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Põipravte se na snadné vrstvení kompozitu
pomocí GC Modeling Liquid & Gradia štêteËkû
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012244 - GC Modeling Liquid, refill 6 ml EEP

001533 - GC GRADIA, štêtec kulatý, n°1 x10
001534 - GC GRADIA, štêtec plochý, n°1 x10
001535 - GC GRADIA, držák štêtcû x2

Zjednodušte 
si vrstvení 

kompozitu  

pomocí GC Modeling Liquid  
& GC modelovacích štêtcû

900744 - GC Composite Modeling Kit EEP
   VËetnê GC Modeling Liquid, 
   Gradia štêtec plochý (x5), Gradia štêtec kulatý (x5), 
   Gradia držák štêtcû (x2) & míchací podložky.

Objevte jednoduchou manipulaci a skvêlou estetiku
s pastovými kompozity od GC

Gradia Direct Anterior / Posterior / X G-≥nial Anterior / Posterior Essentia

Aplikujte, modelujte 

a vyhla¢te 

s radostí!



GC Modeling Liquid

Zjednodušte si svou práci s kompozity 
pomocí štêteËkové techniky

Põímé kompozitní dostavby mohou být složité: obËas se lepí na nástroje, mûže být obtížné 
je tvarovat nebo vyhlazovat je tak, jak potõebujete, a obËas jsou viditelné marginální linie…

Použití štêtce a modelovací pryskyõice pro tvarování kompozitu 
zmêní vaši práci ve hru.

Rychlé & 
jednoduché 

aplikace a tvarování

Použití štêtce navlhËeného v 
modelovací tekutinê zaruËí, že 
kompozity jsou ménê lepivé, což 
vede k snadnêjšímu a rychlejšímu 
použití a tvarování.

Hladký povrch 
pro rychlejší 
dokonËení

Aplikace finální vrstvy pomocí 
navlhËeného štêtce také umožñuje 
efektivnêjší vyhlazení a dosažení 
dokonalého povrchu. Zjednodušuje 
se tak proces dokonËení a šetõí 
drahocenný Ëas.

Neviditelná 
pro nejlepší estetické 

výsledky

Põestože je bêhem modelace mírnê 
nažloutlá, GC Modeling Liquid je po 
svêtelné polymeraci absolutnê 
transparentní - zaruËuje nejlepší 
estetické výsledky.

Použity obrázky s laskavým svolením Dr. Javier Tapia Guadix (Španêlsko) & Prof Marleen Peumans (Belgie); kompozitní systém: Essentia (GC)

GC Modeling Liquid je ideální tekutá pryskyõice pro štêteËkovou techniku:

RozluËte se složitými kompozity
Aplikujte, modelujte a vyhla¢te s radostí!

• Põímý & Ëasovê úsporný pracovní postup

• Skladování põi pokojové teplotê

• Kompatibilní se všemi kompozity pro põímé výplnê

• 350 kapek v lahviËce pro 350 výplní!

• Neviditelná po svêtelné polymeraci

• Nízká viskozita

Na podložku naneste jednu kapku 
GC Modeling Liquid.

Rychle použijte a chrañte põed 
svêtlem pomocí krytky.

Dotknête se kapky štêtcem kvûli 
jeho zvlhËení.

NadbyteËné množství dûkladnê 
osušte pomocí papírového 

ubrousku.

Použijte plochý štêteËek pro 
vytvoõení palatinálního štítu 

skloviny.

Pro vytvoõení interproximálních 
oblastí mûžete použít kulatý 

štêteËek.

Naneste dentinový odstín pomocí 
plochého štêteËku.

Modelujte dentinové mamelony 
pomocí kulatého štêteËku.

Díky používání štêteËkû bude mít 
finální vrstva hladký povrch.

Optimální i pro použití v posteriorním úseku
Kulatý štêteËek pomáhá vytváõet hrbolky  

a modelovat konstrukci fisur.

Štêtec lze snadno ohýbat pro lepší 
põístup do posteriorního úseku.

ŠtêteËek mûže být použit pro naná-
šení materiálu hrbolek po hrbolku.

Optimální pro modelaci fisur 
a vytvoõení anatomie zubu.


