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Για την απόδοση  
του λευκού  
και του κόκκινου

GC GRADIA
Φωτοπολυμεριζόμενη  

Mικροκεραμική Σύνθετη Ρητίνη

GC GRADIA GUM
Φωτοπολυμεριζόμενο Σύστημα  

Ουλικών Αποχρώσεων



Αισθητικές Αποκαταστάσεις …στο λευκό και κόκκινο

 Σε τέλεια αρμονία για ένα υπέροχο χαμόγελο!



Αισθητικές Αποκαταστάσεις …στο λευκό και κόκκινο
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Όταν επιθυμείτε την χρήση ενός σύνθετου υλικού αποκατάστασης και η 

ποιότητα της εργασίας σας απαιτεί τη χρησιμοποίηση μόνο του καλύτερου, τότε 

δεν υπάρχει άλλο από το σύστημα GC GRADIA. Χρόνια εμπειρίας απέδειξαν ότι 

με το GC GRADIA μπορείτε να δημιουργήσετε τέλειες και φυσικές 

αποκαταστάσεις χωρίς την αίσθηση του «ξένου σώματος» που αποδίδουν οι 

παραδοσιακές σύνθετες ρητίνες και με σκληρότητα παρόμοια με αυτήν του 

φυσικού δοντιού.

Ένα ακόμη σύστημα εκτός του GC GRADIA είναι το GC GRADIA με ουλικές 

αποχρώσεις, η σύνθετη ρητίνη της εταιρείας για την απόδοση των ουλικών 

ιστών, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος GC GRADIA.  

Χρησιμοποιώντας τα ξεχωριστά κάθε προϊόν επιδεικνύει εκπληκτικά 

αποτελέσματα. Εάν ο ασθενής απαιτεί αποκαταστάσεις δοντιών και ούλων όπου 

η αισθητική του λευκού και του κόκκινου πρέπει να έχουν τέλεια ισορροπία, 

τότε το ολοκληρωμένο σύστημα είναι το πλέον ιδανικό. Οι ουλικές αποχρώσεις 

και τα βοηθητικά μέσα και των δύο προϊόντων είναι πλήρως εναρμονισμένα και 

έτσι μπορείτε να αποδώσετε με ακρίβεια το χρώμα των αποκαταστάσεων των 

ασθενών σας ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εθνικότητα/φυλή τους.

Για ένα σύστημα λοιπόν που προκαλεί τη δημιουργικότητά σας και προσφέρει 

ένα υψηλότερο επίπεδο αισθητικής οδοντιατρικής στο πεδίο του λευκού και 

του κόκκινου, δοκιμάστε το σύστημα σύνθετης ρητίνης GC GRADIA «λευκό- 

κόκκινο».

 Σε τέλεια αρμονία για ένα υπέροχο χαμόγελο!

GRADIA



GC GRADIA 
για ανώτερου επιπέδου 
αισθητικές 
αποκαταστάσεις

Οι παραδοσιακές σύνθετες ρητίνες αποδίδουν άκαμπτες και ανθεκτικές αποκαταστάσεις, αλλά 

η αισθητική τους γενικότερα δεν είναι τόσο καλή όσο της πορσελάνης. Στην πράξη ο ιριδισμός 

και ο φθορισμός τους καθιστούν δύσκολη την αναπαραγωγή του φυσικού χρώματος των 

δοντιών ειδικότερα όταν αυτό εκτιμάται σε συνθήκες φωτισμού όπως αυτές που συναντώνται 

συνήθως στη στοματική κοιλότητα. Όλα αυτά όμως αλλάζουν με την παρουσίαση του 

συστήματος GC GRADIA. 

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Η ρητίνη GC GRADIA είναι μία φωτοπολυμεριζόμενη μικροκεραμική ρητίνη ιδανική για 

την κατασκευή όλων των τύπων αποκαταστάσεων προσθίων και οπισθίων δοντιών με 

οποιοδήποτε υπόβαθρο.

