
¸atwoÊç zak∏adania i estetyczna integracja pojedynczego odcienia

PRZEWODNIK KLINICZNY
Wszystkie prezentowane przypadki kliniczne pochodzà 
z praktyki Dr Nassib Farés, Beirut, Liban

GC GRADIA DIRECT
Âwiat∏outwardzalny materia∏ kompozytowy do wype∏nieƒ
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DLACZEGO?
Potrzeba naturalnego pi´kna, ∏atwa do spe∏nienia

95% Jeden odcieƒ

5% Wiele odcieni

PROCEDURY BEZPOÂREDNIEJ ODBUDOWY

Post´p w stomatologii estetycznej oraz szeroko rozpow-
szechniane publikacje dotyczàce jej obecnych mo˝liwoÊci
spowodowa∏y, ˝e coraz wi´ksza liczba pacjentów oczekuje
wype∏nieƒ, które idealnie pasujà do otaczajàcych z´bów.

Jednak wybór bezpoÊredniej odbudowy z´ba mo˝e stanowiç
dla lekarza dentysty problem. Bez wzgl´du na przypadek tra-
dycyjne materia∏y cz´sto wymagajà odbudowy warstwowej
z u˝yciem wielu odcieni, aby mo˝liwe by∏o uzyskanie ideal-
nego dopasowania lub tzw.„efektu kameleona” z otaczajàcy-
mi tkankami. Taka procedura leczenia jest bardziej z∏o˝ona,
czasoch∏onna i ostatecznie bardziej kosztowna, zarówno 
dla dentysty jak i pacjenta. 
Nie jest zaskoczeniem, ˝e estetyka wype∏nieƒ jest cz´sto
rozwiàzaniem kompromisowym. Kompromis oznacza wybór
pomi´dzy estetykà, a ∏atwoÊcià pracy i mo˝liwoÊciami finanso-
wymi. W rzeczywistoÊci oko∏o 95% bezpoÊrednich wype∏-
nieƒ kompozytowych wykonywanych jest przy u˝yciu tylko
jednego odcienia mimo, ˝e efekt jaki uzyskuje pacjent nie
zawsze pokrywa si´ z jego oczekiwaniami.

Doskona∏a estetyka, zdolnoÊç
dopasowania si´ do otacza-
jàcych tkanek, wyjàtkowa
∏atwoÊç pracy, nie klejàca si´
konsystencja i prosty system
odcieni to cechy materia∏u
GC GRADIA DIRECT, które
zosta∏y wyró˝nione przez
Dental Advisor and Reality.
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GC GRADIA DIRECT

Stosujàc GRADIA DIRECT
firmy GC mo˝esz zapom-
nieç o kompromisie! 
Nowy kompozyt do bezpo-
Êredniej odbudowy stworzo-
ny z myÊlà o potrzebach
wspó∏czesnej stomatologii
pozwala na uzyskanie wyjàt-
kowo naturalnie wyglàdajà-
cych wype∏nieƒ, w wi´kszo-
Êci przypadków przy u˝yciu
jednego odcienia, spe∏niajàc
tym samym zarówno ocze-
kiwania lekarza dentysty, jak
i pacjenta. Kiedy natomiast
wymagane jest osiàgni´cie
jeszcze lepszego efektu
estetycznego lub determinuje
to klasa ubytku, w bardzo
prosty sposób mo˝na dodat-
kowo zastosowaç wybrane
odcienie specjalne. To ozna-
cza równie˝, ˝e lekarz den-
tysta ma wi´cej mo˝liwoÊci
przeprowadzenia nowoczes-
nego, minimalnie inwazyjne-
go leczenia, a tym samym
mo˝e usatysfakcjonowaç
pacjenta wysokà estetykà
wype∏nienia.

Przed odbudowà Po odbudowie
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W∏aÊciwoÊci optyczne determinujà „wyglàd” z´bów naturalnych
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GC GRADIA DIRECT

Doskona∏a przeziernoÊç 
i opalescencja

Kolor jest w∏aÊciwoÊcià optycznà, która wp∏ywa w du˝ym stop-
niu na wyglàd z´ba. W rzeczywistoÊci jest to trójwymiarowa
przestrzeƒ, na którà sk∏adajà si´: 

• hue - barwa - kolor sam w sobie
• chroma - nasycenie koloru
• value - jasnoÊç koloru

W stomatologii, morfologia tkanek z´ba wnosi jeszcze inne
w∏aÊciwoÊci optyczne decydujàce o wyglàdzie z´ba, takie
jak przeziernoÊç, opalescencja i fluorescencja. 

