
Absolutnie
stabilna struktura

everX Flow™ 

z GC

Wzmocniony krótkimi 
włóknami kompozyt płynny

do odbudowy zëbiny



Odkryj everX Flow, wzmocniony krótkimi włóknami kompozyt płynny, 
który zaståpi zëbinë i wzmocni uzupełnienia. Zgodnie z tå samå 
zasadå co æelazne zbrojenie w budownictwie, włókna szklane w everX 
Flow zwiëkszajå wytrzymałoπÊ odbudowy i zapobiegajå jej pëkaniu.

Dziëki łatwej aplikacji, dwóm odcieniom i niesamowitej wytrzymałoπci, 
everX Flow wkrótce stanie sië Twoim nowym ulubionym produktem  
do wszystkich uzupełnieË potrzebujåcych mocnego fundamentu, 
jak równieæ preparacji wymagajåcych odbudowy zrëbu korony.

everX Flow z GC

Absolutnie stabilna struktura

Wyæsza odpornoπÊ na pëkanie 
 dla trwałych rozległych odbudów

WiëkszoπÊ kompozytów oferuje optymalne właπciwoπci jako substytut szkliwa: wysokå odpornoπÊ na 
πcieranie i estetykë. Jednak nie så one w stanie dorównaÊ zëbinie pod wzglëdem odpornoπci na pëkanie. 
everX Flow rozwiåzuje ten problem i ma doskonałå odpornoπÊ na pëkanie zbliæonå do wytrzymałoπci 
zëbiny dziëki duæej iloπci krótkich włókien silnie zwiåzanych z matrycå æywicy. Umoæliwia to materiałowi 
skuteczne wzmocnienie duæych uzupełnieË w odcinku bocznym, w połåczeniu z konwencjonalnym 
kompozytem jako warstwå szkliwa.

Filtek Bulk Fill Flowable

Tetric EvoFlow Bulk Fill

SDR flow+
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* –ródło: GCC R&D - Dane dostëpne na æyczenie.
Test przeprowadzono zgodnie z ASTM E399-90 (1997).

Dziëki uprzejmoπci: Dr Lasilla, Uniwersytet w Turku, 
Finlandia



everX FlowTM

Preparacja ubytku
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Idealna tiksotropia dla łatwego umieszczania
      i doskonałej adaptacji

Dziëki optymalnym właπci-
woπciom tiksotropowym 
everX Flow łatwo dosto-
sowuje sië do kaædej 
preparacji i pomaga 
zapobiec porowatoπci.
A jego kontrolowana 
płynnoπÊ umoæliwia teæ 
umieszczanie go w gór-
nych zëbach trzonowych
bez efektu spływania. 

Dwa odcienie, aby sprostaÊ wszystkim wymaganiom

OdcieË 
Bulk

GłëbokoπÊ
utwardzania  

5.5 mm 

OdcieË 
Dentin
GłëbokoπÊ 
utwardzania 

2.0 mm 

Optymalny do głëbokich 
ubytków w zëbach bocznych

Optymalny dla uzyskania 
bardziej estetycznych 
rezultatów i do odbudowy 
zrëbu korony

Optymalny do wzmocnienia rozległych ubytków 
 i długotrwałych rezultatów estetycznych

Sytuacja po zabieguOstatnia warstwa z Essentia  
(odcieË Universal)

Aplikacja everX Flow  
(odcieË Dentin)

Preparacja ubytku
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Sytuacja po zabieguOstatnia warstwa z G-≥nial 
Universal Injectable (odcieË A3)

Aplikacja everX Flow 
(odcieË Bulk)

everX Flow1,1

Tetric EvoFlow Bulk Fill1,1

SDR flow+1,2

Filtek Bulk Fill Flowable1,4

Naprëæenie 
skurczowe 

(MPa)

–ródło: GCC R&D - Dane dostëpne na æyczenie.Dziëki uprzejmoπci: 
Dr Javier Tapia Guadix, Spain
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G-Premio BOND
Uniwersalny πrodek wiåæåcy

everX Flow

012900 everX Flow, Strzykawka 2 ml (3,7 g) Bulk EEP

012901 everX Flow, Strzykawka 2 ml (3,7 g) Dentin EEP

everX Flow z GC

Absolutnie stabilna struktura

OdcieË 
Bulk

do głëbokich 
ubytków

OdcieË 
Dentin

do wysoce 
estetycznych 

rezultatów

Preparacja ubytku W przypadku ubytku klasy II, 
odbudowa brakujåcych πcian 

konwencjonalnym kompozytem

Wypełnienie ubytku z everX Flow Rezultat koËcowy po pokryciu 
konwencjonalnym kompozytem

G-≥nial Universal Injectable
Wysokowytrzymały materiał 
odtwórczy do wstrzykiwania

Essentia Universal
Uniwersalny kompozyt 

o konsystencji pasty

Odkryj równieæ

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND i G-≥nial Universal Injectable så znakami towarowymi GC.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ i Tetric EvoFlow Bulk Fill nie så znakami towarowymi GC.


