
Odcienie wybielone
GC Initial Bleach zestaw MC • GC Initial Bleach zestaw LF • GC Initial Bleach zestaw Ti
GC Initial Bleach zestaw AL • GC Initial Bleach zestaw Zr

Twórz swój Êwiat
z Initial firmy GC.

Jeden system ceramiczny do wszystkich wskazaƒ

System GC Initial sk∏ada si´ 
z szeÊciu wyspecjalizowanych

linii ceramik do wszystkich typów
uzupe∏nieƒ metaloceramicznych 

i pe∏noceramicznych wykonywanych
z zastosowaniem ró˝nych procedur

wytwarzania i ró˝nych materia∏ów na
podbudowy. 

Aby rozszerzyç jedyny w swoim rodzaju
zharmonizowany system odcieni GC Initial

i w odpowiedzi na trend do z´bów 
w bardzo jasnych kolorach, GC wprowadzi∏a

GC Initial Bleach Shades - unikalny zestaw
kolorów, który umo˝liwia technikom odtwo-

rzenie nawet najjaÊniejszego koloru z´ba 
w ka˝dym systemie uzupe∏nieƒ ceramicznych.

www.gcinitial.gceurope.comwww.gcinitial.gceurope.com



Odcienie wybielone GC Initial
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GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

*Vita jest zarejestrowanym znakiem handlowym 
Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Niemcy.

Jak stosować odcienie wybielone GC Initial

Poniewa˝ naturalne szkliwo reaguje indywidualnie na wybielanie, ocena
przeziernoÊci powinna nastàpiç szeÊç tygodni po ostatnim etapie
wybielania, gdy odcieƒ koloru z´ba b´dzie ustabilizowany. Odcienie
wybielone GC Initial zosta∏y specjalnie opracowane do stosowania 
z pi´cioma liniami ceramiki GC Initial (patrz tabela poni˝ej). Nale˝y
pami´taç, ˝e w przypadku uzupe∏nieƒ wiernie oddajàcych kolor, masy
bia∏ego opakera czy te˝ opakdentyny mogà byç nak∏adane tylko wtedy,
gdy mo˝liwe jest uzyskanie minimalnie cienkiej warstwy uwzgl´dniajàcej
nasycenie barwy naturalnego z´ba.

System modu∏owy

Odcienie wybielone GC Initial sà cz´Êcià modu∏owego systemu ceramiki
GC Initial i sà dost´pne jako oddzielne zestawy. Ka˝dy zestaw odcieni
wybielonych GC Initial zawiera ró˝ne komponenty, przy u˝yciu których
mo˝liwe staje si´ uzyskanie najbardziej zaawansowanej estetyki
uzupe∏nieƒ. 

Bardziej szczegó∏owe informacje dotyczàce zawartoÊci zestawów
dost´pne sà w broszurach do poszczególnych produktów.

GC Initial MC / LF / Ti GC Initial AL GC Initial Zr
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OM-1
Opaker w proszku do pokrycia 

powierzchni metalu, mo˝e byç u˝yty
samodzielnie lub w po∏àczeniu 

z opakerem standardowym

BL-Lin
Podk∏ad na podbudow´ z tlenku glinu.

Ma wysoki poziom fluorescencji 
i optymalnà zwil˝alnoÊç umo˝liwiajàcà 

∏atwà aplikacj´

BL-FM
Modyfikator do podbudowy 

z tlenku cyrkonu. Ma wysoki poziom 
fluorescencji i optymalnà zwil˝alnoÊç

umo˝liwiajàcà ∏atwà aplikacj´
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BLD – 1
Dentyna wybielona jasna (bardziej jasna ni˝ klasyczny odcieƒ dentyny A1 Vita*)

BLD – 2
Dentyna wybielona bia∏a (bielsza od klasycznego odcienia dentyny B1 Vita*)

BLD – 3
Dentyna wybielona extra bia∏a

FD-91
Bia∏a opakdentyna o wysokim stopniu fluorescencji. Do ukrycia za∏amania Êwiat∏a w podbudowie / odbudowie 

warstwowej. Odpowiednia na rozjaÊnione bia∏e struktury mamelonów.

Sz
kl

iw
o

BL-E
Standardowy odcieƒ szkliwa. Jasnobia∏y z przeci´tnie wyst´pujàcym stopniem przeziernoÊci  

EOP-1
Bardzo rozjaÊniony, silnie opalizujàcy odcieƒ szkliwa z lekkim efektem zimnego Êwiat∏a. 

Cz´sto wyst´pujàcy efekt koloru po wielokrotnym lub silnym wybielaniu.
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P∏yn do opakera 1 x 25 ml

P∏yn do modelowania 2 x 25 ml

By uzyskaç indywidualne odcienie barwne masy dentyny wybielonej oraz masy BL-E, EOP-1 i FD-91 mogà byç mieszane ze wszystkimi proszkami
mas odpowiadajàcego im asortymentu GC Initial - pomocna w tym mo˝e byç poni˝sza tabela uwzgl´dniajàca kilka zaleceƒ. 

Sà one dost´pne we wszystkich systemach ceramiki GC Initial jako uzupe∏nienia lub w zestawach modu∏owych.

ODM1 bia∏a opakdentyna

EOP-2 mleczno-bia∏e szkliwo z efektem opalescencji

EOP-3 lekko sinawe szkliwo z efektem opalescencji

EOP-4 jasnoszare szkliwo z efektem opalescencji

EO-15/16 ˝ó∏tawo-bia∏e szkliwo nieprzezierne 

TO przezierna ceramika z efektem opalescencji

CLF przezierna ceramika z efektem fluorescencji

ST-30 bia∏a, przezierna masa na stopieƒ

SO-37 bia∏a, nieprzezierna masa na stopieƒ

Wszystkie odcienie wybielone sà dost´pne jako uzupe∏nienia w 20 g butelkach


