GRADIA DIRECT

Estetyka ñatwa
do osiågniëcia:
Gradia Direct z GC.
©wiatñoutwardzalny materiañ kompozytowy
do “niewidocznych“ wypeñnieË

GC GRADIA DIRECT jest materiañem kompozytowym o unikalnej
strukturze wypeñniacza z dajåcym
duæe moæliwoπci, ale prostym
systemem odcieni. Kompozyt
GC GRADIA DIRECT dostëpny
w wersjach Anterior i Posterior
wprowadza nowy standard
doskonañych pod wzglëdem
estetyki "niewidocznych" i ñatwych w wykonaniu wypeñnieË.
Umoæliwia idealnå, naturalnie
wyglådajåcå odbudowë nawet
za pomocå jednego odcienia
i pozwala na dodanie w bardzo prosty sposób dodatkowych odcieni, jeæeli osiågniëcie wiëkszej estetyki jest
wymagane.

Jedyny
w swoim rodzaju
system odcieni
uñatwiajåcy pracë
Uzyskanie efektu niewidocznego
wypeñnienia wymaga prawidñowego doboru odcienia lub czasem
kilku odcieni GC GRADIA DIRECT.
Dobór wñaπciwej barwy, nasycenia,
jasnoπci i przeziernoπci, uñatwia
logiczny i prosty system barw
z kolornikiem zaprojektowanym
do pracy zarówno technikå jedno
jak i wielowarstwowå.

Odcienie standardowe
W technice wypeñniania jednym
odcieniem, uæycie tylko jednego
z kolorów standardowych daje doskonañy rezultat. Odcienie dostëpne
w wersji Anterior (do zëbów przednich) nieznacznie róæniå sië od
wersji Posterior (do zëbów bocznych) pod wzglëdem wywaæenia
barwy, nasycenia, jasnoπci i przeziernoπci. Wersja Anterior zawiera
kolory z grupy A, B i C w oparciu
o klasyczny kolornik VITAPAN Classical®, odcienie szyjkowe CV oraz
odcienie do zëbów wybielonych
BW i jaπniejszy XBW. Wersja
Posterior zawiera tylko kolory
z grupy A.

Odcienie specjalne wewnëtrzne
Så to odcienie nieprzezierne,
które zakñada sië pod odcienie
standardowe, aby nadaÊ ostatecznej barwie wypeñnienia
"ciepño" i jednoczeπnie wyeliminowaÊ “ciemny przeπwit“ jamy
ustnej. Dostëpne så cztery
odcienie specjalne wewnëtrzne:
AO2, AO3, AO4 i X-AO2.

Odcienie specjalne zewnëtrzne
Nakñadane na odcienie standardowe odtwarzajå róænice w przeziernoπci i jasnoπci szkliwa zaleæne
od wieku pacjenta. Umoæliwiajå
uzyskanie efektu naturalnego
wyglådu wypeñnienia.
Szkliwo wraz z wiekiem pacjenta
staje sië cieËsze przez co jego
jasnoπÊ maleje. Efekt ten pogñëbia silnie zmineralizowana zëbina. Dla dzieci dobrym odcieniem
jest WT - biañy przezierny, który

Wraz z malejåcå gruboπciå
szkliwa zmniejsza sië przeziernoπÊ zëba. WidaÊ to szczególnie
w okolicach brzegów siecznych.
Dla lepszego odtworzenia naturalnej przeziernoπci moæna
zastosowaÊ odcieË CT - czysty
przezierny i/lub NT - naturalny
przezierny.
Wszystkie odcienie specjalne
zewnëtrzne dostëpne så w wersji
Anterior, a w wersji Posterior
dostëpne så odcienie WT i NT.

podkreπla efekt bieli, natomiast
dla zëbów osób dorosñych
bardziej odpowiedni jest DT ciemny przezierny. Zëby ludzi
starszych wypeñnia sië czëπciej
odcieniem GT - szarej przeziernoπci, który najbardziej oddaje
naturalnå szaroπÊ szkliwa.
W tych przypadkach przydatny
jest teæ odcieË CVT - szyjkowy
przezierny, stosowany w okolicy
przyszyjkowej.
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Odcienie Gradia Direct Flo i LoFlo
Wypeñnienie w odcinku bocznym

Wypeñnienie w odcinku przednim
A1

podobnym zróænicowaniem struktury jak
NATURALNY ZÅB. Dlatego ich zdolnoπÊ
odbicia πwiatña i wñaπciwoπci optyczne så
bardzo podobne, co powoduje, æe
wypeñnienie staje sië niewidoczne.
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Kolornik
WiëkszoπÊ kolorów opiera sië
na systemie VITAPAN Classical®,
ale istniejå równieæ odcienie unikatowe. Dla uñatwienia doboru
wñaπciwego koloru przydatny jest
prosty w uæyciu kolornik w formie
palety zñoæonej z próbek o rosnåcej gruboπci, co pomaga lekarzowi oceniÊ wpñyw gruboπci materiañu na poszczególny odcieË.
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Odcienie Standard
i Specjalne wewnëtrzne
oparte så na kolorniku Vita®.

