
Datoritã abilitãñii sale de a crea o structurã rezistentã de consolidare, everX Posterior oferã noi posibilitãñi ce 

includ restaurarea cavitãñilor care de obicei au ca indicañii inlay-uri ºi onlay-uri:

• Preparañii extinse ce includ 3 sau mai multe suprafeñe  

• Preparañii extinse cu cuspizi lipsã  

• Preparañii adânci (Clasa I, II ºi dinñi tratañi endodontic) 

• Preparañii pentru înlocuirea amalgamului (în special deoarece 
amalgamul poate fi asociat cu iniñierea fisurilor ºi fracturarea cuspizilor) 
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GC G-≥nial Bond

GC G-≥nial Posterior

Mai multe  

         opñiuni de restaurare 

everX Posterior™ este rãspunsul la cererea tot mai mare 

pentru o soluñie economicã în cazul restaurãrilor extinse. 
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• Fibrele scurte previn propagarea fisurilor în materialul de restaurare ºi structura dentarã  

• Rezistenña la fracturare echivalentã cu cea a dentinei ºi aproape dublã fañã de cea a altor compozite va avea 

ca rezultat o restaurare cu o rezistenñã ridicatã  

• Straturile de 4 mm pot fi polimerizate simultan, scurtând timpul procedurii

• Adeziune sigurã la orice compozit precum ºi la structura dentarã

(Date disponibile la cerere)

Consolidañi-vã restaurãrile cu ajutorul  

              rezistenñei fibrelor 

005118 everX Posterior™, Unitipuri, 15 x 0.13 ml, 
            nuanñã Universalã (transparent) EEP

Alte produse

   Descoperiñi 
puterea fibrelor 

everX 
Posterior™ 

de la GC
Cea mai rezistentã
substructurã a compozitului.  

Extinderea limitelor  
restaurãrilor directe.



everX Posterior™

Dovezile demonstreazã faptul cã fisurarea restaurãrilor reprezintã una din principalele 

cauze a înlocuirii unei restaurãri. Compozitele moderne oferã caracteristici perfecte 

pentru înlocuirea smalñului: rezistenñã ridicatã la abraziune ºi esteticã. Cu toate 

acestea, nu pot egala dentina atunci când este vorba despre rezistenña la 

fisurare. everX Posterior este un compozit îmbunãtãñit cu fibre 

de sticlã conceput pentru a înlocui dentina ºi pentru a fi utilizat 

împreunã cu un compozit convenñional, cum ar fi G-≥nial 

Posterior, ca înlocuitor al stratului de smalñ. Utilizarea ambelor 

materiale permite obñinerea unei restaurãri biomimetice 

a dinñilor.*

Cãutañi o soluñie  
     pentru prevenirea fisurilor?

Fibrele reticulate formeazã o reñea în interiorul compozitului (acelaºi principiu ca ºi în cazul barelor 
de armare din fier utilizate în construcñii) pentru a mãri rezistenña materialului. 

* Pentru detalii suplimentare vã rugãm consultañi instrucñiunile de folosire.

Fisurile reprezintã o problemã comunã, ce apare adesea ca 

rezultat al miilor de închideri ocluzale repetitive, pe suprafaña 

materialului ºi se propagã prin materialul de restaurare ºi 

structura dentarã. Fibrele scurte previn

  ºi stopeazã propagarea fisurii ce 

porneºte adesea de pe suprafaña 

materialului compozit ºi se 

propagã încet prin materi-

alul de restaurare ºi struc-

tura dentarã. 

Fibrele previn 
              propagarea fisurilor  

Fibrele maximizeazã adeziunea 
Adeziunea diferitelor materiale reprezintã un factor cheie al 
tehnicii de stratificare. Deoarece everX Posterior este utilizat în 
tehnica sandwich, adeziunea dintre cele 2 compozite este 
importantã pentru a asigura omogenitatea întregii restaurãri. 
Pe lângã adeziunea chimicã, fibrele oferã retenñie mecanicã 
pentru o adeziune perfectã la orice compozit  ºi la structura 
dentarã.

everX Posterior substructurã: 
linie de fisurã favorabilã. Pro-
pagarea fisurii este stopatã ºi 
redirecñionatã de cãtre substru-
ctura everX Posterior fãcând 
posibilã reparañia restaurãrii. 

