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Подгответе кавитета

В случай на Клас II кавитет,
изградете липсващите стени
с конвенционален композит

Изпълнете кавитета с
everX Flow

Окончателен резултат след
покриване със стандартен
композит

за високо
естетични
резултати

everX Flow
012900 everX Flow, Шприца 2 ml (3.7 g) Bulk EEP
012901 everX Flow, Шприца 2 ml (3.7 g) Dentin EEP

Открийте също и

everX Flow™

от GC

G-Premio BOND
Универсален свързващ агент

G-ænial Universal Injectable
Високо-якостен, инжектируем
възстановителен материал

Композит, подсилен с
къси влакна за заместване
на дентина

Essentia Universal
Универсален
композит
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everX Flow, Essentia, G-Premio BOND и G-ænial Universal Injectable са търговски наименования на GC.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ и Tetric EvoFlow Bulk Fill не са търговски наименования на GC.

everX FlowTM

everX Flow от GC
Здрав до сърцевината

Перфектна тиксотропност, лесно нанасяне
					
и страхотна адаптация
Благодарение на оптималната си тиксотропност, everX Flow лесно
ще се адаптира към
всяка препарация и
ще избегне шуплите.
Контролираното
му
разтичане също ще
позволи лесно нанасяне в горни молари,
без да изтече.

Открийте everX Flow, подсилен с къси влакна течен композит,
създаден за заместване на дентина и подсилване на
възстановяванията. Следвайки принципите на железобетонните конструкции, стъклените влакна в everX Flow подсилват
възстановяванията и ги защитават от пукнатини.
Със своето лесно нанасяне, двата си цвята и невероятната си
здравина, everX Flow е на път да се превърне във Вашия
предпочитан продукт за възстановявания със здрава
сърцевина, както и за изграждане на пънчета.

1,2 SDR flow+
1,1 Tetric EvoFlow Bulk Fill
1,4 Filtek Bulk Fill Flowable

Полимеризационен
стрес
(MPa)

Източник: GCC R&D – налични данни.
Предоставено от
Dr Javier Tapia Guadix, Испания

Превъзходна якост на фрактуриране
за надеждни дълготрайни възстановявания
По-голямата част от композитите предлагат перфектни качества за заместване на емайла: голяма
износоустойчивост и естетика. Те обаче, не могат да се сравняват с дентина, когато става въпрос за
фрактурна устойчивост. everX Flow преодолява този проблем и предлага отлична фрактурна
якост, близка до тази на дентина, благодарение на голямото количество къси влакна, здраво
свързани със смолата. Това позволява на материала ефикасно да подсилва големи дистални
възстановявания в комбинация със стандартен композит като емайлов слой.

Два цвята, отговарящи на всички Ваши нужди
Bulk
цвят
Дълбочина на
полимеризиране
5.5 mm

Оптимален за дълбоки
дистални кавитети

Dentin
цвят
Дълбочина на
полимеризиране
2.0 mm

Оптимален за по-естетични
резултати и за изграждане
на пънчета

Оптимален за подсилване на обширни кавитети
и постигане на дълготрайни естетични резултати

everX Flow

тн
аф
ра
кт

Окончателен слой с
Essentia (Universal цвят)

Окончателен изглед

е [М

Кавитетна препарация

Нанасяне на everX Flow
(Bulk цвят)

Окончателен слой от
G-ænial Universal
Injectable (A3 цвят)

Окончателен изглед

Предоставено от Dr. Lasilla, University
of Turku, Финландия
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* Източник: GCC R&D – налични данни.
Тестът е извършен според ASTM E399-90 (1997).

Предоставено от Dr Lucile
Dahan, Франция

Нанасяне наа everX Flow
(Dentin цвят)
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Препарация на кавитета

Предоставено от Georg
Benjamin, Германия
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