GC Gradia 
αποκατάσταση με 
ενισχυμένη ρητίνη 

GC Gradia όψηGC Gradia στεφάνη 
οπισθίου με μεταλλική 
βάση

GC Gradia γέφυρα με μεταλλική βάση GC Gradia ένθετοGC Gradia στεφάνη 
προσθίου τύπου Jacket 

στεφάνες και 
γέφυρες

υπερκατα- 
σκευές επί 

εμφυτευμάτων

στεφάνες ¾ 
(με ή χωρίς μεταλλική 
βάση που καλύπτει το 
κοπτικό άκρο)

στεφάνες 
τύπου Jacket

ένθετα και 
επένθετα

όψεις

μικρών διαστάσεων 
αποκαταστάσεις από 
ενισχυμένη ρητίνη 

GRADIA

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ  

ΣΚΕΛΕΤΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
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ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 

Με την ιδιαίτερη απόδοση της χρωματικής έντασης, φωτεινότητας, 

φθορισμού και διαφάνειας, ακόμα και τα πιο λεπτά στρώματα της ρητίνης 

GC Gradia δημιουργούν εξαιρετικό χρωματικό αποτέλεσμα, παρόμοιο  

της φυσικής οδοντοφυΐας.

Οι αποχρώσεις διαστρωμάτωσης της GC Gradia εναρμονίζονται μεταξύ τους 

ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται. Με τον τρόπο αυτό ανεξάρτητα από την 

απόχρωση του δοντιού ή τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αποδοθούν, 

καθίσταται ιδιαίτερα απλή η διαδικασία διαμόρφωσης μίας απόλυτα φυσικής 

αποκατάστασης. Για την προσθήκη προσωπικής πινελιάς έχει αναπτυχθεί μία 

ποικιλία μοναδικών χρωστικών και αποχρώσεων για την απόδοση ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που προορίζονται για τοποθέτηση στα εσωτερικά 

στρώματα..

Εικόνα  δεξιά.     

Διατίθονται επιπρόσθετες 

αποχρώσεις 

λευκανθέντων δοντιών 

από τις οποίες οι δύο 

προορίζονται για την 

οδοντίνη: DAO και DBO, 

υπάρχει μία αδιαφάνεια 

OW και δύο αντίστοιχες 

αδαμαντίνες.

ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΙΡΙΔΙΣΜΟΣ

Τα στρώματα οδοντίνης που αποδίδονται με τη GC Gradia έχουν 

μία ιδιαίτερη φωτεινότητα και καλυπτική ικανότητα που 

εξισορροπεί τον ιριδισμό των συνθέτων ρητινών και απαλύνει 

την ωχρότητά τους. Αυτό προσδίδει ένα φωτεινό τόνο στη 

στοματική κοιλότητα και εξαλείφει την αφύσικη διαφάνεια του 

κοπτικού  άκρου.

στεφάνη τύπου jacket από 
συμβατική σύνθετη ρητίνη 
(11)

στεφάνη τύπου Jacket από 
GC GRADIA (21)

Όλες οι αποχρώσεις ταιριάζουν με τις αποχρώσεις του κλασικού χρωματικού οδηγού Vitapan®
Vita®: σήμα κατατεθέν της εταιρείας Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen

Η ρητίνη GC GRADIA έχει πιο φυσικό ιριδισμό συγκρινόμενο με τις περισσότερες 
αποχρώσεις ιριδισμού των συμβατικών συνθέτων υλικών.

GC GRADIAGC GRADIA ΠροϊΌν A ΠροϊΌν B ΠροϊΌν C ΠροϊΌν A ΠροϊΌν B ΠροϊΌν C

Σύγκριση της απόδοσης ιριδισμού σε μαύρο φόντο- όπως στη στοματική 
κοιλότητα- η ρητίνη GC Gradia αποδίδει πιο φυσικό ιριδισμό από άλλα προϊόντα. 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ GC GRADIA

Καλυπτική ικανότητα πάστας

Διαφάνεια Αδιαφάνεια

GC GRADIA (AO)
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GC GRADIA 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ  ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ

Η ρητίνη GC Gradia είναι μία προηγμένη τεχνολογικά, ενισχυμένη σύνθετη ρητίνη. Η εσωτερική της δομή 

αποτελείται από ενισχυμένους δεσμούς μεταξύ οργανικών/ανόργανων ενισχυτικών ουσιών και μίας ελαφρά 

ενισχυμένης ρητινώδους μήτρας που στο σύνολό της εγγυάται ένα ιδιαίτερα υψηλής αντοχής υλικό, ενώ 