Sposób w jaki naturalny zàb odbija Êwiat∏o decyduje 
o odbiorze jego barwy przez oko ludzkie. 
Rozró˝nia si´ dwa typy odbicia:

• odbicie lustrzane, które wyst´puje wtedy, gdy wszystkie
d∏ugoÊci fal ulegajà odbiciu z powrotem do oka

• odbicie rozproszone ma miejsce wtedy, gdy Êwiat∏o
wewnàtrz z´ba jest odbijane przez kompleks
wewn´trznych struktur z´ba. Ten typ odbicia jest
odpowiedzialny za to, jak barwa, nasycenie i jasnoÊç z´ba,
a tak˝e jego przeziernoÊç i opalescencja sà postrzegane 
w danym momencie. 
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Struktura czàsteczkowa naÊladuje zdolnoÊç odbicia Êwiat∏a 
przez naturalny zàb

Naturalne odbicie Êwiat∏a jest istotà naturalnej estetyki

PRZEWODNIK KLINICZNY

Obserwujàc w∏aÊciwoÊci optyczne z´ba oczywisty staje si´
fakt, ˝e im bardziej materia∏ odbudowujàcy b´dzie naÊlado-
wa∏ wewn´trznà struktur´ naturalnego z´ba, tym bardziej
wype∏nienie upodobni swój wyglàd do naturalnych z´bów 
i b´dzie niezauwa˝alne w jamie ustnej.

Aby to osiàgnàç, materia∏ GC GRADIA DIRECT sk∏ada si´ z mi-
kroczàsteczkowej matrycy ˝ywicznej, zawierajàcej w wi´kszo-
Êci krzemionk´ i prepolimeryzowane czàsteczki wype∏niacza.
IloÊç ka˝dego ze sk∏adników oraz rozmiar i rozk∏ad czàsteczek
zosta∏y precyzyjnie dobrane, co po ich po∏àczeniu da∏o wie-
le powierzchni o zró˝nicowanych w∏aÊciwoÊciach odbijania
Êwiat∏a. Powsta∏a ró˝norodna, wielopowierzchniowa struktu-
ra wewn´trzna, która oddaje wewn´trzne refleksy Êwietlne
dok∏adnie tak, jak w z´bie naturalnym.

RzeczywiÊcie, efekt kameleona uzyskany za pomocà pojedyn-
czego odcienia GC GRADIA DIRECT jest cz´sto tak dobry,
˝e wype∏nienie upodabnia si´ do otaczajàcych z´bów i staje
si´ „estetycznie niewidoczne”, a u˝ycie dodatkowych odcie-
ni zapewnia jego wyjàtkowà koƒcowà estetyk´.
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GC GRADIA DIRECT
Struktura czàsteczkowa wspó∏pracujàca 
z wyjàtkowym systemem odcieni

P-WT P-NT

P-A1 P-A2 P-A3 P-A3,5

DT CT GT NT WT CVT

AO2 AO3 AO4

BWXBW A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 C3 CV CVD

22 odcienie Anterior

6 odcieni Posterior

XBW: Do bardzo wybielonych z´bów
BW: Do wybielonych z´bów
CV: Przyszyjkowy
CVD: Przyszyjkowy ciemny
DT: Ciemny przezierny
CT: Czysty przezierny
GT: Szary przezierny
NT: Naturalny przezierny
WT: Bia∏y przezierny
CVT: Przyszyjkowy przezierny

Odcienie standardowe 
i specjalne wewn´trzne 
oparte sà na kolorniku Vita®.

By uzyskaç odcienie, które odtworzà niepowtarzalnà,
typowà dla materia∏u zró˝nicowanà wewn´trznie 
struktur´ i b´dà przystosowane do pracy technikà 
jedno- i wielowarstwowà, zosta∏a opracowana jedyna 
w swoim rodzaju paleta barw, w której ka˝dy odcieƒ 
jest dopasowany pod wzgl´dem jego barwy, nasycenia,
jasnoÊci i przeziernoÊci.
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PRZEWODNIK KLINICZNY

Odcienie standardowe
Przydatne w technice pracy
jednym, jak i wieloma
odcieniami, do wype∏nieƒ
z´bów zarówno w odcinku
przednim, jak i bocznym.

