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G-Premio BOND
Универзално адхезивно 

средство

everX Flow

012900 everX Flow, шприц 2 ml (3.7g) Балк боја EEP

012901 everX Flow, шприц 2 ml (3.7g) Дентинска боја EEP

Силен кон јадрото

everX Flow™

од GC
Течен композит зајакнат 

со кратки стаклени влакна
за замена на дентинот

everX Flow од GC

Силен кон јадрото

Балк боја
за длабоки 

кавитети

Дентинска 
боја

за високи естетски 
резултати

Подгответе го кавитетот Во случај на кавитет Класа II , изградете 
ги ѕидовите што недостасуваат со 

композит кој вообичаено го користите

Исполнете го кавитетот со 
everX Flow

Краен резултат после 
прекривање со 

вообичаениот композит

G-ænial Universal Injectable
Инјектирачки реставративен 

материјал со голема цврстина

Essentia Universal
Универзален композит 

во паста

Дознајте повеќе 

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND и G-ænial Universal Injectable се заштитени трговски марки на GC.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ и Tetric EvoFlow Bulk Fill не се заштитени трговски марки на GC.



everX FlowTM

Откријте го everX Flow, течен композит зајакнат со кратки 
стаклени влакна направен за замена на дентинот и 
дополнително зајакнување на реставрациите. Следејќи го 
истиот принцип на железните зајакнувања на контрукции, 
стаклените влакна во everX Flow ги зајакнуваат реставрациите 
и истите ги заштитуваат од кршење.

Поради лесното нанесување, две бои и неверојатна јачина, 
everX Flow ќе биде Вашиот нов избор за сите реставрации 
каде што има потреба од силно јадро, како и за изработка на 
надградби.

everX Flow од GC

Силен кон јадрото
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Супериорна отпорност на фрактури 
 за долготрајни големи реставрации
Повеќето композити имаат одлични својства за замена на емајлот: висока отпорност на 
истрошување и естетика. Сепак, композитите неможат да се изедначат со дентинот кога станува 
збор за отпорност на фрактури. everX Flow го надминува овој проблем и поседува одлична 
отпорност на фрактури слична со дентинот, благодарение на голематa количина на кратки 
стаклени влакна силно поврзани во матрицата од смола. Тоа му овозможува на материјалот 
ефикасно да зајакне големи постериорни реставрации, во комбинација со конвенционален 
композит, кој го користите како емајлов слој.

Совршена тиксотропност за лесно нанесување 
     и одлична адаптација

Благодарение на него-
вата оптимална тиксо-
тропност, everX Flow 
лесно ќе се адаптира на 
секоја препарација и ќе 
помогне да се избегне 
порозност.
Исто така, неговото кон-
тролирано течење ќе Ви 
овозможи да го нанесете 
на горните молари без 
да капне.

Две бои за да одговори на сите Ваши потреби

Балк 
боја 

Длабочина на 
полимеризација 

5.5 mm

Дентинска
боја

Длабочина на 
полимеризација 

2.0 mm

Оптимално за длабоки 
постериорни кавитети

Оптимално за 
поестетски резултати 
и за надоградби

Совршен за зајакнување на големи кавитети
и постигнување на долготрајни естетски резултати
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Препарација на кавитет Краен резултатЗавршен слој со Essentia 
(Универзална боја)

Нанесување на everX 
Flow (Дентинска боја)

Препарација на кавитет Краен резултатЗавршен слој со G-ænial 
Universal Injectable 

(A3 боја)

Нанесување на everX 
Flow (Балк боја)

everX Flow1,1

Tetric EvoFlow Bulk Fill1,1

SDR flow+1,2

Filtek Bulk Fill Flowable1,4

Стрес на 
контракција 

(MPa)

Извор: GCC R&D - Податоците се достапни во досие.

* Извор: GCC R&D – Податоците се достапни во досие.
Тестот е изведен според ASTM E399-90 (1997).

Благодарност до 
Dr Javier Tapia Guadix, Spain

Filtek Bulk Fill Flowable

Tetric EvoFlow Bulk Fill

SDR flow+

О
тпорност на ф

рактури [М
П

а.м
0.5]*

everX Flow

1,71

1,69

1,65

2,88

Благодарност до Dr. Lasilla, University 
of Turku, Финска