παράλληλα είναι φιλικό με τα δόντια της αντίθετης οδοντοφυΐας. Το γεγονός αυτό κάνει τη ρητίνη GC Gradia 

ιδιαίτερα κατάλληλη για αποκαταστάσεις σε οπίσθια δόντια με ιδιαίτερη αποτριβή, αποκαταστάσεις που 

υφίστανται υψηλές πιέσεις και είναι επιρρεπείς σε κατάγματα ή ρωγμώσεις όταν πρόκειται να αποκατασταθούν 

με πορσελάνη. Η ρητίνη αυτή είναι επιπρόσθετα απλή στο χειρισμό, βιοσυμβατή, βασίζεται σε ανεχτική τεχνική 

τοποθέτησης και μπορεί εύκολα να λειανθεί αποδίδοντας ιδιαίτερη γυαλάδα.

Καμπύλη τάσης-παραμόρφωσης

ΔYΝΑΜΗ ΚΑΜΨΗΣ (Mpa) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΜΨΗΣ (Mpa)

Προϊόν A: συμβατική σύνθετη ρητίνη

Προϊόν B: σύνθετη ρητίνη τελευταίας γενιάς για αποκαταστάσεις

Προϊόν C: υβριδική σύνθετη ρητίνη

0 20 40 60 80 100 120 140 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

124

61

123
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Παραμόρφωση

Τά
ση

GC GRADIA
Προϊόν A 

Προϊόν B

Προϊόν C 
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ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΠΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ

Καθώς όλες οι αποχρώσεις GC GRADIA εναρμονίζονται μεταξύ τους απαιτείται η γνώση 

μόνο μίας τεχνικής διαστρωμάτωσης. Είτε χρησιμοποιείτε τη βασική είτε την τεχνική 

της διαστρωμάτωσης, δεν χρειάζεται να προσαρμόσετε την τεχνική σας στις 

διαφορετικές ενδείξεις. Το σύστημα συνοδεύεται ακόμα με διαγράμματα των 

παρασκευών ώστε ο οδοντίατρος να παρέχει στον οδοντοτεχνίτη όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό προτού ξεκινήσει η κατασκευή της 

προσθετικής εργασίας.

στεφάνη οπισθίου τύπου 
Jacket 

στεφάνη προσθίου 
τύπου Jacket 

στεφάνη ¾ προσθίου ( με 
μεταλλική βάση μέχρι το 
κοπτικό άκρο)

επένθετοένθετο

Τελειωμένη στεφάνη μετά 
την τοποθέτηση της 
αυχενικής διαφάνειας και 
των αποχρώσεων

Προστασία διαφάνειας 
(προαιρετικά)

Τοποθέτηση της 
οδοντίνης

Τοποθέτηση των 
διαφανειών χρωστικών 
και αποχρώσεων για 
απόδοση ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών 
(προαιρετικά)

ομοιόμορφη 
τοποθέτηση της 
Αδιαφάνειας

Τοποθέτηση στην 
αυχενική περιοχή των 
αντίστοιχων Αδιαφανειών 
οδοντίνης

Mέσω μίας απλοποιημένης τεχνικής διαστρωμάτωσης μπορεί να αποδοθεί φυσικότητα στις αισθητικές αποκαταστάσεις.

προετοιμασία του ορίου

~2mm 1.5-2mm
(1.3mm)

0.8-1mm
(0.8mm)

1.3-1.8mm 1.3-1.8mm

1mm min.

1.3mm 0.8-1mm0.8-1mm
(0.5mm)

1.3mm

0.8-1.2mm 
(0.5mm)

0.5mm
min.

0.3mm
min.

2.0mm
1.3mm

1mm

1.3-1.8mm

0.8mm
min.

0.8mm
min.

1mm
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ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Το σύστημα σύνθετης ρητίνης με ουλικές αποχρώσεις είναι ένα φωτοπολυμεριζόμενο 

μικροσυνθετικό υλικό που μπορεί να αναπαραγάγει τους ουλικούς ιστούς σε περιπτώσεις 

υπερκατασκευών επί εμφυτευμάτων και άλλων κινητών ή ακίνητων προσθετικών 

αποκαταστάσεων, όπως στεφάνες, γέφυρες και μερικές οδοντοστοιχίες.

ΔΥΝΑΤΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Η αντοχή, η ανθεκτικότητα και οι ικανότητες χειρισμού των ουλικών  αποχρώσεων GC 

GRADIA είναι παρόμοια του συστήματος GC GRADIA. Επίσης έχει μεγάλη ποικιλία κόκκινων 

αποχρώσεων ώστε να έχετε την δυνατότητα να ταιριάξετε την αποκατάσταση με τους 

φυσικούς ουλικούς ιστούς του ασθενή, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εθνικότητά του.

ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΡΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΙΞΩΔΗ  

Για την αναπαραγωγή διαφορετικών περιοχών των ούλων, οι ουλικές αποχρώσεις GC 

GRADIA διατίθονται σε τρία διαφορετικά ιξώδη (ρευστότητες); μία υγρή (ουλική αδιαφάνεια, 

Opaque GC GRADIA), μία πάστα (ουλική απόχρωση Σώματος, Body GC GRADIA ), και ένα 

ζελέ (ουλικοί τροποποιητές χρώματος, Modifier GC GRADIA και ουλική διαφάνεια, GC 

GRADIA Τranslucent). Όταν συνδυάζονται με το εναρμονισμένο με αυτά σύστημα 

αποχρώσεων συνθέτων ρητινών, προκύπτει σχεδόν απεριόριστος αριθμός αποχρώσεων.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα GC GRADIA για την 

αναπαραγωγή φυσικού χρώματος των ούλων όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Για 

παράδειγμα, μία πιθανή μέθοδος αναπαραγωγής των ουλικών ιστών στην αριστερή 

φωτογραφία θα ήταν η χρησιμοποίηση της ουλικής απόχρωσης, GC GRADIA Opaque 

GO11 σε συνδυασμό με την GC GRADIA G21, ενώ για την αναπαραγωγή των ουλικών 

ιστών της δεξιάς εικόνας, προτείνεται ο συνδυασμός της απόχρωσης GC GRADIA Opaque 

GO13 και GC GRADIA G24.

Για την φυσική απόδοση αποκαταστάσεων με ουλική προέκταση είναι απλά πολύ 

σημαντικό να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα σύνθετης ρητίνης με το οποίο να 

χρησιμοποιούνται στο έπακρο όλες οι δυνατότητες για αισθητική απόδοση τόσο στην 

κόκκινη όσο και στη λευκή ζώνη. Να γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αποχρώσεις 

GC GRADIA.

Aποχρώσεις ούλων  
GC GRADIA
Για απόδοση ανώτερης αισθητικής 
στην κόκκινη ζώνη
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XΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ

Όπως και με το σύστημα GC GRADIA, οι 

ουλικές αποχρώσεις GC GRADIA 

ακολουθούν έναν μόνο απλό τρόπο 

χτισίματος για τη βασική τεχνική ή την 

τεχνική της πολλαπλής διαστρωμάτωσης και 

έτσι δεν χρειάζεται να προσαρμόσετε την 

τεχνική σας στις διαφορετικές ενδείξεις. Κάθε 

βήμα φωτοπολυμερίζεται 

επαναλαμβανόμενα σύμφωνα με 

προκαθορισμένους χρόνους πολυμερισμού. 

Και αυτό είναι όλο!

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ

Όταν κατασκευάζονται αποκαταστάσεις με ουλικές προεκτάσεις για έναν συγκεκριμένο 

ασθενή είναι σημαντικό να εναρμονίζονται οι αποχρώσεις του κόκκινου και του λευκού. Οι 

ουλικές αποχρώσεις GC GRADIA είναι συμβατές τόσο με το σύστημα συνθέτων ρητινών GC 

GRADIA όσο και με το σύστημα πορσελάνης GC Initial  Ceramic, με τρόπο ώστε οποιοδήποτε 

υλικό και αν επιλεχθεί να χρησιμοποιηθεί να είναι εύκολη η απόδοση αισθητικής στις 

αποκαταστάσεις σας. Υπάρχουν ακόμα βοηθητικά μέσα και υλικά όπως συγκεκριμένοι 

διαλύτες, που διευκολύνουν τη συνεργασία 

των συστημάτων. Για πληροφορίες σχετικά με 

το σύστημα GC Initial Ceramic επισκεφτείτε 

την ηλεκτρονική διεύθυνση  

www.gcinitial.gceurope.com.

