
Uzklāj, izveido, 
nogludini, 

baudi!

Atā 
nepaklausīgie 

kompozīti!  

Ar GC Modeling Liquid 
& GC otiņām kompozīta 
modelēšana ir tik viegla!



Atvieglojiet darbu ar kompozītiem
strādājot  otiņas tehnikā 

Darbs ar tiešajiem kompozītiem mēdz būt neparocīgs: tie dažreiz pielīp pie instrumenta, 
tos dažkārt grūti modelēt vai nogludināt tā, kā vēlētos, un reizēm , pabeidzot restaurāciju, 

ir redzama restaurācijas robeža…

No tā var izvairīties, izmantojot otiņu un modelējamo šķidrumu. 

Ātri & viegli 
aplikācija  

un veidošana

Otiņa, kas samitrināta modelējamā 
šķidrumā, novērš kompozīta lipšanu, 
atvieglo un paātrina tā aplikāciju & 
veidošanu. 

Gluda virsma  
ātrākai apstrādes 

procedūrai

Aplicējot pēdējo slāni ar samitrinātu 
otiņu, kompozītu var efektīvi noglu di-
nāt un iegūt ļoti gludu virsmu. Tas 
savukārt vienkāršo apstrādes proce dū ru 
un ietaupa vērtīgo laiku.

Neredzams 
labākajam estētiskam 

rezultātam

Lai arī viegli dzeltenīgs aplikācijas 
laikā, GC modelējamais šķidrums 
paliek pilnīgi caurspīdīgs pēc gaismas 
polimerizācijas – un garantē labāko 
estētisko rezultātu.

Attēli tiek izmantoti ar Dr Javier Tapia Guadix (Spānija)
& Prof Marleen Peumans (Belģija) atļauju; kompozīts: Essentia (GC)

GC Modelējamais šķidrums ir perfekti piemērots  
otiņu mitrināšanai strādājot otiņas tehnikā:

• Viegla & laiku taupoša procedūra

• Uzglabāt istabas temperatūrā

• Saderīgs ar visiem tiešajiem kompozītiem

• 350 pilieni vienā pudelītē 350 restaurācijām!

• Neredzams pēc gaismas polimerizācijas

• Zema viskozitāte



GC Modeling Liquid

Atā nepaklausīgie kompozīti! 
Uzklāj, izveido, nogludini, baudi!

Vienu pilienu GC Modeling Liquid 
aplicēt uz maisāmā papīra.

Izmantot bez kavēšanās un aizsargāt  
no gaismas ar vāciņu.

Samitrināt otiņu škidrumā.

Ar papīra salveti lieko šķidrumu  
no otiņas noņemt.

Ar plakano otiņu izveidojiet  
palatinālās emaljas slāni.

Apaļā otiņa piemērota  
proksimālās virsmas veidošanai.

Dentīna pastu aplicēt ar plakano otiņu. Dentīna mamelonus modelē  
ar apaļo otiņu.

Pateicoties otiņai, pēdējais slānis  
ir nogludināts.

Piemērots arī sānu zobiem  
Apaļā otiņa palīdz modelēt paugurus un veidot fisūras.

Otiņu var salocīt, lai atvieglotu 
piekļuvi sānu zobu rajonā. 

Ar otiņu var aplicēt materiālu  
pauguru modelēšanai.

Optimālai fisūru& precīzas  
anatomijas veidošanai.



Sagatavojieties vieglākai kompozīta modelēšanai
Ar GC Modeling Liquid & Gradia otiņām
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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. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC NORDIC AB
Latvijas birojs
Kurbada iela 3-3, Rīga
Mob.tālr. +371.29.40.51.19
ieva.jelisejeva@gc.dental
https://europe.gc.dental/lv-LV

012243 – GC Modeling Liquid, 6 ml
001533 - GC GRADIA, apaļā otiņa, n°1 x10
001534 - GC GRADIA, plakanā otiņa, n°1 x10
001535 - GC GRADIA, otiņas rokturis x2

900743 - GC Composite Modeling komplekts
 Ietilpst GC Modeling Liquid 6ml,  

Gradia plakanā otiņa (x5), Gradia apaļā otiņa (x5), 
Gradia rokturis otiņai (x2) & maisāmie papīri.

Iepazīstiet lietošanas ērtības  
un estētisko rezultātu vienuviet

Ar GC kompozītiem

Gradia Direct Anterior / Posterior / X G-ænial Anterior / Posterior Essentia


