
Gdzie innowacja odpowiada wskazaniom
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GRADIA® PLUS
z GC

Modułowy system kompozytowy 

do uzupełnieË poπrednich
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GRADIA® PLUS
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Gdy liczy sië tylko najlepsza estetyka

Spełnienie wszystkich wymagaË estetycznych ma kluczowe znaczenie w dzisiejszej stomatologii. Dziëki nowemu systemowi GRADIA PLUS z GC 
moæna uzyskaÊ optymalne odcienie do kaædej sytuacji w jamie ustnej: zarówno białej jak i czerwonej, w przednim jak i bocznym odcinku zëbów, 
od pojedynczych koron aæ po pełne rekonstrukcje.

System GRADIA PLUS obejmuje wszystko, co jest potrzebne od samego poczåtku, aby stworzyÊ jasnoπÊ, przeziernoπÊ, chromatycznoπÊ i naturalnå 
opalescencjë w πrodowisku jamy ustnej, podobnå do ceramiki.
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Niezaleænie od preferowanej metody pracy - odbudowy warstwowej czy monolitycznej - GRADIA PLUS 
pokrywa szereg róænorodnych zastosowaË klinicznych, poczåwszy od bezmetalowych wkładów typu
inlay, licówek i koron typu Jacket po korony i mosty na podbudowie oraz nadbudowy na implantach...
za kaædym razem realistycznie odtwarzajåc „czerwonå i białå estetykë”.

GRADIA® PLUS
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GRADIA PLUS z GC − gdzie białe i czerwone odcienie så w idealnej harmonii



Gdy niezaståpiona jest zaawansowana technologia

Pacjenci oczekujå dziπ nie tylko doskonałego wyglådu swoich uzupełnieË, lecz chcieliby 
teæ aby ich promienny uπmiech pozostał „na zawsze”. GRADIA PLUS wyróænia sië nie 
tylko z powodu swoich właπciwoπci estetycznych; rozwój technologiczny tego nowego 
materiału oznacza, æe zapewnia on równieæ wysokå odpornoπÊ na πcieranie, spójnå 
jednolitå powierzchnië i gładkoπÊ powierzchni, gwarantujåc tym samym długå trwałoπÊ 
i utrzymanie wysokiego połysku. 

Oprócz tego, æe jest bardzo wytrzymała GRADIA PLUS jest jednoczeπnie „delikatna” 
dla zëbów przeciwstawnych, co sprawia, æe idealnie nadaje sië do naraæonych na znaczne 
πcieranie i wysokie obciåæenia uzupełnieË w odcinku bocznym, które jeπli wykonywane 
så z ceramiki, podatne så na odpryskiwanie i pëkanie.
Wszystko to dziëki technologii nanowypełniacza GC - o duæej gëstoπci i równomiernym 
rozproszeniu ultradrobnych czåsteczek wypełniacza zatopionych w matrycy æywicznej 
- i jest osiågane wyłåcznie poprzez utwardzanie πwiatłem.

GRADIA PLUS z GC − gdzie innowacja odpowiada wskazaniom

WytrzymałoπÊ, trwałoπÊ i właπciwoπci uæytkowe 
całej palety kolorystycznej GRADIA PLUS 
så zawsze takie same, czy pracujesz kolorami 
V-shades lub dziåsłowymi, czy pastami Light 
Body albo Heavy Body. 
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GRADIA® PLUS
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GRADIA® PLUS
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WszechstronnoπÊ Lustre Paint z ich innowacyjnymi kolorami do wewnëtrznego i zewnëtrznego malowania, robi duæe wraæenie. Moæna je łatwo 
mieszaÊ ze sobå, aby odtworzyÊ niemal kaædy niuans kolorystyczny. A przy uæyciu płynu do rozcieËczania moæna stworzyÊ nawet swojå własnå, 
preferowanå konsystencjë. Ponadto Twoja estetyczna praca bëdzie mieÊ wysokå odpornoπÊ na πcieranie i bëdzie chroniona dziëki naszej 
renomowanej technologii nanowypełniacza.

Aby odpowiednio odtworzyÊ okreπlone
obszary szkliwa, moæna łatwo stworzyÊ swój
własny odcieË Light Body przez zmieszanie:

„Enamel-Opal” lub „Transpa-Blue”.
Aby dopasowaÊ bardziej chromatyczne obszary zëbiny, 

wystarczy zmieszaÊ Light Body „Dentin-Orange”.
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Tak wiëc, wreszcie masz do dyspozycji system kompozytowy, który moæna mieszaÊ, 
i który oferuje sposób pracy podobny do procedury stosowanej przy licowaniu ceramikå.

