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)Bulk( מערכת שחזור למילוי נפחי
על בסיס גלאס יונומר היברידי
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GC מבית EQUIA ForteTM HT
כאשר חוזק ויופי משתלבים

שחזורים אחוריים עמידים - עכשיו קלים יותר לביצוע

בשנת 2007 חברת GC הציגה את EQUIA, מערכת השחזור הראשונה על בסיס יונומר הזכוכית שאפשרה ביצוע שחזורים 

קבועים בחללי Class II העומדים בעומס. מערכת שחזור זו שילבה גלאס יונומר סמיך, המצופה בשכבת הגנה ייחודית. 

מאז פיתוח מערכת זו, מגוון מאמרים מדעיים הציגו את היעילות הקלינית, עם שרידות משביעת רצון גם לאחר 8 שנים*.

Gurgan et al. 8-Year Clinical Evaluation of a Glass Ionomer Restorative System. J Dent Res, 2017; 96 Spec Issue B: #0287CED *

לוקחים את שחזורי יונומר הזכוכית לשלב הבא

לחומרי שחזור היברידיים ע"ב יונומר הזכוכית, נעשה שימוש 

בשילוב של מגוון חלקיקים. החוזק וקלות השימוש שופרו 

ב-EQUIA Forte HT, באמצעות פיתוח שליטה חכמה בפיזור 

ובאינטראקציה בין החלקיקים, ליצירת חומר יותר חזק אך 

פחות דביק, אידיאלי להנחה נפחית )bulk-fill(, אפילו בשחזורי 

Class II נושאי עומס*.

*בהתאם להנחיות השימוש לסוגי חללים שונים

EQUIA Forte HT טכנולוגיית "גלאס היבריד" של

  זכוכית Fluoro Amino Silicate( FAS) עם עיבוד פני השטח

  חלקיקי זכוכית FAS עדינים עם עיבוד פני השטח ותגובה משופרת

     חומצה פוליאקרילית עם משקל מולקולרי גבוה

     חומצה פוליאקרילית

שקיפות משופרת

כדי לשפר את טכנולוגית ה"גלאס היבריד" לרמה הבאה, EQUIA Forte HT היא 

בעלת שקיפות מותאמת, לשחזורים אחוריים אסתטיים יותר. מדד שבירת האור 

של חלקיקי המילוי הותאם לזה של נוזל המילוי. כתוצאה מכך, השחזור הסופי 

נראה יותר טבעי ואסתטי.
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חזק

מערכות "גלאס היבריד" מציעות את החוזק של 

החידושים האחרונים בטכנולוגיית הזכוכית, בשילוב 

עם העמידות לשחיקה של הציפוי. הסינרגיה 

הייחודית בין הציפוי לחומר השחזור משפר את אורך 

החיים והעמידות לשחיקה של השחזורים.
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EQUIA Forte HT מותאם לחללקי Class II נושאי עומס*

)MPa( כח ללחיצה

מקור: מו"פ GC, יפן, 2018. המידע זמין לפי דרישה.

EQUIA Forte HT-ההתוויות העיקריות ל

הליך פשוט

EQUIA Foret HT עוצב כדי להפוך את תהליך השחזור היומיומי שלך לקל ויעיל ככל שניתן. 

מאחר והנחת סכר גומי וחומר קישור אינם נחוצים, ניתן לסיים את השחזור בזמן קצר. זהו חומר 

פשוט לשימוש, מבלי שהדבר יפגע בעמידותו.

יישום
מילוי נפחי )bulk-fill) קל 

באמצעות קפסולה

עיצוב
החומר אינו דביק, וזמן 

העבודה המשופר מקל על 
עיצובו

גימור
התקשות לאחר 2.5 

דקות

ציפוי
השגת שטח פנים מבריק 

ללא ליטוש. איטום מושלם 
ועמידות לשחיקה

הקשייה באור
סיום ההליך לאחר 3.25 

דקות.
חימום באמצעות מנורת 

הקשייה למשך דקה 
נוספת יגביר את חוזק 

השחזור הסופי.
לאחר ניסוי-שטח שבוצע ברחבי אירופה, 98% מהרופאים היו מרוצים 

*EQUIA Forte HT מנוחות העבודה של
*מידע זמין לפי דרישה
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מערכת הבנויה על פשטות, יציבות ובטחון!

