
Gradia®Direct LoFlo, 
pierwszy p∏ynny materia∏ 

nie tylko do podÊcielania 
i ostatecznych wype∏nień

ubytków klasy V lecz równie˝
ubytków klasy I, II i III.

Nowy p∏ynny materia∏ do 
wype∏nieƒ o niezwyk∏ych

w∏aÊciwoÊciach fizycznych 
dzi´ki innowacyjnej technologii 

HDR, High Density Radiopaque
wprowadzonej przez GC.

trwa∏oÊç - niezawodnoÊç - estetyka

Gradia®Direct 
LoFlo z GC

Kompozyt p∏ynny o wysokiej
g´stoÊci z mikro wype∏niaczem
hybrydowym opracowanym

w technologii HDR.

montaz A5 148.5x210  2/27/07  2:30 PM  Page 1



Wysoka odporność na ścieranie i niski skurcz polimeryzacyjny 
Gradia®Direct LoFlo dzi´ki zastosowaniu unikalnej technologii HDR (High-Density Radiopaque)
osiàga doskona∏à stabilnoÊç. Odporność na ścieranie i wytrzyma∏ość na z∏amania jest po-
równywalna z nowoczesnymi kompozytami do wype∏nieƒ w odcinku bocznym, a ponadto posiada
o 55% mniejszy skurcz ni˝ dost´pne na rynku wiodàce  kompozyty p∏ynne.

Skurcz polimeryzacyjny - % objetości Abrazja (µm)
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Bardzo niski skurcz
polimeryzacyjny
Gradia®Direct LoFlo
minimalizuje skutki
skurczu, mikroprze-
ciek i nadwra˝liwoÊç

Produkt konkurencyjny A

Produkt konkurencyjny B

Produkt konkurencyjny C
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Niezawodność
Prepolimeryzowany wype∏niacz opracowany 
w technologii HDR zawierajàcy nano czàsteczki
krzemionki znacznie zwi´ksza trwa∏ość, polero-
walność i kontrastowość na zdj´ciach rtg.
ZawartoÊç szk∏a fluoro-glinowo-krzemowego
daje dodatkowà ochron´ przed wystàpieniem
próchnicy wtórnej. 

Niezwyk∏a ∏atwość stosowania
Optymalna lepkość Gradia®Direct LoFlo pozwala
na doskona∏à adaptację do ubytku, ∏atwo
zachowuje nadany kszta∏t, nie klei i nie ciàgnie si´
podczas modelowania niezale˝nie od wybranego
rodzaju instrumentu lub p´dzelka. Dzi´ki wyjà-
tkowej kompozycji zbli˝onej do Gradia®Direct,
7 odcieni Gradia®Direct LoFlo umo˝liwia wyko-
nanie niewidocznych wype∏nieƒ, które nie
odró˝niajà si´ od otaczajàcej je struktury z´ba.
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Opakowania 
2 strzykawki po 1,3 g (0,8 ml), 4 metalowe koƒcówki 
aplikujàce i 2 nakr´tki chroniàce przed Êwiat∏em. 
Dost´pny w 7 odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, AO3 
(z´bina opakerowa), CV (odcieƒ do szyjek) i BW 
(bia∏y do z´bów wybielanych).

Akcesoria 
Koƒcówki aplikujàce - metalowe lub plastikowe, 20 sztuk.
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