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Forma E-üvegszálakból kialakított egyirányú köteg

Átmérô ~0.7-0.8 mm

Üvegszál mennyisége Kötegenként ~1600 egyedi üvegszál
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everStick®ORTHO 
 a GC-tôl

Üvegszálas megerôsítés 
esztétikus ortodonciai

retainerekhez

… azonnali megoldás,  
  mely esztétikus retenciót biztosít 

Út a sikerhez…
…hozzon létre esztétikus ortodonciai retenciót

Kiszerelés

1. Vágja méretre a szálat! 4. Bondozza és fénykezelje!

8. Fénykezelje foganként 40 
másodpercig és finírozza!

7. Fedje le folyékony 
kompozittal!

6. Helyezze el a szálat és 
fénykezelje foganként 5-10 
másodpercig!

3. Savazza le a bondozandó 
felületet 45-60 
másodpercig!

2. Tisztítsa meg a fogat!

Kapcsolódó termékek

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

5. Applikálja a folyékony 
kompozitot, de ne 
fénykezelje!

900841 GC everStickORTHO 2x12 cm 
              utántöltó



everStick®ORTHO

everStick®ORTHO

Miért az everStickORTHO
az ideális retainer páciense számára?

Egyedi tulajdonságai, kiterjedt kutatási háttere és a hosszú klinikai tapasztalat együttesen teszik az everStickORTHO-t 
páratlan ortodonciai retainerré, mind megbízhatóságát, mind esztétikumát illetôen.

Alkalmazkodik a fog színéhez

 Fémmentes

Gyorsan applikálható

 Könnyen adaptálható

Nincsen második kezelés

 Megbízható kötés

Viselése kényelmes

Hogyan érje el a megbízható retenciót  
az esztétikai elônyökkel együtt?

A GC everStickORTHO az aktív ortodonciai kezelés utáni esztétikus reten-
ció létrehozására javasolt. Egyesíti a bizonyított retenciós tulajdonságait a 
könnyû kezelhetôséggel és fogívhez való adaptálhatósággal, így biztosítja a 
megbízható és tartós ortodonciai sínezést páciense számára. Az everStick 
ORTHO mindemellett maximális esztétikát is biztosít, hiszen képes alkalmaz- 
kodni a fog színéhez, így biztosítva a láthatatlan ortodonciai megtámasztást.

… azonnali megoldás,
mely esztétikus retenciót biztosít
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Erôs retenció 

Kitûnô esztétikával

Egyedülálló, 
szabadalmaztatott IPN* 
szerkezet… 

… az üvegszálak és 
a kompozit anyagok 
közötti kiváló 
mikromechanikus 
kötésért.

* Interpenetrating Polymer Network (Polimer térháló)
 Ez a technológia a polimer mátrix (PMMA és bis-GMA) azon 

képességén alapul, hogy részben beleoldódik a kötéshez 
használt rezinbe, így létrehozva egy erôsebb helyreállítást.

Polírozás utáni eredmény
TIPP! Vigyázzon, hogy finírozás és polírozás közben

ne vágja el az áttetszô üvegszálakat!

Kiindulási állapot
TIPP! A retainer palatális vagy bukkális felszínre

való applikálásakor bizonyosodjon meg róla, hogy
az üvegszálak nincsenek okklúzióban!

Savazás és bondozás
TIPP! A savazott területnek elengendônek kell lennie

a szál és az azt fedô kompozit számára.

G-≥nial Universal Flo réteg felhelyezése
TIPP! Applikáljon egy vékony és egybefüggô réteget

a folyékony kompozitból a fogra, beleértve az
interproximális területeket is! Ne fénykezelje!

Az everStickORTHO felhelyezése
TIPP! A szálnak a lehetô legközelebb kell lennie

a szélekhez, de figyelembe kell venni az okklúziót.

Befedés G-≥nial Universal Flo-val
TIPP! A pozicionálás és az elsô fénykezelés után fedje
be folyékony kompozittal és bizonyosodjon meg róla, 

hogy az üvegszálak teljesen fedve vannak!

Végsô G-≥nial Universal Flo réteg
TIPP! Ügyeljen arra, hogy a fogközi rések szabadon 
hagyásával megfelelô interproximális hozzáférést 

biztosítson a tisztítás érdekében.

Ellenôrzés két hét múlva
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