
Tam kde sa inovácia stretne s indikáciou
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Gradia® Plus
od GC

Modulárny kompozitný systém 

pre nepriame rekonštrukcie



Gradia® PLus
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Ke¢ sa robí len tá najvyššia estetika

V dnešnej stomatológii je najdôležitejšie splni† všetky estetické požiadavky. V¢aka novému systému Gradia Plus od GC budete schopní dôkladne 
vytvori† akýko£vek prípad v dutine ústnej, Ëi už pôjde o bielu (zuby) alebo Ëervenú (¢asná) estetiku, vo frontálnom alebo distálnom úseku, vyhotovenie 
jednoduchých koruniek až kompletných rekonštrukcií.

systém Gradia Plus zah§ña všetko, Ëo od zaËiatku potrebujete na vytvorenie jasu, translucencie, farebnej sýtosti a prirodzenej opalescencie, 
podobne ako pri keramike.

Bez oh£adu na Váš preferovaný prístup - vrstvenie alebo One Body (nanášanie v jednej vrstve) - 
so systémom Gradia Plus môžete dokonËi† širokú škálu klinických aplikácií od bezkovových inlejí, 
faziet a žaketových celokoruniek, ako aj koruniek a mostíkov na kovových základoch, implantátových 
suprakonštrukcií... pri vždy dosiahnutej vysoko estetickej „Ëervenej a bielej“ reprodukcii.

Gradia® PLus
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Gradia Plus od GC − kde biela a Ëervená sú v perfektnej harmónii



Ke¢ musíte ma† „state-of-the-art” 
(najmodernejšiu) technológiu

dnešní pacienti oËakávajú nielen perfektnú estetiku, ale aj úsmev, ktorý vydrží 
„navždy”. systém Gradia Plus je výnimoËný nielen v¢aka svojim estetickým 
vlastnostiam. Technologický vývoj tohto nového materiálu zah§ña vynikajúcu 
vysokú odolnos† voËi opotrebeniu, povrchovú hladkos† ako aj kompaktnos† 
povrchu, a preto dodáva pevnos† a udržuje si vysoký lesk. 

systém Gradia Plus je pevný a takisto šetrný k antagonistom, Ëo ho robí 
obzvláš† vhodným materiálom pre vysoko za†ažené a vysoko odolné distálne 
rekonštrukcie, ktoré sú náchylné k odštiepovaniu alebo praskaniu, ak sú 
vyrobené z keramiky.
V¢aka GC technológii nanoplniva, ktorá používa ultrajemné, rovnomerne 
rozptýlené plnivá s vysokou hustotou v živicovej matrix, a všetko sa dosiahne 
iba tuhnutím svetlom.

Gradia Plus od GC − Tam kde sa inovácia stretne s indikáciou

Pevnos†, odolnos† a manipulaËné vlastnosti
celej škály odtieñov Gradia Plus sú rovnaké,
Ëi pracujete s V-odtieñmi alebo ¢asnovými 
odtieñmi, alebo používate light Body
alebo Heavy Body hmoty. 

Gradia® PLus
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Gradia® PLus
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Zapôsobí na Vás univerzálnos† glazúrovacích farbiËiek Lustre Paint, so svojimi inovatívnymi internými a externými natierate£nými farbami. Farby sa môžu 
spolu zmieša† a vytvori† takmer akýko£vek farebný efekt. Môžete dokonca vytvori† svoju vlastnú konzistenciu použitím riediacej tekutiny z radu lustre 
Paint. Navyše Vaša perfektná práca bude ma† vysokú odolnos† voËi opotrebovaniu a bude chránená v¢aka našej povestnej GC technológii nanoplniva.

ak chcete farebne zladi† špecifické oblasti v sklovine, 
môžete si vytvori† svoju vlastnú zmiešanú hmotu light Body:

“Enamel-Opal” alebo “Transpa-Blue”. ak chcete farebne 
zladi† chromatickejšie oblasti dentínu, namiešajte si vlastnú 

hmotu typu light Body “dentin-Orange”.

KoneËne je tu pre Vás kompozitný systém, ktorý sa môže mieša†
a ponúka Vám spôsob práce podobný, ako pri fazetovacej keramike. 

Gradia® PLus

Gradia Plus od GC − Tam kde sa manipulácia stretne s technikou
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JedineËný modulárny koncept Vám umožní vkroËi† 
do systému kedyko£vek budete chcie†. Je tu vždy 
sada alebo kombinácia, ktorá splní Vaše požiadavky 
týkajúce sa indikácií alebo techník od klasickej alebo 
multi-chromatickej dostavby zubu až po monolitické 
prístupy spolu s /alebo bez ¢asnových farieb.

Gradia Plus od GC − tam  kde racionálny znamená modulárny

Farebná škála tohto výnimoËného kompozitu 
je dôkladne vybraná, zladená a prispôsobená 
potrebám dnešnej stomatológie. s menej 
štandardnými farbami, ale s viacerými
možnos†ami vrstvenia a miešania, Gradia
Plus je viac kompaktná a ekonomická.

Gradia® PLus

Layer
sET

Layer Pro
sET

Gum shades
sET

Paint sET 

accessory sET

One Body
sET
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Gradia® PLus

dva režimy, jeden prístroj, všetko v jednom 

Všetky odtiene hmôt GC Gradia Plus sa v krátkom Ëase kompletne polymerizujú v novej vytvrdzovacej piecke GC labolight duO. Náš
najmodernejší multifunkËný polymerizaËný prístroj kombinuje dva režimy: predpolymerizaËný (krokový mód) a finálny polymerizaËný (celkový mód).

Ke¢že je vybavený s najmodernejšou lEd technológiou s dvomi vlnovými dÍžkami, môže sa používa† dlhodobo a bezpeËne pri polymerizácii akéhoko£vek kompozitu 
od GC, priËom vysokovýkonný výstup urýchli polymerizaËné cykly. Jeho zautomatizovaný otáËací systém a reflexný plát zais†ujú, že svetlo je rozptýlené s optimálnou 

efektívnos†ou a Vaša práca je mu vystavená zo všetkých strán. PolymerizaËný podstavec dôkladne polohuje objekty poËas všetkých polymerizaËných cyklov.
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GC EurOPE N.V. 
Head Office 
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info@gceurope.com
www.gceurope.com
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Tel.  +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
slovakia@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com
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MdT J.a. Pamplona, Španielsko: 15
MdT l. Colella, Taliansko: 12
MdT B. Marais, usa: 11
MdT E. royzengurt, usa: 29
MdT P. llobell, Francúzsko: 6
MdT r. de Paepe, Belgicko: 25-27-32
rdT s. lusty, uK: 8
MdT d. Galle, Belgicko: 52
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Kolekcie zubných motívov adresované v tomto katalógu:

 1-21 Efekt prirodzenej opalescencie pasty Base Opal
 5 Kopírovanie prírody, od klasických alebo multi-chromatických  
  na monolitické prístupy
 6 Efekt prirodzenej opalescencie v náhrade
 11 reprodukcia ¢asnových odtieñov v kombinácii s keramickou prácou 
  z GC initial
 12 Celokorunka použitím vrstviacej techniky
 13 Mostík na implantátoch použitím vrstviacej techniky „»ervená & Biela“
 14 Mostík na implantátoch použitím vrstviacej techniky
 15 Mostík na implantátoch použitím vrstviacej techniky „»ervená & Biela“
 16 Jednotlivé korunky použitím techniky „One Body“
 17 Teleskopický mostík vrstviacej techniky „»ervená & Biela“
 29 individualizácia gingívy na celkovej protéze
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