Odcienie specjalne
Przydatne w technice pracy
wieloma odcieniami, sà do-
st´pne w dwóch wersjach:

• Odcienie wewn´trzne
Dost´pne sà tylko w wersji
do z´bów w odcinku
przednim (Anterior). Majà
mniejszà przeziernoÊç i sà
nak∏adane pod odcienie
standardowe, aby wyelimi-
nowaç niekorzystny „efekt
ciemnego przeÊwitywania”
z jamy ustnej.

• Odcienie zewn´trzne
Dost´pne sà w wersji do
z´bów w odcinku przed-

nim (Anterior) i bocznym
(Posterior).  Nak∏adane na
odcienie standardowe na-
Êladujà jasnoÊç i przezier-
noÊç szkliwa, nadajàc wy-
pe∏nieniu bardzo naturalny
porównywalny z ˝ywym
z´bem wyglàd.

GC GRADIA DIRECT
Anterior 
Wersja przeznaczona do:
• ubytków klasy III, IV i V
• ubytków klinowych oraz

ubytków w cemencie
korzeniowym

• licówek bezpoÊrednich 
i zamykania diastem

GC GRADIA DIRECT
Posterior 
Wersja przeznaczona do:
• ubytków klasy I i II
• przypadków, gdy wyma-

gany jest kontrast na
zdj´ciach rtg

Kolornik
Odcienie standardowe oraz
odcienie specjalne wew-
n´trzne oparte sà na kolorni-
ku VITAPAN Classical®, ale
niektóre z odcieni specjal-
nych zewn´trznych sà nie-
powtarzalne. Dla u∏atwienia
wyboru w∏aÊciwego odcienia
przydatny jest prosty w u˝y-
ciu kolornik GC GRADIA
DIRECT. Poszczególne 
odcienie przedstawione sà 
w formie palety z∏o˝onej 
z próbek w kszta∏cie klinów
o wzrastajàcej gruboÊci, które
pozwalajà lekarzowi oceniç,
jaki wp∏yw ma gruboÊç wars-
twy materia∏u w odniesieniu
do poszczególnych odcieni.

Bardziej szczegó∏owe informa-
cje dotyczàce odcieni oraz jak 
i kiedy je stosowaç opisane sà
w kolejnym rozdziale.
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GC GRADIA DIRECT
Wszystkie w∏aÊciwoÊci niezb´dne do uzyskania 
d∏ugotrwa∏ego wype∏nienia

Oprócz wyjàtkowej estetyki, GC GRADIA DIRECT ma wszystkie
inne w∏aÊciwoÊci jakich oczekuje si´ od materia∏u do wype∏nieƒ.

Dobra polerowalnoÊç
GC GRADIA DIRECT jest materia∏em, który daje si´ szybko i ∏a-
two polerowaç, aby osiàgnàç g∏adkà i b∏yszczàcà powierzch-
ni´ i tym samym lepszà estetyk´.

TwardoÊç i elastycznoÊç
Du˝a odpornoÊç na zginanie, dzia∏anie si∏ okluzyjnych i odkru-
szenie materia∏u GC GRADIA DIRECT wynika z wysokiej od-
pornoÊci na z∏amanie i niskiej wartoÊci modu∏u elastycznoÊci.  

Wysoka odpornoÊç na Êcieranie
GC GRADIA DIRECT ma wysokà twardoÊç i odpornoÊç 
na Êcieranie, jak równie˝ brak efektu aktywnego Êcierania
z´bów przeciwstawnych. Ma to szczególnie znaczenie 
w przypadku wype∏nieƒ w odcinku bocznym.  

Polimeryzowanie Êwiat∏em
GC GRADIA DIRECT mo˝e byç utwardzana Êwiat∏em 
halogenowym, plazmowym lub diodowym. 
Zmiana barwy po polimeryzacji jest minimalna.

