
Acolo unde inovañia întâlneºte indicañiile
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GrAdiA® Plus
de la GC

sistem compozit modular  

pentru restaurãri indirecte



3
4



Gradia® PLus
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Atunci când aveñi nevoie de cea mai bunã esteticã

Îndeplinirea tuturor cerinñelor estetice este un criteriu extrem de important în stomatologia de astãzi. Cu noul sistem GrAdiA Plus de la GC veñi putea 
reda îndeaproape orice situañie oralã: atât albul cât ºi roºul, în zona anterioarã ºi în zona posterioarã, de la coroane individuale ºi pânã la reabilitãri complete.

sistemul GrAdiA Plus cuprinde tot ce aveñi nevoie pentru a crea luminozitate, translucenñã, cromã ºi o opalescenñã naturalã în mediul oral, 
similare cu porñelanul.
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indiferent de abordarea preferatã - stratificare sau One Body - cu GrAdiA Plus puteñi rezolva o gamã 
largã de aplicañii clinice, de la inlay-uri, fañete ºi coroane jacket fãrã metal ºi pânã la coroane ºi punñi cu 
suport metalic ºi suprastructuri pe implante... obñinând de fiecare datã o reproducere în “roºu ºi alb” 
cu esteticã ridicatã.

Gradia® PLus
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GrAdiA Plus de la GC − unde albul ºi roºul sunt în armonie



Atunci când tehnologia de ultimã orã este un 
must-have

Pacienñii de astãzi îºi doresc ca restaurãrile lor sã arate perfect ºi, de 
asemenea, se aºteaptã ca zâmbetul strãlucitor sã dureze “pentru totdeauna”. 
GrAdiA Plus nu se diferenñiazã doar prin calitãñile estetice; evoluñia 
tehnologicã a acestui nou material îl face sã se diferenñieze ºi prin rezistenña 
ridicatã la abraziune, suprafaña compactã ºi netedã, oferind astfel durabilitate 
ºi menñinerea unui luciu puternic.

Pe lângã faptul cã este rezistent, GrAdiA Plus este, de asemenea, 
“prietenos” cu dinñii antagoniºti, fapt ce îl recomandã cu precãdere în cazul 
restaurãrilor posterioare ce implicã o presiune ºi un nivel de abraziune ridicate, 
restaurãri ce sunt predispuse la spargere sau fisurare atunci când sunt realizate 
din ceramicã.
Toate acestea sunt rezultatul tehnologiei cu nano-umpluturã de la GC - 
ce utilizeazã o umpluturã ultrafinã, omogen dispersatã, cu densitate ridicatã, 
amestecatã în matricea rãºinicã - ºi toate se obñin doar prin fotopolimerizare.

GrAdiA Plus de la GC − unde inovañia întâlneºte indicañiile

rezistenña, durabilitatea ºi proprietãñile de 
manipulare ale gamei de nuanñe GrAdiA Plus 
sunt identice, indiferent dacã lucrañi cu nuanñe 
Vita sau nuanñe gingivale sau dacã lucrañi cu 
paste light Body sau Heavy Body.
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Gradia® PLus
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Gradia® PLus
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Versatilitatea lui Lustre Paint, având culori inovatoare, pentru colorare internã ºi externã, vã va impresiona. Pot fi uºor amestecate pentru a obñine 
aproape orice nuanñã de culoare. Puteñi crea chiar ºi consistenña preferatã utilizând lichidul de diluare lustre Paint. În plus, lucrãrile dumneavoastrã 
estetice vor beneficia de rezistenñã ridicatã la abraziune ºi vor fi protejate datoritã tehnologiei noastre renumite cu nano-umpluturã.

Pentru a vã adapta la zone specifice de smalñ, 
puteñi crea uºor propriul amestec de light Body: 
“Enamel-Opal” sau “Transpa-Blue”. Pentru a vã 
adapta la zone mai cromatice de dentinã, mixañi 

light Body “dentin-Orange”.
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deci, aveñi în sfârºit un sistem compozit ce poate fi mixat
ºi care vã oferã un mod de lucru similar cu cel al ceramicii.

Gradia® PLus

GrAdiA Plus de la GC − unde manipularea întâlneºte tehnica
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Conceptul modular unic vã permite sã abordañi 
sistemul din orice etapã doriñi. Existã întotdeauna 
un set sau o combinañie care vã va satisface 
cerinñele referitoare la indicañii sau tehnicã, 
de la refaceri clasice sau multicromatice ºi pânã la 
abordãrile monolitice, cu sau fãrã nuanñe gingivale.

GrAdiA Plus de la GC − atunci  când rañional înseamnã modular

Gama de culori a acestui compozit remarcabil 
a fost selectatã cu atenñie ºi adaptatã nevoilor 
stomatologiei moderne. Cu mai puñine culori 
standard, dar cu mai multe amestecuri individuale 
ºi opñiuni de stratificare, GrAdiA Plus este mai 
compact ºi mai eficient din punct de vedere al 
costurilor.
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GrAdiA Plus de la GC − atunci  când rañional înseamnã modular

Gradia® PLus

Layer
sET

Layer Pro
sET

Gum shades
sET

Paint sET 

accessory sET

One Body
sET
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Gradia® PLus

douã moduri, un dispozitiv, fãrã standarde duble

Toate nuanñele de GC GrAdiA Plus polimerizeazã complet în timpi de polimerizare reduºi datoritã noului GC labolight duO. Noul nostru cuptor de 
fotopolimerizare, multifuncñional, de ultimã generañie, combinã douã moduri de polimerizare: pre-polimerizare (step mode) ºi polimerizare finalã (full mode).

Echipat cu cea mai nouã tehnologie lEd cu lungime dublã de undã, labolight duO poate fi utilizat pentru a polimeriza orice compozit GC într-un mod sigur ºi 
durabil, în timp ce puterea ridicatã scurteazã ciclurile de fotopolimerizare. sistemul rotativ automat ºi standul de polimerizare asigurã ca lumina sã fie distribuitã cu 
eficienñã optimã ºi ca lucrãrile dumneavoastrã sã fie expuse pe toate laturile. standul de polimerizare repoziñioneazã lucrãrile pe întreaga perioadã a polimerizãrii.
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Temele colecñiilor stomatologice la care se face referire în acest 
catalog:

 1-21 Efectul natural de opalescenñã al pastei Base Opal
 5 Copiind natura, de la abordarea clasicã sau multi-cromaticã, 
  pânã la cea monoliticã
 6 Efectul natural de opalescenñã în restaurãri
 11 reproducerea gingiei în combinañie cu lucrãri ceramice GC initial
 12 Coroanã Jacket utilizând tehnica de stratificare
 13 Punte pe implant utilizând tehnica de stratificare în roºu & alb
 14 O unitate pe implant utilizând tehnica de stratificare
 15 Punte pe implant utilizând tehnica de stratificare în roºu & alb
 16 unitãñi individuale utilizând tehnica One Body
 17 Punte telescopicã utilizând tehnica de stratificare în roºu & alb
 29 individualizarea ñesutului gingival pe protezã mobilã
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