ביוקומפטביליות מצוינת

EQUIA Forte HT מתאים לשימוש בטכניקה של הסרה ידנית חלקית של עששת, ליצירת הכנות זעיר-

פולשניות )MI(. מאחר ואין צורך בצריבה, והמערכת מסתמכת על קישור כימי, קיים סיכון מופחת לרגישות 

לאחר הטיפול - ולכן זוהי חלופה טיפולית בטוחה.

באדיבות Dr. Z. Bilge Kütük, טורקיה

,EQUIA Forte HT

השותף הטוב ביותר

לשחזורים אחוריים.

ביצועים ארוכי-טווח מוכחים

 .EQUIA היא מערכת שחזור אמינה, המסתמכת על 12 שנות ניסיון עם EQUIA Forte HT

אורך החיים של שחזורי EQUIA אחוריים הוכח במספר רב של מחקרים קליניים ארוכי-טווח בלתי-

תלויים1-5. בהסתמך על התוצאות הראשוניות המצוינות, פותחו מערכות ה"גלאס היבריד" המתקדמות 

EQUIA Forte ו-EQUIA Forte HT, הצפויות לספק תוצאות ברמה זהה לכל הפחות6.



לוקחים את טכנולוגיית Glass hybrid לשלב הבא!

מקרים קליניים להמחשת ההתוויות ואופן השימוש:

פתרון מושלם להחלפת שחזורי אמלגם לקויים

החומר נועד להנחה נפחית )bulk( והוא קל לדחיסה ועיצוב. לוקח כ-3.25 דקות בלבד להשלים את השחזור!

באדיבות Dr. M. Basso, איטליה

שחזורים אחוריים קלים לביצוע במספר שלבים פשוטים - ללא צורך בבידוד מלא

הסבילות ללחות של EQUIA Forte HT מאפשרת לשחזר בקלות חללים עששתיים עמוקים, אפילו כאשר לא ניתן להניח 

סכר גומי. השימוש במטריצות מקומיות )sectional matrix( תורם לשרידות ארוכת-הטווח של השחזורים.

באדיבות Dr. Z. Bilge Kütük, טורקיה

שחזור של שיניים רגישות, עם תת-הסתיידות ו-MIH במתרפאים צעירים

הקישור הכימי של יונומר הזכוכית - אפילו לדנטין שלא טופל - מציע פתרון בר-קיימא למצבים בהם קשה לבצע קישור. 

ניתן להניח את החומר בקלות לאחר סילוק ידני חלקי של העששת, וכך לאפשר טיפול קל יותר במתרפאים עם רגישות 

יתר.

באדיבות Dr. P. Rouas, צרפת
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GC מבית EQUIA ForteTM HT
כאשר חוזק ויופי משתלבים

)Bulk-fill( עמידות מוכחת לאורך זמןהתוויות נרחבותסבילות ללחותמילוי נפחי אמתי

EQUIA Forte HT
חבילת היכרות

מס' פריט

20 קפסולות )0.40 גר'( + 20 יח' בודדות של EQUIA Forte Coat בנפח 0.1 מ"ל

100 קפסולות )0.40 גר'( + 1 בקבוק EQUIA Forte Coat בנפח 4 מ"לחבילת קידום

מס' פריט

גוון

200 קפסולות )0.40 גר'( + 1 בקבוק EQUIA Forte Coat בנפח 4 מ"ל

גוון

מס' פריט

גוון

50 קפסולות

מס' פריט

גוון

50 קפסולות

מס' פריט

גוון

901590901591

B3C4

Coat מילוי של ציפוי.GC הם סימנים רשומים של EQUIA Forte-ו EQUIA
 Riva Self Cure-ו ChemFil Rock, Ketac Universal

.GC אינם סימנים רשומים של

250 יחידות: מארז 200 )לבחירה מבין הגוונים הזמינים( + מארז 50 יח' )לבחירה מבין הגוונים הזמינים(חבילת היכרות מורחבת

מס' פריט 200 יח'

גוון

מס' פריט 50 יח'

גוון

901581901582901583

B3

901592901584901585901586901587901588901589901590901591
10 מכל סוג: 
 A2, A3, A3.5,

B1, B3

B3C4

ערכת מרפאה

ערכת מגוון

ערכות מילוי קפסולות

A2, A3, A3.5, B1, B3 10 קפסולות כ"א מהגוונים

GC Equia Forte Coat בקבוק 4 מ"ל עם פקק קופץ של

GC Equia Forte Coat 50 יחידות ליישום בודד של

שחזורים חוצי-דורות