Kontrast na zdj´ciach rtg
GC GRADIA DIRECT w wersji Posterior daje kontrast rtg.
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PRZEWODNIK KLINICZNY
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KIEDY I JAK?
Pojedynczy odcieƒ w wi´kszoÊci przypadków

Preparacja ubytku

Klasa I

Klasa III

Klasa V

Klasa II

Oko∏o 95 % wype∏nieƒ kom-
pozytowych wykonywanych
jest z u˝yciem jednego odcie-
nia. Zastosowanie pojedyn-
czego odcienia GC GRADIA
DIRECT do wype∏nienia
ubytków klasy I, II, III i V.

TECHNIKA WYPE¸NIANIA

1 Dobór odcienia 
Po oczyszczeniu z´ba pu-
meksem i wodà, a przed jego
odizolowaniem (za∏o˝eniem
koferdamu) nale˝y dobraç
odcieƒ pos∏ugujàc si´ kolorni-
kiem GC GRADIA DIRECT.
W technice pojedynczego od-
cienia wybierz JEDEN odcieƒ
standardowy. Te odcienie
powsta∏y w oparciu o kla-
syczny kolornik VITAPAN
Classical® oraz posiadajà od-
powiednià równowag´ po-
mi´dzy barwà, nasyceniem,
jasnoÊcià i przeziernoÊcià.

• do wype∏nieƒ w odcinku
przednim

Odcienie standardowe zawie-
rajà kolory z grupy A (czer-
wono-bràzowe), B (czerwo-
no-˝ó∏te) i C (szare) oraz do-
datkowo 2 odcienie do z´-
bów wybielonych - XBW 
i BW oraz dwa odcienie
przyszyjkowe  CV i CVD.  

• do wype∏nieƒ w odcinku
bocznym

Odcienie Standardowe zawie-
rajà tylko kolory z grupy A.

2 Preparacja ubytku
Ubytek opracowaç zgodnie
z obowiàzujàcymi zasadami.

3 Bonding - stosowanie
systemu wià˝àcego

Do po∏àczenia GC GRADIA
DIRECT ze szkliwem i/lub z´-
binà zastosowaç Êwiat∏outwar-
dzalny system wià˝àcy tj.
GC G-BOND, GC UniFil
Bond lub GC Fuji BOND LC.
W przypadku g∏´bokich
ubytków dno pokryç p∏yn-
nym kompozytem tj. GC
GRADIA DIRECT Flo. 
Jako podÊcielenie mo˝na
tak˝e zastosowaç 
GC Fuji LINING PASTE PAK
lub GC Fuji LINING LC. 
W technice kanapkowej
materia∏ami z wyboru 
do odbudowy z´biny 
sà GC Fuji IX GP (Fast) 
lub Fuji II LC.
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POJEDYNCZY ODCIE¡

GC Fuji BOND LC

GC G-BOND

GC Fuji IX GP (Fast)

4 Aplikacja do ubytku
Wybrany odcieƒ standardo-
wy mo˝e byç aplikowany z:

• jednorazowych ampu∏ek
Unitip bezpoÊrednio do
ubytku.

• strzykawek - na bloczek
do mieszania, a nast´pnie
do ubytku za pomocà od-
powiedniego instrumentu.

5 Kszta∏towanie powierzchni
Powierzchni´ wype∏nienia na-
le˝y ukszta∏towaç w standardo-
wy sposób przed polimeryza-
cjà materia∏u.

6 Utwardzanie Êwiat∏em
Po wymodelowaniu, mate-
ria∏ naÊwietliç (dok∏adne
informacje na stronie 20)
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KIEDY I JAK?

Opracowanie za pomocà
wiert∏a diamentowego

Polerowanie z u˝yciem 
krà˝ka Êciernego

Wynik koƒcowy w koferdamie

Efekt ostateczny

7 Opracowanie koƒcowe 
i polerowanie

Powierzchni´ ubytku opra-
cowaç i wypolerowaç zgod-
nie ze standardowymi
technikami.
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Przyk∏ady koƒcowych rezultatów

POJEDYNCZY ODCIE¡

KLASA I 

KLASA III

KLASA II

KLASA V
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Klasa III

Klasa II

Klasa V
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KIEDY I JAK?
Praca z u˝yciem kilku odcieni dla lepszej estetyki 
lub w rozleg∏ych ubytkach

Aby osiàgnàç najlepszy efekt
estetyczny w przypadku
ka˝dego wype∏nienia kl I-V
czy rozleg∏ych ubytków 
np. klasy IV, u˝yj odcieni
specjalnych w po∏àczeniu 
z odcieniami standardowymi.

