: 13
RDT l. Johnson, Обединето кралство: 14
MDT J.A. Pamplona, Шпанија: 15
MDT l. Colella, Италија: 12
MDT B. Marais, Обединето кралство: 11
MDT E. Royzengurt, Обединето кралство: 29
MDT P. llobell, Франција: 6
MDT R. De Paepe, Белгија: 25-27-32
RDT s. lusty, Обединето кралство: 8
MDT D. Galle, Белгија: 52
GC Europe: 3-5-24-26-28-30-31-33-36-37-38-39-43-44-45-46-47-
48-49-50-51

Колекција од дентални теми прикажани во овој каталог:

 1-21 Ефект на природна опалесценција на Base Opal паста
 5 Копирајќи ја природата, од класичен или повеќебоен до монолитен
  пристап
 6 Ефект на природна опалесценција на реставрација
 11 Репродукција на гингива во комбинација со керамичка изработка
  со GC Initial
 12 Џекет коронка со техника на наслојување
 13 Мост врз имплантати со црвена и бела техника на наслојување
 14 Имплантна единица со техника на наслојување
 15 Мост врз имплантати со црвена и бела техника на наслојување
 16 Поединечни изработки со користење на One Body техника
 17 Телескопски мостови со црвена и бела техника на наслојување
 29 Индивидуализација на гингивалното ткиво кај мобилна протеза
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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 
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel.  +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

Ovlasten distributer 
za Makedonija:
DENTOMED-M
Ul. “Bojmija” br. 2/2
Poπt. fah. 182
1000 Skopje
Tel./Faks: 02/24.62.739
Tel. 02/24.64.781
dentomed@t-home.mk