GRADIA® PLUS

GRADIA PLUS z GC − gdzie właπciwoπci uæytkowe odpowiadajå technice
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Unikalna koncepcja modułowa pozwala na wejπcie 
w system w dowolnym momencie. Zawsze dostëpny 
jest zestaw lub kombinacja, która spełni Twoje 
wymagania w zakresie wskazaË lub techniki, 
od klasycznej lub polichromatycznej odbudowy 
warstwowej po monolityczne podejπcie,
z lub bez odcieni dziåsłowych.

GRADIA PLUS z GC −  gdzie racjonalny oznacza modułowy

Paleta kolorów tego niezwykłego kompozytu 
została starannie dobrana, zoptymalizowana 
i dostosowana do wymagaË nowoczesnej 
stomatologii. Dziëki mniejszej iloπci kolorów 
standardowych, ale bardziej indywidualnym 
opcjom mieszania i modelowania warstwowego, 
GRADIA PLUS jest bardziej kompaktowa i ekonomiczna.
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GRADIA PLUS z GC −  gdzie racjonalny oznacza modułowy

GRADIA® PLUS

Layer
SET

Layer Pro
SET

Gum Shades
SET

Paint SET 

Accessory SET

One Body
SET
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GRADIA® PLUS

Dwa tryby pracy, jedno urzådzenie, bez podwójnych standardów 

Wszystkie odcienie GC GRADIA PLUS ulegajå całkowitej polimeryzacji w ciågu krótkiego czasu naπwietlania przy uæyciu
najnowszej lampy GC LABOLIGHT DUO. Nasze ultranowoczesne wielofunkcyjne urzådzenie do polimeryzacji πwiatłem

łåczy w sobie dwa tryby utwardzania: utwardzanie wstëpne (tryb stopniowy) oraz utwardzanie koËcowe (tryb pełny).

Wyposaæone w najnowszå technologië LED o dwóch długoπciach fali, urzådzenie LABOLIGHT DUO moæe byÊ stosowane do utwardzania kaædego z kompozytów 
GC w bezpieczny i trwały sposób, a wysoka moc przyspiesza cykle naπwietlania. Jego automatyczny system obrotowy i płyta odblaskowa zapewniajå optymalnå 

dystrybucjë πwiatła i naπwietlanie pracy ze wszystkich stron. Podstawka do utwardzania dokładnie pozycjonuje obiekty podczas wszystkich cykli utwardzania πwiatłem.
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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. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC EUROPE Spółka Akcyjna  
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.312.52.08
info.poland@gc.dental
https://europe.gc.dental/pl-PL

Katalog ten jest ilustrowany pracami techników 
dentystycznych z całej Europy i Stanów Zjednoczonych, 
uznawanych za artystów w swojej dziedzinie:

MDT S. Maffei, Włochy: 1-4 -7-21-34-35-40-41-42
MDT M. Brüsch, Niemcy: 2-9-10-16
GC R&D dane wewnëtrzne, Japonia 06/2016: 18-19-20-22-23
MDT C. Thie, Niemcy: 17
RDT M. Bladen, Wielka Brytania: 13
RDT L. Johnson, Wielka Brytania: 14
MDT J.A. Pamplona, Hiszpania: 15
MDT L. Colella, Włochy: 12
MDT B. Marais, Stany Zjednoczone: 11
MDT E. Royzengurt, Stany Zjednoczone: 29
MDT P. Llobell, Francja: 6
MDT R. De Paepe, Belgia: 25-27-32
RDT S. Lusty, Wielka Brytania: 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

Zagadnienia z techniki dentystycznej poruszone w tym katalogu:

 1-21 Efekt naturalnej opalescencji pasty Base Opal
 5 Kopiowanie natury, od klasycznych lub polichromatycznych 
            po monolityczne podejπcia
 6 Efekt naturalnej opalescencji w uzupełnieniach
 11 Reprodukcja dziåsła w połåczeniu z pracami z ceramiki GC Initial
 12 Korona typu Jacket przy uæyciu techniki warstwowej
 13 Most na implantach z zastosowaniem techniki warstwowej do czerwonej 
            i białej estetyki
 14 Praca na implancie technikå warstwowå
 15 Most na implantach z zastosowaniem techniki warstwowej do czerwonej 
            i białej estetyki
 16 Pojedyncze korony z zastosowaniem techniki One Body
 17 Most na teleskopach z zastosowaniem techniki warstwowej do czerwonej 
            i białej estetyki
 29 Indywidualizacja tkanki dziåsłowej na ruchomej protezie
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