Klasa IV
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WIELE ODCIENI

Odcieƒ specjalny wewn´trzny Wp∏yw z∏ego doboru jasnoÊci
na efekt koƒcowy wype∏nienia

Odcieƒ standardowy

Dobór odcienia 
Po oczyszczeniu z´ba pume-
ksem i wodà, a przed jego
odizolowaniem - za∏o˝eniem
koferdamu, nale˝y dobraç
odcieƒ pos∏ugujàc si´ kolor-
nikiem GC GRADIA DIRECT.
W technice pracy wieloma
odcieniami wybór odcienia
jest uzale˝niony od lokalizacji
wype∏nienia - odcinek
przedni lub boczny.

Odcienie standardowe
W przypadku ubytków 
w odcinku przednim lub
bocznym odcieƒ standar-
dowy jest wybierany w ten
sam sposób jak w technice
pracy jednym odcieniem.

Odcienie specjalne
wewn´trzne
W ubytkach z´bów przed-
nich wybrany odcieƒ specjal-
ny wewn´trzny jest nak∏ada-
ny pod odcieƒ standardowy.

Odcienie specjalne wewn´-
trzne majà wy˝szà opakero-
woÊç (tzn. sà mniej przezier-
ne) ni˝ odcienie standardo-
we i sà stosowane, aby :

• zablokowaç „ciemny prze-
Êwit” z jamy ustnej  lub za-
maskowaç przebarwionà
z´bin´

• odtworzyç z´bin´ w przy-
padkach znacznej utraty
tkanek twardych z´ba, 
tj. w rozleg∏ych ubytkach
klasy III i IV

Dost´pne sà 3 odcienie:
A02, A03 i A04, z których
ka˝dy ma podobnà barw´,
ale zwi´ksza si´ nasycenie.
PrzeziernoÊç zachowana jest
na tym samym poziomie.

Odcienie specjalne
zewn´trzne
Powierzchnia szkliwa nadaje
z´bom naturalny wyglàd 
i witalnoÊç oraz jest odpo-
wiedzialna za jasnoÊç z´ba.
Znaczenie jasnoÊci jest cz´-
sto niedoceniane w porów-
naniu z barwà i nat´˝eniem
odcienia, a w rzeczywistoÊci
dobranie w pierwszej kolej-
noÊci prawid∏owej jasnoÊci
wp∏ywa na 60% ostateczne-
go koloru, podczas, gdy traf-
ny wybór odpowiedniego
nat´˝enia decyduje o 90%
„koloru”, a koƒcowe 10%
jest osiàgane przez wybór
w∏aÊciwej barwy. JasnoÊç od-
cienia zdecydowanie najlepiej
mo˝na oceniç patrzàc na
brzegi sieczne i powierzch-
nie styczne z´bów.
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KIEDY I JAK?

Szkliwo wraz z wiekiem
zmienia si´ z grubego 
u dziecka na cienkie u star-
szej osoby. Tej zmianie to-
warzyszy spadek jasnoÊci 
z wysokiej (bielszej) do nis-
kiej (ciemniejszej). Do od-
tworzenia zmian w jasno-
Êci szkliwa s∏u˝à nast´pu-
jàce specjalne odcienie
zewn´trzne: 

Wype∏niajàc ubytki w odcin-
ku przednim i bocznym od-
cienie specjalne zewn´trzne
nak∏ada si´ na odcienie
standardowe.

Odcienie specjalne zewn´-
trzne ró˝nià si´ mi´dzy 
sobà przeziernoÊcià i jasno-
Êcià (poziom czerni/bieli), 
co umo˝liwia odtworzenie
naturalnych w∏aÊciwoÊci
szkliwa i jego wp∏ywu na
estetyk´. 

