
everStickORTHO

Prûõez Svazek jednosmêrných sklenêných vláken 

Prûmêr ~0.7-0.8 mm

Množství vláken ~1600 individuálních sklenêných vláken ve svazku

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 - Czech Republic
V Olπinách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel.  +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
czech@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com
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everStick®ORTHO 
 od GC

Vláknová výztuž
pro estetické

ortodontické retainery

… okamžité õešení   
                pro estetickou retenci

Cesta k úspêchu…
…vytvoõení estetické ortodontické retence

Balení 

1. Odmêõte a ustõihnête 
vlákno

4. Naneste bond a polymerujte

8. Polymerujte 40 sekund 
každý zub a dokonËete

7. Põekryjte flow kompozitem6. Umístête vlákno 
a polymerujte 5-10 
sekund každý zub

3. Naleptejte oblast urËenou 
k bondování po dobu 45-60 
sekund

2. VyËištête zuby

Související produkty

GC G-≥nial® Universal Flo GC G-≥nial® Bond

5. Aplikujte flow kompozit; 
nepolymerujte

900841 GC everStickORTHO 2x12 cm refil
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ProË je everStickORTHO
ideální dlahou pro vašeho pacienta?

JedineËné vlastnosti výrobku, rozsáhlé rešerše a dlouhodobé klinické zkušenosti dêlají z everStickORTHO výjimeËný 
ortodontický retainer z hlediska spolehlivosti i estetiky .

Splývá s odstínem zubû

             Bez obsahu kovu

Rychlá aplikace

                       Snadné põizpûsobení

Bêhem jedné návštêvy

 Spolehlivá vazba

Pohodlné užívání

Jak získat spolehlivou retenci   
v kombinaci s estetikou?

GC everStickORTHO je urËen pro estetickou retenËní fázi následující po 
aktivní ortodontické léËbê. Spojuje v sobê osvêdËené retenËní vlastnosti se 
snadnou manipulací a põizpûsobení oblouku, což vašemu pacientovi zaru-
Ëuje spolehlivou a trvanlivou ortodontickou dlahu. everStickORTHO je 
rovnêž maximálnê estetický díky své schopnosti splynout s odstínem zubû, 
Ëímž zajiš†uje neviditelnou ortodontickou podporu.

… okamžité õešení
pro estetickou retenci 
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S vynikající
estetikou

Díky jedineËné patentované 
matrici IPN*… 

… pro vynikající 
mikromechanickou a 
chemickou vazbu mezi 
vlákny a kompozitními 
materiály.

* InterpenetraËní polymerní sí†
 Tato technologie je založena na schopnosti polymerní matrice 

(PMMA a bis - GMA) se ËásteËnê rozpustit v pryskyõici použité pro 
vazbu, Ëímž se vytvoõí pevná koneËná dostavba.

Výsledek po vyleštêní
TIP! Dbejte, abyste põi dokonËování a leštêní 

kompozitu neporušili svazek transparentních vláken. 

Výchozí situace
TIP! Põi aplikaci retaineru na palatinální nebo bukální 

povrch se ujistête, že vlákna nejsou v okluzi.

Leptání a bondování
TIP! Naleptaná oblast by mêla být dostateËnê velká

pro celou délku vlákna a põekrytí kompozitem.

Nanesení vrstvy G-≥nial Universal Flo
TIP! Naneste tenkou a souvislou vrstvu zatékavého 
kompozitu na zuby, vËetnê interproximální oblasti. 

Nepolymerujte!

Umístêní everStickORTHO
TIP! Vzhledem k okluzi by vlákna mêla být umístêna

co nejblíže k okrajûm zubû. 

Põekrytí pomocí G-≥nial Universal Flo
TIP! Po umístêní a poËáteËní polymeraci,

põekryjte zatékavým kompozitem a ujistête se,
že vlákno je materiálem zcela pokryto.

KoneËná vrstva G-≥nial Universal Flo
TIP! Ujistête se, že byl ponecháním volného mezizubního 

prostoru vytvoõen dostateËný interproximální põístup
pro Ëištêní. 

Stav po dvou týdnech
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