Drumul cãtre succes…
…pentru a crea o retenñie ortodonticã esteticã

1. Mãsurañi ºi tãiañi fibra

2. Curãñañi dinñii

3. Demineralizañi zona de
adeziune timp de 45 pânã
la 60 secunde

4. Realizañi adeziunea
ºi fotopolimerizañi

5. Aplicañi compozitul fluid;
nu fotopolimerizañi

6. Poziñionañi fibra ºi
fotopolimerizañi 5-10
secunde per dinte

7. Acoperiñi cu compozit fluid

8. Fotopolimerizañi 40
secunde per dinte ºi finisañi

Ambalare

… soluñia imediatã
pentru o retenñie esteticã

Produse conexe

everStick®ortho
de la GC

900841 GC everStickORTHO 2x12 cm
rezervã

GC G-≥nial® Universal Flo

GC G-≥nial® Bond

Fibre consolidante pentru
dispozitive ortodontice de
imobilizare esteticã

Prezentare

Fascicol unidirecñional de fibre E-glass

Diametru

~0.7-0.8 mm

Cantitatea de fibre

~1600 fibre de sticlã individuale per fascicol
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everStickORTHO

everStick®ORTHO

everStick ORTHO
®

Cum se poate obñine o retenñie

sigurã
împreunã cu beneficii estetice?

… soluñia imediatã pentru
o retenñie esteticã
GC everStickORTHO este indicat în etapa retenñiei estetice dupã tratamentul ortodontic activ. Combinã proprietãñi retentive demonstrate cu
o manipulare simplã ºi adaptare la arcadã, garantând astfel o imobilizare
ortodonticã sigurã ºi durabilã pentru pacient. everStickORTHO oferã
deasemenea o esteticã maximã datoritã capacitãñii de armonizare cu
nuanña dintelui, oferind astfel un suport ortodontic invizibil.

Demineralizare ºi adeziune
SFAT! Zona demineralizatã trebuie sã fie suficient
de largã pentru întreaga lungime a fibrei ºi compozitul
care o va acoperi.

Aplicarea unui strat de G-≥nial Universal Flo
SFAT! Aplicañi pe dinñi un strat subñire & continuu
de compozit fluid inclusiv pe zonele interproximale.
Nu fotopolimerizañi!

Aplicarea everStickORTHO
SFAT! Fibrele trebuie aplicate cât mai aproape posibil
de margini, luând în considerare ocluzia.

Acoperire cu G-≥nial Universal Flo
SFAT! Dupã poziñionare ºi fotopolimerizarea iniñialã,
acoperiñi cu compozit fluid ºi asigurañi-vã cã fibrele sunt
acoperite complet.

Stratul final de G-≥nial Universal Flo
SFAT! Asigurañi-vã cã añi creat un acces interproximal
adecvat pentru curãñare, menñinând spañiile
interdentare libere.

Rezultat dupã lustruire
SFAT! Asigurañi-vã cã nu tãiañi fascicolul transparent
de fibre atunci când finisañi ºi lustruiñi compozitul.

Control dupã douã sãptãmâni

Cu esteticã
excepñionalã

De ce este everStickORTHO produsul
ideal de imobilizare pentru pacienñii dumneavoastrã?
Caracteristicile unice ale produsului, fondul de cercetare extinsã ºi experienña clinicã de lungã duratã fac ca everStickORTHO
sã reprezinte o soluñie fãrã concurenñã pentru imobilizarea ortodonticã din punctul de vedere al siguranñei ºi esteticii.

Armonizare cu nuanña dintelui
Fãrã metal
Aplicare

rapidã
Uºor de

adaptat

Nu este necesarã o a doua ºedinñã
Adeziune sigurã
Confortabil

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.
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O retenñie puternicã

Caz iniñial
SFAT! Atunci când aplicañi un dispozitiv de imobilizare pe
o suprafañã palatalã sau bucalã, asigurañi-vã cã fibrele nu
sunt în ocluzie.

