
Styrkan kommer inifrån

everX FlowTM 
från GC

Fiberförstärkt  
flytande komposit

för dentinersättning



everX Flow är en fiberförstärkt flytande komposit som ersätter 
dentin och ger styrka åt restaurationer. Glasfibrerna i everX Flow 
fungerar på samma sätt som armeringsjärn i en byggnadskonstruktion 
och stärker restaurationen så den inte spricker.

Tack vare enkel applicering, tvåfärgssystem och unik styrka blir everX Flow 
en produkt du inte gärna vill vara utan när restaurationen kräver 
en stark kärna eller vid pelaruppbyggnad.

everX Flow från GC

Styrkan kommer inifrån

Överlägsen brottseghet
 ger hållbara stora restaurationer

De flesta kompositmaterial som erbjuds uppvisar goda egenskaper med hög slitstyrka och estetik när 
det gäller emaljersättning. Dessvärre är materialen inte likvärdiga dentin med tanke på förmågan att 
motstå frakturer. everX Flow klarar den utmaningen eftersom materialets höga innehåll av korta fibrer, 
inuti resinmatrixen, ger utmärkt brottseghet nästan likvärdig den hos dentinet. Det gör att materialet 
effektivt klarar att förstärka stora posteriora restaurationer i kombination med en konventionell 
komposit som emaljskikt.

Filtek Bulk Fill Flowable

Tetric EvoFlow Bulk Fill

SDR flow+

Brottseghet [M
Pa.m

0.5]*

everX Flow

1,71

1,69

1,65

2,88

Källa: GCC R&D – Data on file.  
Test enligt ASTM E399-90 (1997).

Med tillstånd av dr Lasilla, Finland
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Perfekt tixotrop konsistens ger enkel applicering
 och god adaptation

Tack vare materialets 
optimala tixotropa kon-
sistens flyter everX Flow 
lätt och adapterar fint 
till alla preparationer 
utan att porositeter 
uppstår. 
Det kontrollerade flödet 
möjliggör applicering i 
överkäken utan att  
materialet flyter ut.

Två färger är allt du behöver

Bulk-
 färg

Härddjup   
5.5 mm 

Dentin-
 färg

Härddjup   
2.0 mm 

Lämplig för djupa 
posteriora kaviteter

Lämplig vid högre 
krav på estetik och för 
perlaruppbyggnader

Optimal till att förstärka stora kaviteter och uppnå 
 långsiktiga estetiska resultat

Postoperativ situationSista skiktet med Essentia 
(universalfärg)

Applicering av everX Flow 
(dentinfärg)
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Postoperativ situationSista skiktet med  
G-ænial Universal Injectable 

(A3-färg)

Applicering av everX Flow 
(bulkfärg)

everX Flow1,1

Tetric EvoFlow Bulk Fill1,1

SDR flow+1,2

Filtek Bulk Fill Flowable1,4

Krymp-
ningsstress  

(MPa)

Källa: GCC R&D – Data on file.Med tillstånd av 
Dr Javier Tapia Guadix, Spanien
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G-Premio BOND
Universalbonding

everX Flow

012898 everX Flow, spruta 2 ml (3.7g) Bulk

012899 everX Flow, spruta 2 ml (3.7g) Dentin

everX Flow från GC

Styrkan kommer inifrån

Bulk-färg 
till djupa 
kaviteter

Dentin-
färg 

till estetiska 
fyllningar

Preparera kaviteten Vid klass II-kaviteter byggs avsaknade 
ytor med konventionell komposit

Fyll kaviteten med everX Flow Färdigt resultat med konventionell 
komposit som övre skikt

G-ænial Universal Injectable
Flytande tixotrop komposit

Essentia Universal
Universalkomposit

Upptäck även

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND och G-ænial Universal Injectable är varumärken som tillhör GC. 
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ och Tetric EvoFlow Bulk Fill är varumärken som inte tillhör GC.
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