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G-Premio BOND
Agent de adeziune universal

everX Flow

012900 everX Flow, Seringã 2 ml (3.7 g) Bulk EEP

012901 everX Flow, Seringã 2 ml (3.7 g) Dentin EEP

Rezistenñã în profunzime

everX Flow™

de la GC
Compozit fluid

consolidat cu fibre scurte
pentru înlocuirea dentinei

everX Flow de la GC

Rezistenñã în profunzime

Nuanña 
Bulk

pentru
cavitãñi 
adânci

Nuanña 
Dentin

pentru rezultate 
cu o esteticã 

ridicatã

Preparañi cavitatea În cazul unei cavitãñi de clasa II, 
refaceñi pereñii lipsã cu un 

compozit convenñional

Umpleñi cavitatea cu
everX Flow

Rezultat final dupã aplicarea 
unui strat de compozit 

convenñional

G-≥nial Universal Injectable
Material de restaurare injectabil,

cu rezistenñã ridicatã

Essentia Universal
Compozit universal pastã

Descoperiñi ºi

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND ºi G-≥nial Universal Injectable sunt mãrci înregistrate GC.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow + ºi Tetric EvoFlow Bulk Fill nu sunt mãrci înregistrate GC.



everX FlowTM

Descoperiñi everX Flow, un compozit fluid consolidat cu fibre de 
sticlã scurte, conceput pentru înlocuirea dentinei ºi consolidarea 
restaurãrilor. Urmând acelaºi principiu ca cel al armãturii din fier 
utilizatã în construcñii, fibrele de sticlã din everX Flow întãresc 
restaurãrile ºi previn fisurarea acestora.

Datoritã aplicãrii sale simple, celor douã nuanñe ºi rezistenñei sale 
incredibile, everX Flow urmeazã sã devinã noul dumneavoastrã 
produs preferat pentru toate restaurãrile ce necesitã un nucleu 
puternic, precum ºi pentru preparañii de refaceri de bonturi.

everX Flow de la GC

Rezistenñã în profunzime
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O rezistenñã la fracturare superioarã 
 pentru restaurãri extinse durabile
Majoritatea compozitelor oferã caracteristici perfecte pentru înlocuirea smalñului: rezistenñã ridicatã la 
abraziune ºi esteticã. Cu toate acestea, nu se pot compara cu dentina atunci când vine vorba de rezistenña 
la fracturare. everX Flow rezolvã aceastã problemã având o rezistenñã la fracturare excelentã, apropiatã 
de cea a dentinei datoritã unei cantitãñi ridicate de fibre scurte ce aderã ferm la matricea rãºinicã. Acest 
lucru permite materialului sã consolideze eficient restaurãrile posterioare de mari dimensiuni, în 
combinañie cu un compozit convenñional ca strat de smalñ.

Tixotropie perfectã pentru o aplicare simplã 
      ºi adaptare bunã

Datoritã tixotropiei optime, 
everX Flow se va adapta 
cu uºurinñã la orice 
preparañie ºi va ajuta la 
evitarea porozitãñilor.
Fluiditatea sa controlatã vã 
oferã posibilitatea de a îl 
aplica în cazul molarilor 
superiori fãrã a-ºi modifica 
poziñia.

Douã nuanñe pentru toate necesitãñile dumneavoastrã

Nuanña 
Bulk

Adâncimea 
polimerizãrii

5.5 mm 

Nuanña 
Dentin
Adâncimea 
polimerizãrii

2.0 mm 

Optim în cazul cavitãñilor 
posterioare adânci

Optim atunci când se doresc 
rezultate mai estetice ºi 
pentru refaceri de bonturi

Optim pentru consolidarea cavitãñilor de mari dimensiuni
 ºi pentru rezultate estetice de lungã duratã

Prin am
ab

ilitatea
D

r Lucile D
ahan, Franña

Prepararea cavitãñii Situañie post-operatorieStrat final cu Essentia 
(nuanña Universal)

Aplicare everX Flow 
(nuanña Dentin)

Prepararea cavitãñii Situañie post-operatorieStrat final cu G-≥nial 
Universal Injectable

(nuanña A3)

Aplicare everX Flow  
(nuanña Bulk)

everX Flow1,1

Tetric EvoFlow Bulk Fill1,1

SDR flow+1,2

Filtek Bulk Fill Flowable1,4

Stres la con-
tracñie 

(MPa)

Sursa: GCC R&D - Date la cerere.

* Sursa: GCC R&D - Date la cerere.
Test realizat conform ASTM E399-90 (1997).

Prin amabilitatea 
Dr Javier Tapia Guadix, Spania

Filtek Bulk Fill Flowable

Tetric EvoFlow Bulk Fill

SDR flow+

Rezistenñã la fracturare [M
Pa.m

0.5]*

everX Flow

1,71

1,69

1,65

2,88

Prin amabilitatea Dr. Lassila, University
of Turku, Finlanda
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