Wypeñnienie w odcinku przednim

GC GRADIA DIRECT charakteryzuje sië

GRADIA DIRECT OTRZYMAÑA
NAJWYÆSZÅ OCENÈ 5 PUNKTÓW
NA 5 MOÆLIWYCH PRZYZNANYCH
PRZEZ DENTAL ADVISOR
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Odcienie specjalne
Mimo, iæ GRADIA DIRECT
zapewnia estetycznå odbudowë
w 95% przypadków wszystkich procedur przy uæyciu pojedynczego
odcienia, bywa tak, æe konieczne
jest, zwñaszcza w rozlegñym ubytku,
wykonanie wypeñnienia technikå
wielu odcieni. Do wyboru dostëpne så dwa rodzaje dodatkowych
odcieni nazwanych specjalanymi,
które zakñada sië pod lub na
odcienie standardowe.
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XBW: do bardzo jasnych
wybielonych zëbów
BW: do wybielonych
zëbów
CV: szyjkowy
CVD: szyjkowy ciemny
DT: ciemny przezierny
CT: czysty przezierny
GT: szary przezierny
NT: naturalny przezierny
WT: biañy przezierny
CVT: szyjkowy przezierny
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KLASA III

ZawartoπÊ strzykawki: 2,7 ml (4 g) dla wersji anterior,
2,7 ml (4,7 g) dla wersji posterior i 2,7 ml (5 g) dla wersji X
ZawartoπÊ ampuñki: 0,16 ml (0,24 g) dla wersji anterior,
0,16 ml (0,28 g) dla wersji posterior i 0,16 ml (0,30 g) dla wersji X

KLASA IV

JUNIOR DOROSÑY SENIOR
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KLASA V

WT

GRADIA DIRECT Flo
GRADIA DIRECT LoFlo

G-Bond

G-Light

OPAKOWANIA
2 strzykawki po 1,5/1,3 g (0,8 ml),
4 metalowe koËcówki aplikujåce,
2 nakrëtki chroniåce przed πwietñem
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV,
BW
Akcesoria: koËcówki aplikujåce
- metalowe lub plastikowe, 20 szt.

OPAKOWANIA
Zestaw starter:
Butelka 5 ml, 50 mikrokoËcówek
aplikacyjnych, uchwyt do koËcówek,
podstawka do dozowania
Ampuñki 50 x 0,1 ml,
50 jednorazowych aplikatorów,
podstawka do dozowania

OPAKOWANIA
Typ EU wraz z wyposaæeniem
(πwiatñowód, bateria, ñadowarka
do baterii, przewód zasilajåcy,
osñonki ochronne, podstawka na
rëkojeπÊ, osñona na πwiatñowód)

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
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OPAKOWANIA
STRZYKAWKI
Zestaw wprowadzajåcy: 7 strzykawek,
6 odcieni anterior (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT),
1 odcieË posterior (P-A2) i kolornik
Zestaw kompletny: 26 strzykawek, wszystkie dostëpne
odcienie Standard (z wyjåtkiem B1 i XBW), Specjalne
wewnëtrzne i Specjalne zewnëtrzne oraz kolornik
Uzupeñnienia: 1 strzykawka w dowolnym odcieniu
UNITIPS (ampuñki)
Zestaw wprowadzajåcy: 35 ampuñek,
6 odcieni anterior (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT),
1 odcieË posterior (P-A2) i kolornik
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW
Zestaw kompletny: 106 ampuñek, wszystkie dostëpne
odcienie Standard (z wyjåtkiem B1 i XBW), Specjalne
wewnëtrzne i Specjalne zewnëtrzne oraz kolornik
Uzupeñnienia: 20 ampuñek w jednym z odcieni:
A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, DT, NT, P-A1, P-A2,
P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT, X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5
Uzupeñnienia: 10 ampuñek w jednym z odcieni:
A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO4, CVD, BW, XBW, CT,
WT, GT, CVT, X-AO2
Akcesoria:
Kolornik, 1 szt.
Aplikator do ampuñek, 1 szt.

GC EUROPE N.V.
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poland@eeo.gceurope.com
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...teraz z nowymi odcieniami X...

