
Tvirtam pagrindui

everX FlowTM 
iš GC

Trumpomis skaidulomis  
sutvirtintas takus kompozitas 

dentino atstatymui 



Atraskite everX Flow, trumpomis skaidulomis sustiprintą takųjį 
kompozitą, sukurtą dentino atstatymui bei restauracijos sutvirtini mui. 
Lygiai taip pat kaip ir geležinė armatūra statybose,- everX Flow 
medžiagoje esantys stiklo pluošto kaiščiai sutvirtina restauraciją ir 
apsaugo ją nuo lūžių.

Dėl savo lengvo naudojimo, dviejų atspalvių ir nepaprasto tvirtumo, 
everX Flow greitai taps Jūsų pačia mėgstamiausia medžiaga, naudojama 
visoms tvirto pagrindo reikalaujančioms restauracijoms, o taip pat 
kulties atstatymo darbams.

everX Flow iš GC

Tvirtam pagrindui

Ypatingas ilgalaikių didelės apimties  
 restauracijų atsparumas lūžiams
Daugelis kompozitų pasižymi puikiomis emalio audinių atstatymo galimybėmis: dideliu atsparumu 
nusidėvėjimui ir estetinėmis savybėmis. Tačiau, kuomet kalba eina apie atsparumą lūžiams - jie neišgali prilygti 
dentinui. EverX Flow įveikia šią kliūtį ir dėka didelio kiekio stipriai su derviniu matriksu tarpusavyje sujungtų 
trumpų skaidulų pasižymi puikiu, dentino audiniams beveik prilygstančiu atsparumu lūžiams. Tai 
leidžia, derinant ją su įprastinio kompozito naudojimu emalio sluoksnio atkūrimui, efektyviai sustiprinti 
didelės apimties krūminių dantų restauracijas.

Filtek Bulk Fill Flowable

Tetric EvoFlow Bulk Fill

SDR flow+
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* Šaltinis: GCC R&D - Duomenys apie medžiagą apraše.  
Testavimas atliktas vadovaujantis ASTM E399-90 (1997).

Šaltinis Dr. Lassila, Suomija



everX FlowTM

Ertmės preparavimas
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Puiki tiksotropija lengvam įdėjimui 
     bei puikiai adaptacijai

Dėka optimalios tiksotropijos, 
everX Flow lengvai prisitaiko 
prie kiekvienos restauraci-
jos, taip padėdama išvengti 
porėtumo. Kontroliuojamas 
kompozito takumas leidžia 
atkurti viršutinius krūminius 
dantis be jokio medžiagos 
varvėjimo.

Dvi spalvos patenkinančios visus Jūsų poreikius

Dideliam 
sluoksniui 

skirta (Bulk) 
 spalva

Kietinimo gylys   
5.5 mm 

Dentino 
 spalva

Kietinimo gylys    
2.0 mm

Tinkamiausias gilių 
krūminių dantų ertmių 
restauracijoms

Sukurta norint išgauti 
estetiškesnį rezultatą arba 
kulties formavimui

Tinkamiausias didelių ertmių sutvirtinimui 
  bei ilgalaikių estetinių rezultatų pasiekimui

RezultatasGalutinis sluoksnis su Essentia 
(Universalus atspalvis)

everX Flow aplikacija  
(Dentino atspalvis)

Ertmės preparavimas
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RezultatasGalutinis sluoksnis su  G-ænial 
Universal Injectable (A3 spalva)

 everX Flow aplikacija  
(Dideliam sluoksniui skirta spalva)

everX Flow1,1

Tetric EvoFlow Bulk Fill1,1

SDR flow+1,2

Filtek Bulk Fill Flowable1,4

Susitraukimas 
(MPa)

Šaltinis: GCC R&D - Duomenys apraše.Pasidalino 
Dr Javier Tapia Guadix, Spain



z 
O

 L
F 

LT
 1

9 
02

 0
4/

22

G-Premio BOND

Universalia jungiamaja medžiaga

everX Flow

012898 everX Flow, Syringe 2 ml (3.7g) švirkštas Bulk

012899 everX Flow, Syringe 2 ml (3.7g) švirkštas Dentinas

everX Flow iš GC

Tvirtam pagrindui
Dideliam 

sluoksniui 
skirta (Bulk) 
spalva gilioms 

ertmėms

Dentinas 
geresnei 
estetikai

Paruoškite ertmę II klasės ertmės atveju trūkstamą 
sieną atstatykite tradiciniu 

kompozitu 

Užpildykite ertmę everX Flow Galutinis vaizdas po restauracijos 
padengimo įprastiniu kompozitu

G-ænial Universal Injectable

Itin stipria takia restauracine medžiaga
Essentia Universal

Universalia kompozitine plomba

Taip pat susipažinkite su

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND ir G-ænial Universal Injectable yra GC kompanijos prekiniai ženklai. 
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ ir  Tetric EvoFlow Bulk Fill nėra GC kompanijos prekiniai ženklai.
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