Prezenña fibrelor în everX 
Posterior mãreºte adeziunea 
datoritã retenñiei mecanice.
Universitatea din Turku, Finlanda, 
2013
amplificare x16

Compozit convenñional:
linie de fisurã nefavorabilã. Propa-
garea fisurii prin materialul de res-
taurare ºi structura dentarã sub linia 
gingivalã, astfel încât reparañia este 
aproape imposibilã. 

everX Posterior™ consolideazã
restaurãrile posterioare extinse 
Fibrele scurte utilizate în everX Posterior oferã o rezistenñã la fisurare echivalentã cu 
cea a dentinei ce conñine colagen ºi aproape dublã comparativ cu cea a unui com-
pozit convenñional. Acest lucru face ca everX Posterior sã fie cea mai rezistentã 
sub-structurã pentru consolidarea unei restaurãri cu compozit în cazul cavitãñilor 
extinse.*

Compozit convenñional: 
Propagarea fisurii prin 
materialul de restaurare. 

Propagarea fisurii este 
stopatã.

everX Posterior are la bazã ani de cercetare în utilizarea fibrelor în stomatologie, cercetãri realizate de Stick Tech LTD ºi Universitatea din Turku, 
Finlanda ºi este deja confirmat de numeroase publicañii internañionale. 
1. Load bearing capacity of fibre-reinforced and particulate filler composite resin combination;  Garoushi S. et al; J. of Dent (2006) 34, 179-184
2. Fiber-reinforced composite substructure: Load-bearing capacity of an onlay restoration. Garoushi S. et al; Acta Odontol Scand 2006; 64:281-285
3. Direct composite resin restoration of an anterior tooth: effect of fiber-reinforced composite substructure. Garoushi S. Et al;  Eur J Prosthodont 

Restor Dent 2007; 15:61-66.
4. Bond strength of fiber reinforced composite substructure to restorative composites. Tanner J. et al ; IADR 2011; Abstract 1993
5. Restoration of endodontically treated molars using fiber reinforced composite substructure. Lammi M. et al; IADR 2011; Abstract 2517
6. Preliminary clinical evaluation of short fiber-reinforced composite in posterior teeth: 12-month report. Garoushi S. et al; Open Dent J. 2012; 6:41-45

Beneficiile unei tehnici 
         tehnici de stratificare simple de 4 mm  

CAVITÃÑI dE ClAsA I 
CAVITÃÑI dE ClAsA II
ªI CAVITÃÑI EXTINsE 

1.

2. 

3a.

3b.

4.

5.

Preparañi cavitatea 

Realizañi adeziunea
ºi foto-polimerizañi

Refaceñi mai întâi peretele 
(pereñii) lipsã  cu compozit

Aplicañi everX Posterior într-un 
strat de pânã la 4 mm 

Foto-polimerizañi 10-20 sec. 

Acoperiñi cu compozit 

Rezistenña la fracturare (ISO 20795-1 modificat: metoda 2008) Universitatea din Turku, Finlanda, 
2010-2012 (date nepublicate)
*Imbeni et al. The dentin-enamel junction and the fracture of human teeth. Nature Mater 
2005;4:229-232

Rezistenña la fracturare, valoare Kmax 
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everX Posterior Surefil SDR,
Dentsply

Filtek Bulk Fill, 
3M ESPE

Filtek Supreme 
XT, 3M ESPE 

Grandio, Voco Smalñ*Dentinã*Tetric EvoCeram 
Bulk Fill, IvoclarCompozit 

consolidat
cu fibre

Compozit cu aplicare într-o singurã etapã Compozit convenñional Dinte natural
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Fibrele oferã rezistenñã 
Rezistenña la fisurare echivalentã cu cea a dentinei ºi aproape dublã fañã de cea 
a altor compozite demonstreazã faptul cã fibrele reticulate oferã restaurãrii un 
maxim de rezistenñã. Astfel, everX Posterior reprezintã înlocuitorul ideal pentru 
dentinã, în special în cazul preparañiilor extinse.  


