
everStickPERIO

Prezentare Fascicol unidirecñional de fibre E-glass 

Diametru ~1.1-1.3 mm

Cantitatea de fibre ~2000 fibre de sticlã individuale per fascicol
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everStick®PERIO 
 de la GC

Fibre consolidante pentru 
imobilizãri parodontale

… soluñia esteticã pentru 
pacienñii compromiºi parodontal

Drumul cãtre succes …
…pentru a crea o imobilizare parodontalã esteticã ºi sigurã

7. Acoperiñi cu compozit fluid

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

4. Realizañi adeziunea ºi 
fotopolimerizañi

8. Fotopolimerizañi 40 
secunde per dinte ºi finisañi

1. Mãsurañi ºi tãiañi fibra

5. Aplicañi compozitul fluid; 
nu fotopolimerizañi

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

2. Curãñañi dinñii
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Ambalare Produse conexe

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

900850 GC everStickPERIO 2x12 cm 
              rezervã
900851 GC everStickPERIO 1x8 cm 
              rezervã



everStick®PERIO

everStick®PERIO

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.

Estetic

Minim invaziv
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Imobilizarea parodontalã cu everStickPERIO poate fi utilizatã cu succes ca 
parte a tratamentului parodontal. S-a demonstrat cã dinñii cu periodonñiu 
sãnãtos, dar semnificativ redus, pot fi menñinuñi cu ajutorul unei imobilizã-
ri. Cu everStickPERIO puteñi opta pentru o imobilizare rigidã sau o imo-
bilizare mai flexibilã, astfel încât sã vã adaptañi situañiei clinice. Dacã 
adeziunea imobilizãrii se realizeazã interdentar, veñi obñine o imobilizare mai 
rigidã, indicatã de exemplu în cazul unei rãdãcini fracturate. Un alt avantaj 
este faptul cã imobilizarea poate fi remodelatã uºor dacã este necesar.

… soluñia esteticã pentru pacienñii
   compromiºi parodontal

Durabilitate superioarã

Suport eficient

Confortabil

 Uºor de îndepãrtat

Fãrã stres de torsiune

Cum se combinã imobilizarea parodontalã 

cu închiderea diastemei?
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Acoperire cu G-≥nial Universal Flo
SFAT! Dupã polimerizarea iniñialã a fibrei,
acoperiñi cu compozit fluid ºi asigurañi-vã

cã fibra este acoperitã complet.

Situañie iniñialã
SFAT! Imobilizarea trebuie poziñionatã cât mai 
aproape posibil de marginile incizale, luând în 

considerare ocluzia.

Demineralizare
SFAT! Este de preferat sã demineralizañi o zonã 
puñin mai largã decât necesar ºi nu o zonã mai 

îngustã. Se recomandã utilizarea digii. 

Adeziune
SFAT! Trebuie realizatã adeziunea la suprafeñele 

dentare pe toatã lungimea imobilizãrii.

Fotopolimerizare
SFAT! Se poate realiza adeziunea ºi în spañiile 

interdentare pentru a obñine o imobilizare
mai rigidã. 

Aplicare G-≥nial Universal Flo
SFAT! G-≥nial Universal Flo trebuie aplicat într-un 

strat continuu. Nu fotopolimerizañi în aceastã etapã!

Aplicarea fibrei
SFAT! Presañi fibra ºi în zonele aproximale, veri-
ficând ca spañiile interdentare sã nu fie blocate.

Caz final  
SFAT! G-≥nial Universal Flo (compozitul fluid

utilizat la aplicarea fibrei) poate fi utilizat
deasemenea pentru închiderea diastemei.

De ce everStickPERIO garanteazã
pacientului dumneavoastrã imobilizarea idealã?

Caracteristicile unice ale produsului împreunã cu fondul de cercetare extinsã ºi experienña clinicã îndelungatã fac ca 
everStickPERIO sã reprezinte o soluñie fãrã concurenñã pentru imobilizãri din punctul de vedere al rezistenñei
ºi siguranñei. Fibrele everStick prezintã o rezistenñã la flexiune la fel de ridicatã ca cea a modelelor cobalt metal
cromic, dar coeficientul lor de elasticitate este foarte apropiat de cel al dentinei. Aceastã elasticitate
poate fi beneficã pentru ñesutul parodontal adiacent dintelui deoarece tensiunea este difuzatã mai 
natural comparativ cu o construcñie complet rigidã cum ar fi o imobilizare metalicã. 


