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Kompozyt podπcielajåcy pierwszego
wyboru pod wypeñnienia GC GRADIA DIRECT i nie tylko...
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Wskazania
Pñynna, nieklejåca sië i doskonale do-
pasowujåca sië do πcian ubytku kon-
systencja sprawia, æe GC GRADIA
DIRECT Flo jest szczególnie
przystosowana do:

• wyπcielenia wnëtrza ubytku 
pod bezpoπrednie wypeñnienia
kompozytowe takie jak 
np. z GC GRADIA DIRECT

• wypeñnienia tunelowego

• wypeñnienia bardzo mañych ubytków

• korekty mañych nieregularnoπci
ksztañtu zëba

• naprawy uszkodzonych wypeñnieË
kompozytowych    

Ñatwy w uæyciu         
Niektóre pñynne kompozyty så zbyt
lejåce albo zbyt lepkie. Konsystencja
GC GRADIA DIRECT Flo powoduje,
æe materiañ jest optymalnie pñynny 
i jednoczeπnie nie klei sië. Nañoæony,
szybko wypeñnia wnëtrze ubytku, 
lecz nie πcieka.

Ñatwy w aplikacji
Strzykawki uæywane do GC GRADIA
DIRECT Flo posiadajå okrågñy uchwyt
umoæliwiajåcy manipulacjë we wszyst-
kich kierunkach. Ponadto dostëpne så
dwa rodzaje zakrzywionych koËcówek:
giëtkie koËcówki metalowe w ksztañcie
igñy i plastikowe dla dzieci lub pacjen-
tów obawiajåcych sië igieñ.

Utwardzany πwiatñem i widoczny
na zdjëciach Rtg

Element peñnego systemu
kompozytowego do wypeñnieË 
GC GRADIA DIRECT Flo jest integralnå
czëπciå naszego nowego systemu do
bezpoπrednich wypeñnieË, wspólnie 
z kompozytem GC GRADIA DIRECT 
i systemem ñåczåcym GC UniFil Bond.   

Opakowania

OdcieË: A3
Uzupeñnienie:
2 x 1.5 g / 0.80 ml w strzykawkach,
4 metalowe koËcówki i 2 osñony do
ochrony przed πwiatñem

Akcesoria:
GRADIA DIRECT Flo:
koËcówki metalowe, 20 szt.
koËcówki plastikowe, 20 szt. 

GC GRADIA DIRECT Flo - pñynny,
mikrohybrydowy kompozyt jest
czëπciå nowej rodziny produktów GC
utworzonej przez system ñåczåcy GC
UniFil Bond i materiañy do wypeñnieË
GC GRADIA DIRECT.

Wiele pñynnych kompozytów dostë-
pnych na rynku polecanych jest jako
materiañy uniwersalne. Jednak podczas
stosowania tych produktów w praktyce
klinicznej pojawiajå sië problemy albo
z niewystarczajåcå konsystencjå albo
nieodpowiednimi do danych wskazaË
parametrami technicznymi.

GC GRADIA 
DIRECT Flo 
ze wzglëdu
na specjalnie
dostosowane
wñaπciwoπci
fizyczne
i konsystencjë
polecana jest

jako podπcielenie pod wypeñnienia
kompozytowe takie jak np. 
GC GRADIA DIRECT. Ponadto nadaje
sië idealnie do wypeñnieË bardzo
mañych ubytków oraz do korekty
bardzo mañych nieregularnoπci 
w ksztañcie zëba. 
Formuña GC GRADIA DIRECT Flo
umoæliwia ñatwy sposób uæycia,
a strzykawka zapewnia bardzo
precyzyjne podawanie materiañu. 

Æywica    GC GRADIA DIRECT Flo     Æywica
zbyt pñynna    wñaπciwa konsystencja    zbyt gësta