Sà stosowane, aby:

• nadaç ostatecznemu wy-
pe∏nieniu bardziej natural-
ny wyglàd

• odtworzyç charakterystycz-
ne zmiany w szkliwie, 
zale˝ne od wieku pacjenta

Wraz ze zmniejszaniem si´
gruboÊci szkliwa, wzrasta
jego przeziernoÊç. 
Do naÊladowania tych
zmian, np. na brzegach
siecznych z´bów u pacjen-
tów doros∏ych i w wieku
podesz∏ym s∏u˝à nast´pujà-
ce specjalne odcienie
wewn´trzne:

bia∏y przezierny (WT)
DLA DZIECI I M¸ODZIE˚Y
ciemny przezierny (DT)
DLA DOROS¸YCH
szary przezierny (GT)
DLA LUDZI STARSZYCH

naturalny przezierny (NT)
czysty przezierny (CT)

Szczególnà uwag´ nale˝y
zwróciç na estetyk´ w ob-
szarze przyszyjkowym. 
Do naÊladowania tych
zmian, a w szczególnoÊci
do zwi´kszenia barwnoÊci
(„˝ywotnoÊç”) wype∏nieƒ
ubytków klasy V, nale˝y
zastosowaç specjalny
odcieƒ zewn´trzny:

przyszyjkowy przezierny
(CVT)
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WIELE ODCIENI
Tabela ∏àczenia odcieni

W doborze najbardziej odpowiednich odcieni do odbudowy technikà warstwowà
ubytków w przednim odcinku z´bów, mo˝na pos∏u˝yç si´ poni˝szà tabelà:

Schemat polichromatycznej odbudowy warstwowej

ODCIE¡ A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3
Specjalny wewn´trzny BW AO2 AO3 AO3 AO4 BW AO2 AO3 AO4
Standardowy A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3
Specjalny zewn´trzny WT DT DT DT DT WT WT DT DT

M∏odzie˝ Osoby doros∏e Osoby starsze

Klasa IV

Klasa I i II Klasa III Klasa V
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KIEDY I JAK?
Przyk∏ady zastosowaƒ klinicznych

Klasa IV

Sytuacja wyjÊciowa

Stopieƒ typu bevel
dla lepszej

adaptacji odcienia

Odcieƒ specjalny
wewn´trzny AO2

Odcieƒ 
standardowy A1

Odcieƒ specjalny
zewn´trzny
DT lub NT

srodek  2/11/05  12:41  Page 18



19

WIELE ODCIENI

Licówka wykonana metodà bezpoÊrednià

Klasa IV

Klasa IV

B3

DT

A2

NT

AO2

OA2

CT
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KIEDY I JAK?
Zalecenia ogólne

Utwardzanie Êwiat∏em
Po ukszta∏towaniu wype∏nienie nale˝y utwardziç Êwiat∏em zgodnie
z poni˝ej zamieszczonà tabelà. W technice wieloodcieniowej
materia∏ powinien byç nak∏adany i utwardzany warstwowo.
Maksymalne gruboÊci warstw okreÊlone sà w tabeli.

GC GRADIA DIRECT ANTERIOR:

Czas naÊwietlania Plazma arc (2000mW/cm2) 3sec. 6sec.

GC G-Light (1200mW/cm2) 10sec. 20sec.

Odcieƒ Halogen/LED (700mW/cm2) 20sec. 40sec.

CT, NT, WT, GT, CVT 3.0mm 3.5mm

A1, A2, B1, B2, XBW, BW, DT 2.5mm 3.0mm

A3, B3 2.0mm 3.0mm

A3.5, A4, C3, AO2, AO3, AO4, CV, CVD 1.5mm 2.5mm

GC GRADIA DIRECT POSTERIOR:

Czas naÊwietlania Plazma arc (2000mW/cm2) 3sec. 6sec.

GC G-Light (1200mW/cm2) 10sec. 20sec.

Odcieƒ Halogen/LED (700mW/cm2) 20sec. 40sec.

P-A1, P-A2, P-WT, P-NT 2.5mm 3.0mm

P-A3, P-A3.5 2.0mm 3.0mm

Czas naÊwietlania i g∏´bokoÊç efektywnej polimeryzacji
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CZYM?
Dost´pne opakowania

GC GRADIA DIRECT

GC GRADIA DIRECT ∏àcznie
z systemem ∏àczàcym 
GC G-Bond oraz kompozy-
tem p∏ynnym GC Gradia
Direct Flo s∏u˝àcym 
do podÊcielania ubytków,
stanowià kompletny 
system do bezpoÊredniej
odbudowy ubytków.

