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G-Premio BOND
Univerzální bond

everX Flow

012900 everX Flow, stõíkaËka 2 ml (3.7g) bulkový odstín EEP

012901 everX Flow, stõíkaËka 2 ml (3.7g) dentinový odstín EEP

V jádru pevný

everX Flow™

od GC
Vlákny zesílený

zatékavý kompozit
pro náhradu dentinu

everX Flow od GC

V jádru pevný

Bulkový 
odstín

pro hluboké 
kavity

Dentinový 
odstín

pro vysoce 
estetické 
výsledky

Preparace kavity V põípadê kavity II. tõídy 
vytvoõte chybêjící stêny 
bêžným kompozitem

Vyplñte kavitu kompozitem 
everX Flow

KoneËný výsledek po põekrytí 
bêžným kompozitem

G-≥nial Universal Injectable
Vysoce odolný zatékavý kompozit

Essentia Universal
Univerzální pastový kompozit

Související produkty

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND a G-≥nial Universal Injectable jsou obchodní znaËky GC.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ a Tetric EvoFlow Bulk Fill nejsou obchodní znaËky GC.



everX FlowTM

Põedstavujeme everX Flow, zatékavý kompozit zesílený krátkými 
skelnými vlákny, urËený pro náhradu dentinu a zesílení výplní. 
Podle stejného principu jako kovové výztuže v konstrukci (armatura), 
i skelná vlákna v everX Flow zesilují výplnê a zabrañují jejich 
prasknutí.

Díky jednoduché aplikaci, dvêma odstínûm a neuvêõitelné pevnosti 
se everX Flow brzy stane vaším novým vyhledávaným materiálem 
pro všechny výplnê s pevným jádrem, jako i pro dostavbu pahýlû.

everX Flow od GC

V jádru pevný
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Vynikající lomová houževnatost 
 pro trvalé výplnê velkého rozsahu

Vêtšina kompozitû nabízí dokonalé vlastnosti pro náhradu skloviny: vysokou odolnost proti otêru a estetiku. 
Pokud se však jedná o odolnost v lomu, nemohou se vyrovnat dentinu. everX Flow se s tímto problémem 
skvêle vyrovnává. VyznaËuje se vynikající odolností proti zlomení, témêr shodnou s dentinem, a to díky 
vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevnê vázána na živiËnou matrici. To umožñuje, aby tento 
materiál úËinnê zpevñoval velké posteriorní výplnê v kombinaci s konvenËním kompozitem jako vrstvou 
skloviny.

Vynikající tixotropní vlastnosti pro jednoduchou 
   aplikaci a dokonalé põizpûsobení

Díky svým optimálním 
tixotropním vlastnostem 
se everX Flow snadno 
põizpûsobí každé 
preparaci a pomáhá 
põedcházet pórovitosti.
Kontrolovaná zatékavost 
vám také umožñuje jeho 
aplikaci do horních 
molárû bez stékání.

Dva odstíny pro õešení všech vašich potõeb

Bulkový
 odstín
Hloubka 

polymerizace  
5.5 mm 

Dentinový
 odstín
Hloubka 

polymerizace  
2.0 mm 

Optimální pro hluboké 
posteriorní kavity

Optimální pro estetické 
výsledky a pro dostavbu 
pahýlu

Optimální pro zpevnêní velkých kavit 
 a dosažení dlouhodobých estetických výsledkû
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Preparace kavity Situace po ošetõeníFinální vrstva s 
kompozitem Essentia 

(univerzální odstín)

Aplikace everX Flow 
(dentinový odstín)

Preparace kavity Situace po ošetõeníFinální vrstva s kompozitem 
G-≥nial Universal Injectable 

(odstín A3)

Aplikace everX Flow 
(bulkový odstín)

everX Flow1,1

Tetric EvoFlow Bulk Fill1,1

SDR flow+1,2

Filtek Bulk Fill Flowable1,4

PolymerizaËní 
smrštêní 

(MPa)

Zdroj: GCC R&D - data na vyžádání.

* Zdroj: GCC R&D - data na vyžádání.
Test realizovaný podle ASTM E399-90 (1997).

Filtek Bulk Fill Flowable

Tetric EvoFlow Bulk Fill

SDR flow+

Lom
ová houževnatost [M

Pa.m
0.5]*

everX Flow

1,71

1,69

1,65

2,88

S laskavým dovolením Dr Lassila,
Univerzita Turku, Fínsko

S laskavým dovolením  
Dr. Javier Tapia Guadix, Španêlsko 


