
Gradia® Direct LoFlo,
е първият течен компо-

зит, считан за истински
възстановителен матери-

ал, не само при клас V или
като подложка, но също и при

възстановявания клас I, клас II
и клас III.

GC представя нов течен
възстановителен материал по най-

новата технология HDR - висока
плътност и рентгеноконтрастност,

с ненадминати механични качества.

стабилен - надежден - естетичен

Gradia®Direct
LoFlo

om GC.
Високо вискозен

микрофилен хибриден
композит с

HDR технология.
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Висока износоустойчивост и ниско свиване за вашата сигурност
Gradia® Direct LoFlo постига отлична стабилност, благодарение на уникалната технология (HDR) - Висока плътност и
рентгеноконтрастност. Износоустойчивостта и фрактурната якост са подобни на съвременните постериорни
композити, като освен това предлага до 55% по-ниско свиване от водещия течен композит на пазара.

Надеждност
Пре-полимеризираният пълнител HDR с нано-силициева
технология значително увеличава дълготрайността,
полируемостта и рентгеноконтрастността.
Включването на флуоро-алумино силикатно стъкло
осигурява допълнителна защита срещу вторичен кариес.

Опаковки
2 шприци по 1,3 g, 4 метални накрайника и 2 светло-
защитни капачки.
Предлага се в 7 цвята: A1, A2, A3, A3.5, A03 (опак дентин),
CV (шиечен цвят) и BW (избелено бяло).
Принадлежности
Накрайници - метални или пластмасови - 20 бр.

снимка: проф. Myasaki

Изключителна манипулативност
Омокряемостта на Gradia® Direct LoFlo позволява
съвършено адаптиране и лесно нанасяне без разтичане,
с всеки вид инструмент или четка по ваш избор. Поради
уникалният си състав, подобен на Gradia® Direct, 7-те
налични цвята на Gradia® Direct LoFlo се сливат невидимо
към околните зъбни структури.
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Износване (µm)% обемно полимеризационно свиване
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Изключително
ниското свиване на
Gradia®Direct LoFlo
намалявa стреса от
свиването, микро-
просмукването и
чувствителността.
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