ODCIENIE

22 odcienie do z´bów
przednich (Anterior)
Standardowe:
XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5,
A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD 

Specjalne wewn´trzne:
AO2, AO3, AO4

Specjalne zewn´trzne:
DT, CT, GT, NT, WT, CVT 

6 odcieni do z´bów
bocznych (Posterior)
Standardowe:
P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5

Specjalne zewn´trzne:
P-WT, P-NT

AMPU¸KI JEDNORAZOWE
(UNITIPS)
Zestaw wprowadzajàcy:
Po 5 ampu∏ek w  odcieniach:
A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT,
P-A2 oraz kolornik

Uzupe∏nienia:
20 ampu∏ek w odcieniach:
A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV,
DT, NT, P-A1, P-A2, P-A3, 
P-A3.5, P-WT, P-NT
10 ampu∏ek w odcieniach:
A4, B2, B3, C3, AO4, CVD,
BW, CT, WT, GT, CVT

Obj´toÊç materia∏u 
w 1 ampu∏ce: 0.16 ml
Waga materia∏u 
w 1 ampu∏ce: 0.24g (Anterior) 
i 0.28g (Posterior)

STRZYKAWKI
Zestaw wprowadzajàcy:
7 strzykawek w odcieniach:
A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT,
P-A2 oraz kolornik

Uzupe∏nienia:
1 strzykawka w dowolnym
odcieniu

Akcesoria
Podajnik do ampu∏ek
Kolornik

Obj´toÊç  materia∏u 
w strzykawce: 2.7ml
Waga materia∏u 
w strzykawce: 4g (Anterior) 
i 4.7g (Posterior)

Zestawy nie zawierajà odcieni B1 i XBW
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CZYM?
Uzupe∏niajàce si´ produkty GC

GC G-BOND

GC G-BOND jest jednosk∏adnikowym, jedno-
warstwowym, zaawansowanym technologicz-
nie system wià˝àcym VII generacji przeznaczo-
nym do Êwiat∏outwardzalnych materia∏ów
kompozytowych. W celu po∏àczenia kompozy-
tu ze szkliwem i z´binà zastosowano zarówno
chemicznà jak i mikromechanicznà adhezj´.
Dwa monomery funkcyjne , 4-MET i ester kwa-
su fosforowego, ∏àczà si´ czàsteczkami nanofi-
lowymi i tworzà wyjàtkowo stabilne i trwa∏e
po∏àczenie z z´binà: Stref´ Nano Interakcji (NIZ).
Âwiat∏outwardzalny i samowytrawiajàcy, 
GC G-BOND jest szybki i prosty w u˝yciu, za-
ledwie 30 sekund na 3 etapy: aplikacj´ GC 
G-BOND na opracowane szkliwo i z´bin´,
pozostawienie na 10 sekund, rozprowadzenie
powietrzem pod MAKSYMALNYM ciÊnieniem
przez 5 sekund w obecnoÊci ssaka, a na koƒcu
naÊwietlenie przez 10 sekund.
OPAKOWANIA
Zestaw Starter - butelka
5 ml butelka, 50 mikrokoƒcówek aplikacyjnych,
1 uchwyt, 1 podstawka do dozowania
Zestaw Starter - ampu∏ki jednorazowe 
50 x 0.1 ml ampu∏ki jednorazowe, 50 zielo-
nych mikroaplikatorów jednorazowych

GC GRADIA DIRECT Flo

GC GRADIA DIRECT Flo do podÊcielania ubyt-
ków pod wype∏nienia z GC GRADIA DIRECT,
jest mikroczàsteczkowym kompozytem hybry-
dowym, dajàcym kontrast na zdj´ciach rtg
i utwardzanym Êwiat∏em. Jest ∏atwa w u˝yciu,
ma p∏ynnà, nie klejàcà si´ i nie Êciekajàcà kon-
systencj´, która umo˝liwia doskona∏à adapta-
cj´ do Êcian ubytku.

