
                Új DIMENZIÓ 

     a helyreállító fogászatban
               



Egyben behelyezve 
alkalmazható (bulk fill)

Tömörítés és 
kialakítás

Finírozás A lakk applikálása

erôs és megbízható 

A tartósság új dimenziója az üvegionomer technológiában

gyors és egyszerû 

Új sebesség a helyreállító fogászatban

esztétikus és transzlucens

Tekintsen az üvegionomer technológiára más szemmel

biztonságos és bizonyított

Az üvegionomer technológia új dimenziója

Az EQUIA egy egyedülálló helyreállító rendszer esztétikus és gazdaságos poszterior restaurációkhoz, 
lenyûgözô erôt biztosítva minden szinten. Az EQUIA rendszer egyesíti az EQUIA Fil - az üvegré- 
szecskék új generációja - és az EQUIA Coat - egy nagy töltôanyag-tartalmú lakk - anyagokat.

Poszterior helyreállítások 
EQUIA-val - Elôtte

•   Megnövelt törési szilárdság, hajlítási szilárdság, és hajlító 
kifáradási ellenállás

•   Védelem a nedvesség és a savas erózió ellen  

•  Az üvegionomer anyag idôvel megnövekedô ereje 
   a nyál hatására érik be 

•   A teljes munkaidô hossza kevesebb mint 3 és fél perc 

•  A rendszer nem igényel rétegezést, nem ragadós,
   tömöríthetô és tökéletesen adaptálható a kavitás falaihoz  

•   A kofferdám használata opcionális és a kémiai adhézió-
val kiküszöbölhetô a bonyolult ragasztási procedúra 

•   Mivel szinte egyáltalán nem lép fel zsugorodási stressz, 
az EQUIA-t nevezhetjük egyben behelyezhetô (bulk fill) 

anyagnak, még nagy és mély kavitások esetén is 

•   Nincs szükség komplex finírozásra és polírozásra, mivel 
az EQUIA Coat egyszeri applikációja elegendô  

•  Készítsen páratlanul csillogó és sima felszíneket 
    a tartósabb, természetesebb fényért  

•   Védi a helyreállítást az elszínezôdéstôl a hosszú távú 
színstabilitás érdekében 

•   Az elérhetô kilenc szín segítségével tökéletes színillesz-
kedés alakítható ki 

•  Véd a visszatérô szuvasodás ellen és megóvja 
   a szomszédos fogakat

•   A lakk megvédi a helyreállítás széleit 
a mikroszivárgástól

•  Kiterjesztett indikációs terület a többi üvegionomer 
    anyaghoz képest, ezt számos klinikai tanulmány is 

    bizonyítja 

Poszterior helyreállítások 
EQUIA-val - Utána

Porozitások feltöltése Penetrációs mélység 
30-50 µm 

Az EQUIA rendszer egyesíti az EQUIA Fil - új generációs 
üvegionomer - és az EQUIA Coat - nagy töltôanyag-tartalmú 

rezin lakk - anyagokat, mely a következô szintre emeli az üveg- 
ionomer technológiát, és ezzel az alábbiakat kínálja Önnek:

Az EQUIA jelentôs idôelônyt ad a többi helyreállítási lehetô-
séghez képest.

Az EQUIA összehasonlíthatatlan esztétikuma kiszélesíti 
a poszterior helyreállításoknál használható lehetôségek 

körét, így megfelelve a páciensei elvárásainak.

Az új rendszer teljesítményét klinikailag bizonyították 
az elmúlt években. Számos jelenleg is zajló nemzetközi 

kutatással együtt ez egy bizonyíték alapú helyreállító 
megközelítésnek tudható be, mely nagyszerû alternatívát 

nyújt a mindennapi munkája során.
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Fénypolimerizálás

Klinikai tanulmányok eredményei 
• Az EQUIA kiváló kezdeti színilleszkedést mutat* 
• Az EQUIA épp oly hatékony, mint a mikrotöltésû kompozit rendszerek* 
•  Az EQUIA alkalmazható végleges helyreállító anyagként minden méretû I. osztályú 

és kisebb II. osztályú kavitások esetén*
• Az EQUIA rendszer megbízható választásnak tûnik hosszú távú fogászati 
   helyreállítások elkészítéséhez a nagy rágónyomású területeken is*

*Az adatok kérésre elérhetôk.
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Az EQUIA rendszer különbözô szimpla 
vagy kombinált csomagokban is elérhetô, 
melyek tartalmazzák az EQUIA Fil 
kapszulákat és egy EQUIA Coat-ot.
Az EQUIA Fil anyag a következô Vita® 
színekben érhetô el: A1, A2, A3, A3,5, 
B1, B2, B3, C4 és SW (standard fehér).

A Vita® a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Német-
ország bejegyzett védjegye.

     Lépjen egy   
       új dimenzióba 
az EQUIA-val a GC-tôl

Többet szeretne megtudni az EQUIA anyagról?  
Látogassa meg mikrooldalunkat: www.gcequia.com

Intro Csomag
(EQUIA Fil - 50 kapszula, 
EQUIA Coat
- 4 ml és kiegészítôk) 

Promo Csomag
(2 doboz EQUIA Fil
- 2 x 50 kapszula, 
EQUIA Coat
- 4 ml és kiegészítôk)

Utántöltô
(50 kapszula/doboz)

004370 Vegyes 
004371 A1
004372 A2
004373 A3
004374 A3.5
004375 B1
004376 B2
004377 B3
004378 C4
004738 SW

900591 Vegyes & A3
900592 A1 & A3
900593 A2 & A2
900594 A2 & A3
900595 A3 & A3
900596 A3.5 & A3
900597 B1 & A3
900598 B2 & A3
900599 B3 & A3
900600 C4 & A3

900582 Vegyes
900583 A1
900584 A2
900585 A3
900586 A3.5
900587 B1
900588 B2
900589 B3
900590 C4

EQUIA Coat utántöltô  
004379 4 ml üveg, 20 eldobható adagolótálka, 50 Micro-Tip applikátor, 1 applikátor tartó
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GC Europe N.V.
Head Office
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel.  +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC Europe N.V.   
GC EEO - Hungary
Fazekas u. 29-31.
H - 1027 Budapest
Tel.  +36.1.224.04.00
Fax. +36.1.224.04.01
hungary@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com