GC GRADIA ουλικές αποχρώσεις

GC GRADIA ουλικές αποχρώσεις  
σε συνδυασμό με GC Initial Ti
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To σύστημα GC GRADIA και GC GRADIA ουλικών αποχρώσεων συσκευάζονται σε 

βολικές, φιλικές προς το περιβάλλον σύριγγες και πωλούνται ως ολοκληρωμένα σετ. 

Διατίθονται ακόμα και ανταλλακτικές συσκευασίες. 

GC GRADIA  
Αρχική κασετίνα (στανταρτ σετ) 
Είναι σχεδιασμένο για τη βασική τεχνική 

χτισίματος και την κάλυψη των βασικών 

χρωματικών απαιτήσεων του κλασικού 

οδηγού Vitapan. Περιέχει όλες τις βασικές 

αδιαφάνειες, τις αποχρώσεις σύνθετων 

ρητινών και τους συγκολλητικούς 

παράγοντες. (6V αποχρώσεις συνολικά 26 

σύριγγες).

GC GRADIA  
Πλήρης κασετίνα (μάστερ σετ) 
Σχεδιασμένο για την τεχνική της 

πολλαπλής διαστρωμάτωσης, το σετ αυτό 

περιέχει το σύνολο των αποχρώσεων και 

βοηθητικών μέσων που απαιτούνται για 

αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής. 

(10V αποχρώσεις, συνολικά 57 

σύριγγες).

Το σύστημα GC GRADIA
Συσκευασίες και βοηθητικά  
μέσα για κάθε ανάγκη

* Όλες οι αποχρώσεις 
ανταποκρίνονται στον κλασικό 
χρωματικό οδηγό Vitapan.  
Vita: σήμα κατατεθέν της εταιρείας  
Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen.
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Το σύστημα GC GRADIA διατίθεται με 

ποικιλία ενεργοποιητών για τη 

συγκόλληση διαφορετικών υλικών μεταξύ 

τους κατά την κατασκευή της 

αποκατάστασης. Ο ενεργοποιητής GC 

Composite Primer συγκολλά σύνθετες 

ρητίνες και τεχνητά δόντια επί της 

ακρυλικής βάσης οδοντοστοιχιών. Ο 

ενεργοποιητής GC MetalPrimer II 

συγκολλά ακρυλικές και σύνθετες ρητίνες 

σε μέταλλα, ενώ ο ενεργοποιητής GC 

Ceramic Primer συγκολλά σύνθετες και 

ακρυλικές ρητίνες σε πορσελάνη.

GC GRADIA  
Σετ χρωστικών 

Αποχρώσεις για χρωστικές για την 

επίτευξη υψηλής αισθητικής  

(11 αποχρώσεις)..

GC GRADIA αποχρώσεις ούλων  
Αρχικό σετ

Περιέχει τις βασικές ουλικές αποχρώσεις, 

σύνθετες ρητίνες και ενεργοποιητές/

συγκολλητικούς παράγοντες καθώς  

και βοηθητικά μέσα. Μπορείτε  

να παραγγείλετε μεμονωμένες 

ανταλλακτικές συσκευασίες  

(διατίθενται 17 αποχρώσεις).

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

GC GRADIA Die-Hardener 

Υγρό σκλήρυνσης  

γύψινου εκμαγείου (5ml)

GC GRADIA Dia Polisher 

Υγρό γυαλίσματος 

γύψινου εκμαγείου

GC GRADIA Air Barrier 

Yγρό προστασίας 

από τον αέρα

Έμβολο προώθησης 

υλικού σύριγγας

Χρωματικός 

οδηγός

GC STEPLIGHT SL-1 GC LABOLIGHT LV-III 

Δημιουργήστε τέλεια χαμόγελα,  
με το σύστημα «λευκού»  
και «κόκκινου» GC GRADIA 

Eπικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας σήμερα!

Για ομαλό 

φωτοπολυμερισμό 

σε διαστήματα των 

10 δευτερολέπτων 

χωρίς μετακίνηση 

της αποκατάστασης.

Για τον πλήρη 

φωτοπολυμερισμό 

των συνθέτων 

ρητινών με ακριβή 

και ομοιόμορφο 

πολυμερισμό.

GC GRADIA 

Separator Υγρό 

διαχωρισμού (5ml)
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