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GRADIA® PLUS
från GC

Modulbaserat kompositsystem för
indirekta restaurationer
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När endast bästa estetik är gott nog
Det viktigaste i dagens tandvård är att uppfylla kraven på estetik. Med det nya GRADIA PLUS-systemet från GC kommer du att kunna träffa rätt
i alla kliniska situationer: både när det gäller vitt och rött, anteriora och posteriora områden, från enstaka kronor till fullskaliga restaurationer.
GRADIA PLUS är det enda system du behöver för att från start kunna skapa likvärdig ljushet, translucens, kroma och naturlig opalescens
som hos porslin.

GRADIA® PLUS
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Oavsett vilket alternativ du föredrar – skiktapplicering eller One Body – kan du använda GRADIA PLUS
för många olika kliniska tillämpningar, från metallfria inlägg, fasader och jacketkronor till metallstödda
kronor och broar och implantatstödda suprakonstruktioner … alltid med högestetiska “rödvita” resultat.

GRADIA PLUS från GC – när rött och vitt harmonierar perfekt
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Styrkan, hållfastheten och den enkla hanteringen
gäller för samtliga GRADIA-färger oavsett om
du arbetar med V- eller gingivafärger eller med
Light Body- eller Heavy Body-pastor.

När senaste teknik är ett måste
Dagens patienter förväntar sig inte bara perfekta resultat utan även ett vackert
leende som varar “för alltid”. GRADIA PLUS sticker inte bara ut för sina estetiska
egenskaper: Den tekniska utvecklingen, som det här nya materialet bidrar till,
gör även produkten unik när det gäller slitstyrka, kompakthet och jämnhet
vilket resulterar i hållbara och högglansiga resultat.
GRADIA PLUS är, förutom att det är väldigt starkt, särskilt snällt mot
antagonisten vilket gör materialet lämpligt i slitageutsatta och högt belastade
posteriora områden eftersom risk för chipping eller sprickbildning finns med
porslin.
Allt detta blir möjligt tack vare GC-utvecklad nanofillerteknik – med hög densitet
och homogent fördelade ultrafina fillerpartiklar som blandas in i materialets
resinbaserade matrix – i kombination med traditionell ljushärdning.

GRADIA PLUS från GC – När innovation möter indikation
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GRADIA® PLUS
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För specifika emaljytor kan du enkelt skapa
din egen Light Body-blandning:
Enamel-Opal eller Transpa-Blue.
För högkromatiska dentinområden blandar
du enkelt vald dentinfärg av Light Body med Orange.

Lustre Paint består av dentin- och emaljfärger som är överraskande enkla att använda. De blandas enkelt till nästan varje färgnyans. Du kan även
skapa önskad konsistens med hjälp av Lustre Paint-systemets förtunningsvätska. Som grädde på moset får ditt vackra arbete enastående slitstyrka
och skydd tack vare GC:s nanofillerteknik.
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GRADIA® PLUS
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Äntligen ett kompositsystem som kan blandas och som fungerar nästan som ytporslin!

GRADIA PLUS från GC – När hantering möter teknik

Färgerna i det här utmärkta kompositsystemet
har valts med omsorg och anpassats i detalj efter
behoven i dagens tandvård. GRADIA PLUS är,
tack vare färre standardfärger och fler individuella
blandnings- och skiktalternativ, mer komprimerat
och kostnadseffektivt.
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Det unika modulkonceptet gör att du kan använda
systemet när du vill. Det finns alltid en uppsättning
eller en kombination av färger som uppfyller dina
krav beroende på indikation eller teknik, alltifrån
klassiska koncept eller multikromatiska konstruktioner
till monolitiska alternativ, med eller utan gingivafärger.
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GRADIA PLUS från GC – när

GRADIA® PLUS
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modulkoncept bidrar till effektivitet
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GRADIA® PLUS
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En produkt med två funktioner
Alla färger i GC GRADIA PLUS polymeriseras fullständigt på kort tid med nya GC LABOLIGHT DUO.
Vår avancerade multifunktionella härdljuslampa kan användas i två lägen: förpolymerisering och slutpolymerisering.
LABOLIGHT DUO är utrustad med senaste LED-teknologi och fungerar med dubbla våglängder.
Lampan har ett högeffektssystem som påskyndar härdningscykeln och kan användas tryggt och långsiktigt för polymerisering av GC:s kompositer.
Det självroterande systemet med den reflekterande plattan gör att ljuset fördelas effektivt och att arbetet exponeras från alla håll.

Denna katalog illustreras med arbeten från ledande
tandläkarkonstnärer från hela Europa och USA:

Kollektion med illustrationer som det refereras till i denna katalog:
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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: 3-5-24-26-28-30-31-33-36-37-38-39-43-44-45-46-4748-49-50-51

Natural opalescent effect of Base Opal paste
Copying nature, from classic or multi-chromatic to monolithic approaches
Natural opalescent effect in restoration
Gum reproduction in combination with GC Initial ceramic work
Jacket crown using the layering technique
Implant Bridge using red & white layering technique
Implant unit using layering technique
Implant Bridge using red & white layering technique
Single units using One Body technique
Telescopic bridgework using red & white layering technique
Individualisation of gingival tissue on removable denture
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