
Styrken kommer indefra

everX FlowTM 
fra GC

Fiberforstærket  
flowplast til  

dentinerstatning



everX Flow er en fiberforstærket flowplast som erstatter dentinen 
og giver tanden styrke. Ved at applicere everX Flow opnår du samme 
effekt som stålkonstruktionen i fundamentet under et hus. En stærk 
base som hindrer frakturvandring i tanden.

everX Flows lette applicering, de to farvemuligheder og den unikke 
styrke, kan hurtigt blive dit nye “must have” produkt når du behøver 
en stærk kerne eller opbygning.

everX Flow fra GC

Styrken kommer indefra

Med overlegen brudstyrke 
 opnår du holdbare store restaureringer

De fleste plastmaterialer har gode egenskaber når det gælder emaljeerstatning: høj slidstyrke og æstetik. 
Desværre er disse materialer ikke optimale som dentinerstatning når det kommer til modstand overfor 
frakturer. 
everX Flow imødekommer problemet, da den med sit høje indhold af små fibre, bundet i resinmatrixen, 
tilbyder en uovertruffen brudstyrke næsten som dentin. Det gør materialet velegnet til effektivt at 
forstærke større restaureringer, i kombination med konventionel plast som emaljelag.

Filtek Bulk Fill Flowable

Tetric EvoFlow Bulk Fill

SDR flow+

Brudstyrke [M
Pa.m

0.5]*

everX Flow

1,71

1,69

1,65

2,88

* Kilde: GCC R&D - Data on file. 
Test udført efter ASTM E399-90 (1997).

Tak til Dr Lassila, University of Turku, Finland
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Præparer kaviteten
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Med perfekt flydeevne får du let applicering  
      og god adaption

Takket være de tixo tro-
piske egens kaber, flyder 
everX Flow og vil nemt 
adaptere til alle ka vi
tets  vægge og præ  pa
ra tioner og dermed 
undgås porøsiteter. 
Med det kontrollerede 
flow kan du let placere 
det i overmunden uden 
at det flyder ud.

To farver er alt du behøver

Bulk
farve

Polymerisations-
dybde 
5.5 mm

Dentin 
Farve

Polymerisations-
dybde 
2.0 mm

Optimal til dybe  
posteriore kaviteter

Optimal til mere æstetiske 
fyldninger og til opbygninger

Optimal til at forstærke store kaviteter 
 og langvarige æstetiske resultater

Post-operative situationSidste lag Essentia 
(Universal farve)

Applicering af everX Flow 
(Dentin farve)

Præparer kaviteten
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Post-operative situationSidste lag med 
Gænial Universal Injectable 

(farve A3)

Applicering af everX Flow 
(Bulk farve)

everX Flow1,1

Tetric EvoFlow Bulk Fill1,1

SDR flow+1,2

Filtek Bulk Fill Flowable1,4

Kontraktions-
stress
(MPa)

Kilde: GCC R&D - Data on file.Tak til 
Dr Javier Tapia Guadix, Espanja
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G-Premio BOND
Universal bonding 

everX Flow

012898 everX Flow, sprøjte 2 ml (3.7g) Bulk

012899 everX Flow, sprøjte 2 ml (3.7g) Dentin

everX Flow fra GC

Styrken kommer indefra

Bulk  
farve 
til dybe 
kaviteter

Dentin 
farve

til æstetiske 
fyldninger

Præparer kaviteten Ved Kl. II kaviteter bygges de 
manglende vægge med almindelig 

plast

Fyld kaviteten med everX Flow Færdige resultat med almindelig 
plast som topdække

G-ænial Universal Injectable
Injecerbar stærk komposit

Essentia Universal
Universal komposit

Lær også om

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND and G-ænial Universal Injectable er trademarks fra GC. 
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ and Tetric EvoFlow Bulk Fill er ikke trademarks fra GC.
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