Essentia® Універсальний Відтінок від GC

Відкрийте двері спрощенню

1 відтінок, 3 надійних варіанти для усіх показників жувальних зубів

Essentia HiFlo

Універсальний композит
світлової полімеризації
з високою текучістю
900740
900742
900977
900998

Essentia LoFlo

Універсальний композит
світлової полімеризації
з низькою текучістю

Essentia

Універсальний композит
світлової полімеризації
з пакуємою консистенцією

Essentia HiFlo Шприц, U (1 x 2 мл) EEP
Essentia LoFlo Шприц, U (1 x 2 мл) EEP
Essentia Шприц, U (1 x 2 мл) EEP
Essentia Конюлі, U (15 x 0.16 мл)

Також дізнайтеся про G-Premio BOND

Essentia®

Універсальний адгезив без компросів від GC

Універсальний
Відтінок

009031 G-Premio BOND Набір 5 мл EEP
009037 G-Premio BOND Окрема пляшка
5 мл EEP
009035 G-Premio BOND унідози,
50 шт (0.1 мл) EEP

від

GC

1 відтінок, 3 надійних
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варіанти для будь-яких
показань жувальних зубів

Essentia®
Універсальний Відтінок

Essentia® Універсальний Відтінок від GC

1 відтінок, 3 надійних варіанти для будь-яких показань жувальних зубів

Essentia від GC знаменує зміну парадигми у реставраційній стоматології завдяки новому
концепту у естетичних реставраціях, використовуючи усього лише 7 відтінків і таким чином
відкриваючи двері до світу спрощеної реставраційної стоматології.
Завдяки Essentia Універсальний відтінок, GC залишає двері спрощенню широко відкритими.
Essentia Універсальний відтінок – це найсучасніше рішення для реставрацій жувальних

зубів: один відтінок з неймовірним ефектом імітування кольору, тепер доступний у
трьох режимах в’язкості. Виберіть звичайний реставраційний, низько текучий чи високо
текучий в залежності від того, яка консистенція буде найбільш корисною у даній ситуації. Від
пришийкових реставрацій до реставрацій оклюзійної поверхні, усі версії Універсального
відтінку достатньо міцні для порожнин будь-якого класу без обмежень.

Обробка некаріозних
порожнин

наповнювачів

та

використанню

для легкої адаптації до препарування, він досягає найвужчих порожнин. Забезпечує відмінні моделювальні властивості разом із неймовірною міцністю та високою
рентгеноконтрасністю у понад 300%, що сприяє виявленню вторинного карієсу.

Essentia LoFlo це низько текучий композит з оптимальною

в’язкістю у випадку потреби у тиксотропному матеріалі –
наприклад, для пришийкових реставрацій. Він гарантує
мінімальний знос, забезпечуючи довговічність реставрації
навіть на оклюзійній поверхні.

ультра

фізичні властивості
Essentia HiFlo та Essentia LoFlo навіть
вищі ніж аналогічні у Essentia Універсальний
дрібних
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Essentia HiFlo це високо текучий композит із гарною змочуваністю, ідеальний

Завдяки запатентованій технології обробки

Міцність на вигин та зносостійкість по методу 3 тіл трьох
режимів в’язкості Універсального відтінку Essentia
(Джерело: GCC R&D data)

Реставрація за допомогою
Essentia LoFlo Універсальний
відтінок

часток,

Essentia це звичайний реставраційний

композит із спрощеною концепцією
розколірки (7 відтінків). Універсальний
відтінок цього композиту забезпечує
чудовий ефект імітування кольору
разом із пакуємою консистенцією:
ідеальний для одновідтінкових
реставрацій жувальних зубів.

відтінок, підтверджуючи, що будь-який режим

в’язкості можна надійно використовувати за

будь-яких показань.

Реставрація за допомогою Essentia
HiFlo Універсальний відтінок

Фінальний вигляд,
що показує гарну інтеграцію із
натуральними тканинами зуба

Фотографії люб’язно надані професором Джозефом Саббахом (Ліван)

Було обрано прямий підхід для
цього складного випадку із
депульпуванням зубів

Реставрація з використанням everX
Posterior як замінника дентину та
Essentia Універсального відтінку
для зовнішнього ламінування

Повторний огляд через
6 місяців, показує гарну
інтеграцію із сусідніми
тканинами зубів

Фотографії люб’язно надані лікарем Божидаром Кафеловим (Болгарія)

