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EXACLEAR od GC
»irý jako sklo

InjekËní
techniky

Jednoduchá 
kontrola aplikace 
pões EXACLEAR

Technika
vrstvení

Jednoduché vytvrzení 
svêtlem v palatinální 

oblasti pões EXACLEAR

Aplikace 
ortodontických 

retainerû
ÚËinná polymerizace 

bondu & skelných vláken 
pões EXACLEAR

DoËasná korunka 
a mûstek

 
Dokonalá polymerizace 

C&B materiálû pões 
EXACLEAR

Vaši partneõi ve složitých klinických situacích

S kompozitem G-≥nial 
Universal Injectable

S kompozitem 
Essentia

S everStickORTHO S TEMPSMART DC

Zatékavý kompozit 
s vysokou pevností v 
ohybu a dokonalými 

tixotropními vlastnostmi

Vysoce estetický 
kompozit se 

zjednodušeným 
systémem odstínû

Výztuž ze skelných 
vláken pro estetické 

ortodontické retainery

Duálnê tuhnoucí 
materiál pro doËasné 

korunky a mûstky

EXACLEAR

012792 EXACLEAR, 2x 51 g kartuše, 6x míchací koncovky II vel. L

900114 Míchací koncovky typ II L (60)

»irý jako sklo

EXACLEAR 
od GC

»irý vinyl polysiloxanový materiál

Váš partner pro 
transparentní práci



EXACLEAR

Optimální konzistence pro úspêšné zpracování

EXACLEAR je inovativní Ëirý silikonový materiál, který splñuje požadavky pro nároËné estetické 

põípady a usnadñuje cestu ke skvêlým výsledkûm. Díky jeho úplné prûhlednosti je velmi efektivní 

ve složitých klinických situacích.

»irý jako kõiš†ál

Vysoká prûhlednost nabízí skvêlou vizuální kontrolu 
a velmi efektivní polymerizaci pões silikonový klíË.

Tato vlastnost vede k vyšší míõe konverze a zabrañuje 
vytvoõení kyslíkové inhibiËní vrstvy, což ulehËuje 
finální leštêní.

EXACLEAR od GC
Transparentnost ve vaší práci

Protože Ëas je dûležitý

Za pouhé 2 minuty v ústní dutinê je 
otisk tuhý a je možné ho vyjmout.

Põi práci na modelu otisk ztuhne do 
7 minut.

Vizuální kontrola vstõikování kompozitního materiálu.
*Není obchodní známkou GC

Prûhlednost EXACLEAR (zcela vpravo) v porovnání s konkurencí.

Zatékavost bez tlaku Jednoduchý na põedvrtáníZatékavost pod tlakem Nedeformuje se

2 min. intraorálnê 7 min. extraorálnê

1. PoËáteËní situace 2. Naplñte otiskovací lžíci hmotou 
EXACLEAR a nasa¢te na wax-up 
na modelu

3. Stav po ošetõení injekËní technikou

Objevte injekËní techniku
Zhotovení põímých fazet v ordinaci

EXACLEAR použitý spoleËnê se zatékavým kompozitem, jako napõ. G-≥nial Universal Injectable, umožñuje 
stomatologûm zhotovit také estetické náhrady jako põímé fazety, ovšem rychleji, cenovê výhodnêji a za použití 
ménê invazivních prostõedkû.

Prûhlednost materiálu EXACLEAR vám umožñuje zkontrolovat každý drobný detail a zabrañuje tvorbê inhibiËní 
vrstvy, což usnadñuje finální leštêní. G-≥nial Universal Injectable je pro tuto techniku velmi vhodný díky svým 
tixotropním vlastnostem, pevnosti v ohybu a lesku.

Ošetõení bêžnê abradovaného chrupu põímou metodou s kompozity v ordinaci
InjekËní technika je také vhodná pro ošetõení abradovaného chrupu nebo pro obnovení komplexní morfologie zubû. 
Prûsvitnost EXACLEARu umožñuje vidêt a kontrolovat vstõikování materiálu bêhem ošetõování nêkolika zubû najednou. 
Vysoká pevnost v ohybu a odolnost vûËi otêru dêlají z G-≥nial Universal Injectable ideální materiál pro takové 
põípady v postranním úseku chrupu.

7. Vytvr¢te polymeraËní lampou pões 
silikonový klíË, ten pak sejmête

8. Odstrañte zbytky kompozitu 
sklapelem

9. Výsledek po nêkolika leštêních

2. Naplñte otiskovací lžíci hmotou 
EXACLEAR a nasa¢te na wax-up 
na modelu

1. PoËáteËní situace 3. Po ztuhnutí oddêlte Ëirý silikon od 
lžíce

4. Do silikonového klíËe vyvrtejte 
otvory pro zasunutí koncovky 
stõíkaËky kompozitu

6. Nasa¢te silikonový klíË do úst 
a vstõíknête pões otvor G-≥nial 
Universal Injectable
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EXACLEAR MEMOSIL 2* Registrado Clear*

Optimální konzistence 
pro snadnou aplikaci 

do lžíce

Tekutý bêhem nanášení, 
což umožní dokonalé 

põizpûsobení 
preparovanému zubu 

a põesnou reprodukci 
detailû

Pevný a silný po 
ztuhnutí a jednoduché 

oõezávání a vyvrtání 
vstõikovacích kanálkû

DostateËnê flexibilní 
pro odstranêní bez 

rizika zlomení nebo 
deformace

5. Izolujte sousední zuby, naleptejte 
sklovinu a aplikujte bond


