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Pripravte sa na jednoduché vrstvenie kompozitov
pomocou GC Modelovacej tekutiny a štetcov Gradia
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012244 - GC Modeling Liquid, náplñ 6 ml EEP

001533 - GC GRADIA, okrúhly štetec, Ë. 1 x 10
001534 - GC GRADIA, plochý štetec, Ë.1 x 10
001535 - GC GRADIA, držiak štetcov x 2

900744 - GC Composite Modeling Kit EEP
  Obsahuje GC Modelovaciu tekutinu, 
  Gradia ploché štetce (5x), Gradia okrúhle štetce (5x), 
  Gradia držiaky štetcov (2x) a aplikaËné podložky.

Objavte spojenie jednoduchej manipulácie 

a dokonalej estetiky
s kompozitmy od GC

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

Naneste, vytvarujte,
vyhla¢te - 

a hotovo!

Nanášanie
vrstiev

kompozitu je 
jednoduchšie 

v¢aka GC Modelovacej 
tekutine a GC štetcom



GC Modeling Liquid

Zjednodušte si svoju prácu s kompozitmy 
za pomoci použitia štetcov

Práca s priamymi kompozitmi môže by† zložitá: niekedy sa Vám prilepia na nástroje, †ažko sa 
tvarujú alebo vyhladzujú tak, ako by ste chceli a niekedy po Vašej práci zostanú vidite£né 

okrajové línie…

Používanie štetca a modelovacej živice na aplikáciu kompozitov 
skutoËne prinesie lepšie výsledky.

Rýchla a 
jednoduchá 

aplikácia a tvarovanie

V¢aka štetcu namoËenému do mo-
delovacej tekutiny budú kompozity 
menej lepivé, Ëo povedie k £ahšej a 
rýchlejšej aplikácii a tvarovaniu.

Hladká povrchová 
vrstva 

pre rýchlejšiu koneËnú 
úpravu

Aplikácia poslednej vrstvy pomocou 
navlhËeného štetca tiež umožní efek-
tívne vyhladenie vrstvy a dosiahnutie 
ve£mi pekného povrchu. To zjedno-
dušuje proces dokonËovania a 
šetrí drahocenný Ëas.

Nevidite£ná
pre najlepšie estetické 

výsledky

Hoci je GC Modelovacia tekutina 
poËas aplikácie mierne žltkastá, po 
vytvrdení svetlom sa stáva úplne 
transparentnou - Ëo zaruËuje naj-
lepšie estetické výsledky.

Obrázky s láskavým dovolením Dr. Javiera Tapiu Guadixa (Španielsko) a Prof. Marleen Peumans (Belgicko); kompozit: Essentia (GC)

GC Modeling Liquid je dokonalá zvlhËujúca živica pre techniku s použitím štetca:

Dajte zbohom zložitým kompozitom
Naneste, vytvarujte, vyhla¢te - a hotovo!

• Jednoduchý a Ëasovo nenároËný postup

• Skladovanie pri izbovej teplote

• Kompatibilná so všetkými priamymi kompozitmy

• 350 kvapiek vo f£aštiËke pre 350 výplní!

• Nevidite£ná po vytvrdení svetlom

• Nízka viskozita

Kvapnite jednu kvapku GC 
Modelovacej tekutiny na podložku.

Rýchlo ju použite a chráñte pred 
svetlom ochranným krytom.

NamoËte štetec do kvapky, 
aby ste ho navlhËili.

PrebytoËnú tekutinu dôkladne 
odstráñte pomocou papierového 

obrúska.

Pomocou plochého štetca vytvorte 
sklovinovú stenu v palatálnej Ëasti.

Okrúhly štetec bude vhodný na 
vytvorenie vrstvy v interproximálnej 

Ëasti.

Naneste dentínovú hmotu 
pomocou plochého štetca.

Vytvarujte dentínové mamelóny 
pomocou okrúhleho štetca.

V¢aka tomuto štetcu bude ma† 
finálna vrstva hladký povrch.

Vhodné aj pre aplikáciu v posteriórnej oblasti
Okrúhly štetec pomáha vytvára† hrbolËeky zubov  

a dokonËi† anatómiu zuba.

Štetec sa dá £ahko ohnú† pre lepší 
prístup do zadnej Ëasti.

Štetec sa môže použi† na aplikáciu 
materiálu na jednotlivé hrbolËeky 

zubov.

Je vhodný na modeláciu fisúr 
a anatómie zuba.


