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גלו את everX Flow, קומפוזיט נוזלי מחוזק בסיבים קצרים המעוצב להחלפת 

דנטין ולחיזוק שחזורים. ממש כמו חיזוקי הפלדה לעמודי בטון יצוקים, סיבי הזכוכית 

ב-everX Flow מחזקים את השחזורים ומונעים מהם להיסדק.

שלו,  המדהים  והחוזק  האופציונליים  הגוונים  שני  החומר,  הנחת  לקלות  הודות 

הזקוקים  השחזורים  לכל  שלך  המחדל  לברירת  במהרה  יהפוך   everX Flow

לליבה חזקה, כמו גם להכנת מבנים לאחר טיפול שורש.

עמידות עילאית לשבירה, לשחזורים עמידים לאורך זמן
חומרים מרוכבים רבים מציעים תכונות מצוינות כתחליף לזגוגית השן - עמידות גבוהה לשחיקה ואסתטיקה. עם זאת, הם לא 

מצליחים להגיע לחוזק הדנטין בכל הנוגע לעמידות לשבירה. everX Flow מתגבר על מגבלה זו, ומציג עמידות מצוינת לשבירה, 

קרובה מאוד לזו של הדנטין, הודות לכמות רבה של סיבי זכוכית קצרים המעוגנים היטב למטריצת הרזין. דבר זה מאפשר לחומר 

לחזק ביעילות שחזורים מרוכבים אחוריים, בשילוב עם קומפוזיט רגיל המשמש כשכבת זגוגית.
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טיקסוטרופיות מושלמת להנחה קלה                              

                                              ולהתאמה מעולה
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שלו,  המיטבית  לטיקסוטרופיות   הודות 

לכל  בקלות  להתאים  יכול   everX Flow

הכנה ולסייע במניעת בועות אוויר. הזרימה 

גם  אותו  להניח  מאפשרת  שלו  הנשלטת 

בטוחנות עליונות מבלי שהחומר ינזל.

שני גוונים העונים לכל דרישותיך!

גוון דנטין 

עומק הקשייה 
2.0 מ"מ

יותר  אסתטיות  לתוצאות  מיטבי 

לכתרים  מתחת  מבנים  ולהכנת 

אסתטיים

גוון נפחי 
 )Bulk(

עומק הקשייה 

5.5 מ"מ

מיטבי לשחזורים אחוריים עמוקים

מיטבי לחיזוק חללים גדולים 

                         ולהשגת תוצאות אסתטיות לטווח הארוך

המצב הקליני הסופי לאחר הטיפול  Essentia שכבה סופית באמצעות
)גוון אוניברסלי(

המצב הקליני הסופי לאחר הטיפול  G-aenial שכבה סופית באמצעות
)A3 גוון( Universal Injectable
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הכנת החלל המשמר

הכנת החלל המשמר

הנחת everX Flow )גוון דנטין(

)Bulk גוון נפחי( everX Flow הנחת
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Bulk מזרק 2 מ"ל )3.7 גר'( בגוון נפחי ,everX Flow 

everX Flow, מזרק 2 מ"ל )3.7 גר'( בגוון דנטין

במקרה של חלל Class II בונים את הקירות 
ההיקפיים באמצעות קומפוזיט רגיל

התוצאה הסופית לאחר כיסוי סופי עם 
קומפוזיט רגיל

הכנת החלל המשמר

ממלאים את החלל העמוק באמצעות 
everX Flow

קומפוזיט משחתי אוניברסליחומר שחזור מרוכב חזק בהזרקה

G-Premio BOND
חומר קישור אוניברסלי

גלו גם את:

.GC הם סימנים מסחריים רשומים של חברת G-aenial Universal Injectable-ו everX Flow, G-Premio BOND
.GC אינם סימנים מסחריים רשומים של חברת Tetric EviFlow Bulk Fill-ו Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+
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לשחזורים 

עמוקים

גוון דנטין 

לשחזורים הדורשים 
אסתטיקה גבוהה




