A nouã DIMENSIUNE

a restaurãrilor

		

stomatologice

EQUIA este un sistem de restaurare unic pentru restaurãri posterioare estetice ºi economice ce prezintã caracteristici impresionante din toate punctele de vedere. Sistemul EQUIA combinã EQUIA Fil o nouã generañie de particule de sticlã - ºi EQUIA Coat - un lac de protecñie cu conñinut rãºinic ridicat.
puternic & rezistent

Un nou nivel al durabilitãñii în tehnologia ionomerilor de sticlã

esteticã & translucenñã

Priviñi tehnologia ionomerilor de sticlã cu alñi ochi
Estetica incomparabilã a sistemului EQUIA vã oferã o paletã
largã de opñiuni pentru restaurãrile posterioare astfel încât
dumneavoastrã sã puteñi satisface aºteptãrile pacienñilor.

Sistemul EQUIA combinã EQUIA Fil, o nouã generañie de
ionomer de sticlã, ºi EQUIA Coat, un lac de protecñie cu
conñinut rãºinic ridicat ce aduce tehnologia ionomerilor
de sticlã la un nou nivel ºi vã oferã:

• Obñineñi mai uºor ca niciodatã suprafeñe lucioase ºi
netede fãrã egal, cu un luciu natural durabil în timp.

• Rezistenñã sporitã la fracturare, la flexie ºi rezistenñã
dinamicã la îndoiri repetate.

• R
 estaurarea este protejatã împotriva decolorãrii pentru
o stabilitate a culorii pe termen lung.

• Protecñie împotriva umiditãñii ºi a eroziunii acide.

• C
 ele nouã nuanñe vã oferã posibilitatea de a gãsi întotdeauna culoarea perfect adaptatã.

Dr. M.Kukurba-Setkowicz,
Polonia

• Rezistenñã sporitã în timp a ionomerului de sticlã
datoratã efectului unic de maturizare, atribuit salivei.

Obturarea porozitãñilor

Adâncimea penetrãrii
30-50 µm

Restaurare posterioarã cu
EQUIA - Înainte

sigur & demonstrat

rapid & uºor

O nouã vitezã în stomatologia restauratoare

Un nou nivel al tehnologiei ionomerilor de sticlã

EQUIA oferã un avantaj substanñial al timpului comparativ cu
multe alte opñiuni de restaurare.

Performanña acestui nou sistem a fost doveditã clinic
de-a lungul mai multor ani. Împreunã cu numeroase studii
clinice în curs de desfãºurare în întreaga lume, este atribuitã
unei abordãri restauratoare bazate pe evidenñe ce oferã
o alternativã excelentã la rutina zilnicã.

• Timpul total al procedurii mai mic de 3,5 minute.
• Sistemul nu necesitã stratificare, este nelipicios ºi
condensabil, ºi se adapteazã perfect la pereñii cavitãñii.

• P
 rotecñie împotriva cariilor recurente precum
ºi protecñia dinñilor adiacenñi.

• U
 tilizarea digii este opñionalã, iar adeziunea chimicã
eliminã procedurile complicate de adeziune.

• L acul protejeazã marginile restaurãrii împotriva
micro infiltrañiilor.

• A
 vând un stres al contracñiei la prizã aproape inexistent,
EQUIA poate fi considerat un adevãrat material de
restaurare într-o singurã etapã chiar ºi în cazul
cavitãñilor mari ºi adânci.

• Indicañii de folosire extinse comparabile cu cele ale
altor materiale CIS, fapt confirmat de numeroase
studii clinice.

• Nu sunt necesare finisarea ºi lustruirea complexã deoarece
o singurã aplicare a lacului EQUIA Coat este suficientã.
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Restaurare posterioarã cu
EQUIA - Dupã

Condensare
& conturare

Finisare

Aplicarea
lacului

Foto-polimerizare

Rezultatele studiilor clinice
• EQUIA prezintã o adaptare excelentã a culorii iniñiale*.
• EQUIA s-a dovedit a avea o eficacitate identicã cu cea a sistemelor rãºinice
compozite cu micro-umpluturã*.
• EQUIA poate fi utilizat ca material de restaurare definitiv în cazul cavitãñilor de
clasa I de orice mãrime ºi cavitãñilor de clasa II de mãrime redusã*.
• EQUIA reprezintã o alegere sigurã pentru restaurãrile stomatologice pe termen
lung, chiar ºi în cazul suprafeñelor dentare supuse stresului ocluzal*.
*Date disponibile în arhivã.

Intrañi într-o

nouã dimensiune

cu

EQUIA de la GC

Doriñi sã aflañi mai multe informañii referitoare la EQUIA?
Vizitañi micro site-ul nostru: www.gcequia.com

Intro Pack
(cutie cu 50 capsule
EQUIA Fil,
4 ml EQUIA Coat
& accesorii)

Promo Pack
(2 cutii cu 50 capsule
EQUIA Fil,
4 ml EQUIA Coat
& accesorii)

Rezerve (cutie
cu 50 capsule)

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

900591 Assorted & 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

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

Sistemul EQUIA este disponibil în diferite pachete, atât rezerve cât ºi pachete
combinate, ce conñin capsule de EQUIA
Fil ºi un flacon de EQUIA Coat.
EQUIA Fil este disponibil în urmãtoarele
nuanñe Vita®: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2,
B3, C4 ºi SW (Standard White).
Vita® este marcã înregistratã a Vita Zahnfabrik,
Bad Säckingen, Germania.

Rezervã EQUIA Coat		
004379 Flacon 4 ml, 20 Godeuri de unicã folosinñã, 50 Aplicatoare cu micro-vârf, 1 Suport aplicatoare
GC Europe N.V.
GC EEO - Romania
BD. N. Balcescu, nr. 5C
bl. Dunarea 1, ap. 57, sect. 1
RO - Bucuresti
Tel. +40.21.315.93.15
Fax. +40.21.315.93.15
romania@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com
z O LF RO 2 12 09/12

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

