
everStickNET

Form Bi-directional fibre mesh

Thickness 0.1mm

everStick®NET 
 de la GC

Fibre consolidante
pentru imobilizãri

vestibulare

… soluñia imediatã pentru 

imobilizarea simplã ºi esteticã 

a dinñilor traumatizañi 

Drumul cãtre succes…
pentru a crea o imobilizare post-traumaticã rapidã ºi simplã

Ambalare Produse conexe

GC G-≥nial® Universal Flo GC G-≥nial® Bond900837 everStickNET 1x30 cm2 rezervã

1. Mãsurañi ºi tãiañi banda la 
lungimea doritã

5. Îndepãrtañi banda de fibre 
din ambalajul protector

2. Separañi douã sau trei fâºii 
de fibre de diferite lãñimi 

6. Poziñionañi câte o fâºie de 
fibre o datã; fotopolimerizañi 
5-10 secunde per dinte în timp 
ce protejañi restul fibrei de 
luminã

3. Curãñañi zona pe care se va aplica adezivul;
    demineralizañi zona pe care se va aplica
    adezivul timp de 45 pânã la 60 secunde

7. Aplicañi un strat subñire de 
rãºinã fotopolimerizabilã peste 
fâºia de fibre polimerizatã. 
Poziñionañi a doua fâºie de fibre 
ºi fotopolimerizañi. Repetañi 
procedeul pentru a treia fibrã.

4. Realizañi adeziunea ºi fotopo- 
limerizañi. Aplicañi compozitul 
fluid, nu fotopolimerizañi

8. Acoperiñi banda de fibre cu 
compozit fluid ºi fotopoli-
merizañi timp de 40s per 
dinte; finisañi imobilizarea 
cu fibre.

everStickNET
Prezentare Reñea de fibre bi-direcñionalã

Grosime 0.1 mm
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Include structura IPN* 
patentatã, unicã… 

… pentru o adeziune 
micromecanicã ºi 
chimicã superioarã  
a fibrelor la 
materialele 
compozite.

* Reñea polimericã interpenetrantã (Interpenetrating Polymer 
Network)

 Aceastã tehnologie are la bazã abilitatea matricei polimerice  
(PMMA ºi bis-GMA) de a se dizolva parñial în rãºina utilizatã 
pentru adeziune, pentru o restaurare finalã mai rezistentã.

O consolidare invizibilã ºi versatilã care
se adapteazã diferitelor situañii clinice

Grosime foarte

scãzutã pentru o  

consolidare invizibilã D
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Confortabil

Uºor de aplicat

Sigur & Durabil

Fãrã metal

Auto-curãñare

Eficient ca ºi costuri
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Situañie iniñialã Situañie finalãFinalizarea restaurãrii 
utilizând G-≥nial Anterior

Aplicarea lui everStickNET

Situañie iniñialã dupã crearea 
asperitãñilor pe suprafeñele 

vestibulare
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Situañie finalã
Vedere palatinalã

Situañie finalã
Vedere vestibularã

Aplicarea lui everStickNET 
pe un strat nepolimerizat
de G-≥nial Universal Flo

Situañie iniñialã
Dinñi traumatizañi ce 
necesitã imobilizare
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Acoperirea lui everStickNET 
cu compozit fluid

Aplicarea unei benzi
individualizate de

everStickNET pe o bazã
de compozit fluid

everStick®NET

Metodele tradiñionale de imobilizare sunt considerate costisitoare ºi ne-
cesitã un timp îndelungat de lucru, punând confortul pacientului pe pla-
nul doi. Din acest motiv, fibrele pre-impregnate everStick câºtigã din ce 
în ce mai multã popularitate datoritã faptului cã sunt minim invazive, 
oferã adeziune sigurã, proprietãñi optimizate de manipulare ºi este-
ticã. Reprezintã o alternativã dinamicã ºi eficientã ca ºi costuri pentru 
stabilizarea ºi înlocuirea dinñilor.
Atunci când se imobilizeazã dinñii traumatizañi, siguranña, estetica ºi con-
fortul pacientului reprezintã factori decisivi. everStickNET fiind foarte 
subñire ºi estetic reprezintã alegerea optimã pentru imobilizãrile vesti-
bulare în cazurile de traumã. everStickNET poate fi utilizat deasemenea 
pentru imobilizãri vestibulare parodontale ºi pentru repararea fañetelor.

… soluñia imediatã pentru imobilizarea 
simplã ºi esteticã a dinñilor traumatizañi

Armarea unei restaurãri anterioare
utilizând everStickNET

Armarea directã a unei punñi adezive indirecte utilizând
everStickNET ºi G-≥nial® Universal Flo

Imobilizare labialã a dinñilor traumatizañi
cu everStickNET

Situañie finalã
Spañiile interproximale sunt 
menñinute pentru o curãñare 

uºoarã

everStick®NET

De ce este everStickNET produsul ideal pentru imobilizare în cazul pacienñilor cu traume?

O grosime foarte scãzutã ºi o esteticã invizibilã sunt caracteristicile unice ale produsului care
fac ca everStickNET sã reprezinte imobilizarea de care pacientul dumneavoastrã poate uita.