OPAKOWANIA
Uzupe∏nienie:
2 x 1.5 g / 0.75 ml strzykawki, 4 koƒcówki
dozujàce typu ig∏y, 2 nakr´tki
Odcieƒ: A3
Akcesoria:
GC GRADIA DIRECT Flo koƒcówki dozujàce
metalowe, 20 sztuk
GC GRADIA DIRECT Flo koƒcówki dozujàce
plastikowe, 20 sztuk

Kolornik VITAPAN Classical® i Vita® sà znakami
zastrze˝onymi znakami handlowymi firmy
Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Niemcy.
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CZYM?
Uzupe∏niajàce si´ produkty GC

GC Fuji IX GP (FAST) 

GC Fuji IX GP (normalnie wià-
˝àcy) i GC Fuji IX GP FAST
(szybkowià˝àcy - tylko 3 min.)
jest konwencjonalnym, che-
moutwardzalnym glasjonome-
rem idealnym do wype∏nieƒ
ubytków klasy I, II i V w od-
cinku bocznym, jak równie˝
do odbudowy zr´bu korony
oraz jako materia∏ podk∏a-
dowy odtwarzajàcy z´bin´
w technice kanapkowej,
szczególnie w po∏àczeniu 
z GC GRADIA DIRECT.
Dost´pne odcienie: A1**,
A2, A3, A3.5, B2, B3, C4
OPAKOWANIA:
Kapsu∏ki: 50 kapsu∏ek (min.
obj´toÊç materia∏u zmiesza-
nego w kapsulce 0.14 ml)
** tylko GC Fuji IX GP
Proszek-P∏yn:
(tylko GC Fuji IX GP)
Zestaw 1-1: 15 g proszku,
6.4 ml p∏ynu, akcesoria
Uzupe∏nienia: 15 g proszku
6.4ml p∏ynu

GC Fuji LINING LC

GC Fuji LINING LC jest Êwia-
t∏outwardzalnym glasjono-
merem do szybkiego podÊcie-
lania ubytków pod wype∏nie-
nia amalgamatowe, kompozy-
towe i porcelanowe. Szybko
wià˝e (30 sekund utwardza-
ny Êwiat∏em widzialnym), ma
niskà rozpuszczalnoÊç w wo-
dzie, jest niewra˝liwy na wil-
goç i na∏o˝ony cienkà warstwà
doskonale ∏àczy si´ z tkanka-
mi z´ba oraz daje kontrast na
zdj´ciach rtg, co umo˝liwia
diagnostyk´ pozabiegowà.
OPAKOWANIA
Proszek/P∏yn
Zestaw 1-1: 10 g proszku,
6.8 ml p∏ynu
Uzupe∏nienia: 10 g proszku 
6.8 ml p∏ynu

GC Fuji LINING LC 
Paste Pak

Pierwszy Êwiat∏outwardzalny,
modyfikowany ˝ywicà cement
glasjonomerowy do podk∏a-
dów dost´pny w postaci 
pasta-pasta. Dwukomorowy
pojemnik (nabój) umo˝liwia
∏atwe, szybkie i precyzyjne
dozowanie materia∏u. Zmie-
szanie materia∏u do idealnej
dla podÊcielenia, pozbawionej
p´cherzyków powietrza kon-
systencji trwa tylko 10 sekund;
warstwa tworzàca film jest
wystarczajàco cienka, by umo-
˝liwiç precyzyjne rozprowa-
dzenie w ubytku bez sp∏ywa-
nia i ∏àczy si´ bezpiecznie 
z tkankami z´ba bez kon-
dycjonowania, a tak˝e 
z kompozytem.
OPAKOWANIA:
Uzupe∏nienie: 7 g/4.7 ml nabój
Paste Pak, bloczek do mieszania
Akcesoria: Podajnik

GC Fuji II LC Improved

Âwiat∏outwardzalny, modyfi-
kowany ˝ywicà glasjono-
mer, który daje bezpieczne,
skuteczne i d∏ugotrwa∏e re-
zultaty. Jest idealnym mate-
ria∏em do wype∏nieƒ ubyt-
ków klasy III i V w odcinku

przednim i bocznym oraz
jako podk∏ad.
Dost´pne odcienie: A1, A2,
A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2,
C4, D2
OPAKOWANIA:
Kapsu∏ki: 50 kapsu∏ek 
ró˝nych lub pojedynczych

odcieni (min. obj´toÊç
materia∏u zmieszanego 
w kapsu∏ce 0.10ml)
Proszek-P∏yn: Zestaw 3-2: 3
x 15g proszku (A2, A3, B3),
2x 6.8ml p∏ynu
Uzupe∏nienia: 15g proszku
6.8ml p∏ynu
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GC EUROPE N.V.
Head Office

Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven

Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14

e-mail info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE  N.V.
EEO Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
e-mail: poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com
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