
Αποκτήστε διάφανη οπτική

EXACLEAR 
από την GC

Καθαρό υλικό από  
πολυσιλοξάνιο βινυλίου

Ο σύμμαχός σας στη διαφάνεια



Βέλτιστη σύσταση για επιτυχημένη διαδικασία

Το EXACLEAR είναι ένα καινοτόμο υλικό διάφανης σιλικόνης που ικανοποιεί τις ανάγκες απαιτητικών 
αισθητικών περιπτώσεων και διευκολύνει την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων. Η απόλυτη διαφάνειά 
του το καθιστά ιδιαιτέρως αποτελεσματικό σε πολύπλοκες κλινικές καταστάσεις.

Κρυστάλλινη οπτική
Η υψηλή διαφάνεια προσφέρει εξαιρετικό οπτικό έλεγχο και 
πολύ αποτελεσματικό φωτο-πολυμερισμό μέσω της σιλικόνης.

Αυτό οδηγεί σε καλύτερο πολυμερισμό του επιφανειακού 
στρώματος της ρητίνης με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η 
τελική στίλβωση.

EXACLEAR από την GC
Διαφάνεια στη δουλειά σας

Γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος
Μετά από μόλις 2 λεπτά μέσα στο στόμα το αποτύπωμα είναι 
έτοιμο και μπορεί να αφαιρεθεί.
 
Εάν δουλεύετε σε εκμαγείο, το υλικό είναι έτοιμο σε 7 λεπτά.

Οπτικός έλεγχος έγχυσης της ρητίνης.
* Δεν αποτελούν εμπορικά σήματα της GC

Διαφάνεια του EXACLEAR (τέρμα δεξιά) σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές.

Ροή χωρίς πίεση Εύκολο στη διάνοιξηΡοή υπό πίεση
Εύκολη και αποτελεσματική 

αφαίρεση

2 λεπτά ενδοστοματικά 7 λεπτά εξωστοματικά

EXACLEAR MEMOSIL 2* Registrado Clear*

Βέλτιστη σύσταση για 
εύκολη τοποθέτηση στο 

δισκάριο

Σε ρευστή μορφή κατά 
την εισαγωγή για τέλεια 

προσαρμογή στην 
προετοιμασία και ακριβή 

αναπαραγωγή 
λεπτομερειών

Το τελικό αποτέλεσμα 
είναι άκαμπτο και ισχυρό 

με εύκολη κοπή και 
διάνοιξη των οπών 

έγχυσης.

Αρκετά εύκαμπτο ώστε 
να αφαιρείται χωρίς να 

σπάει ή να 
παραμορφώνεται



EXACLEAR

1. Αρχική κατάσταση 2. Γεμίστε το δισκάριο αποτύπωσης με 
EXACLEAR και λάβετε ένα αποτύπωμα 
του κεριού στο εκμαγείο

3. Εικόνα μετά τη θεραπεία χρησιμοποιώντας 
την τεχνική έγχυσης με νάρθηκα

Ανακαλύψτε την τεχνική έγχυσης με νάρθηκα 
Δημιουργία άμεσων όψεων από τον οδοντίατρο
Όταν το EXACLEAR χρησιμοποιείται μαζί με κάποια ενέσιμη σύνθετη ρητίνη όπως το G-ænial Universal Injectable, επιτρέπει στους 
κλινικούς οδοντιάτρους να δημιουργούν αποκαταστάσεις με το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα με τις έμμεσες όψεις, αλλά πιο 
γρήγορα, οικονομικότερα και με λιγότερο επεμβατικό τρόπο.
Η διαφάνεια του EXACLEAR σάς επιτρέπει να ελέγχετε κάθε λεπτομέρεια και αποτρέπει από τον σχηματισμό ζώνης αναστολής 
πολυμερισμού από οξυγόνο, διευκολύνοντας έτσι την τελική στίλβωση. Το G-ænial Universal Injectable είναι κατάλληλο για αυτή 
την τεχνική λόγω της θιξοτροπικότητας, της αντοχής και της στιλπνότητάς του.

Οδοντιατρική θεραπεία γενικευμένων αποτριβών με άμεση σύνθετη ρητίνη
Η τεχνική έγχυσης σύνθετης ρητίνης με νάρθηκα είναι επίσης ιδανική για τη θεραπεία περιστατικών γενικευμένων αποτριβών 
καθώς και για την αποκατάσταση της μορφολογίας του φραγμού. Η διαφάνεια του EXACLEAR βοηθά στην παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της έγχυσης ενώ σας επιτρέπει να δουλεύετε πολλά δόντια ταυτόχρονα. Η υψηλή αντοχή στην κάμψη και η αντοχή 
στη φθορά του G-ænial Universal Injectable το καθιστούν ιδανικό για τα οπίσθια δόντια.

7. Διενεργήστε φωτοπολυμερισμό μέσω της 
μήτρας σιλικόνης και μετά αφαιρέστε την

 8. Αφαιρέστε την περίσσεια ποσότητα της 
σύνθετης ρητίνης με μια λεπίδα

9. Τελικό αποτέλεσμα μετά από λίγα βήματα 
στίλβωσης

2. Γεμίστε το δισκάριο αποτύπωσης με 
EXACLEAR και λάβετε ένα αποτύπωμα 
του κεριού στο εκμαγείο

1. Αρχική κατάσταση 3. Μετά την τοποθέτηση, αφαιρέστε τη 
διάφανη σιλικόνη από το δισκάριο

4. Διανοίξτε μια οπή στη μήτρα σιλικόνης 
ώστε να δημιουργήσετε χώρο για το 
άκρο της σύριγγας

6. Τοποθετήστε τη μήτρα σιλικόνης στο 
στόμα και εγχύστε το G-ænial Universal 
Injectable μέσω της οπής στη μήτρα

Ευγ ε ν ι κή παραχώ
ρηση τ ου

Δρα A. M
ak, Αυστ ρα

Ευγ ε ν ι κή παραχώ
ρηση τ ου

Δρα A. Salehi, Γ αλλί α

5. Απομονώστε τα γειτονικά δόντια, 
αδροποιήστε και εφαρμόστε τον 
συγκολλητικό παράγοντα
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EXACLEAR από την
Αποκτήστε διάφανη οπτική

Τεχνική έγχυσης με 
νάρθηκα 

Εύκολος έλεγχος της 
έγχυσης μέσω του 

EXACLEAR

Τεχνική 
διαστρωμάτωσης 

Εύκολος φωτο-
πολυμερισμός άνω γνάθου 

μέσω του EXACLEAR

Τοποθέτηση 
ορθοδοντικών ρητινών 

ενισχυμένων με ίνες
Αποδοτικός φωτο-

πολυμερισμός συγκολλητικών 
παραγόντων & ινών μέσω του

EXACLEAR

Προσωρινή 
αποκατάσταση σε 

στεφάνες και γέφυρες 

Τέλειος φωτο-πολυμερισμός 
του C&B υλικού μέσω του 

EXACLEAR

Ο σύμμαχός σας στις περίπλοκες κλινικές καταστάσεις

Με το G-ænial Universal 
Injectable

Με το Essentia Με το everStickORTHO Με το TEMPSMART DC

Ενέσιμη σύνθετη ρητίνη με  
υψηλή αντοχή και τέλεια 

θιξοτροπικότητα

Υψηλά αισθητική σύνθετη 
ρητίνη με τη χρήση 

απλοποιημένου 
συστήματος αποχρώσεων

Ενισχυμένο με ίνες υάλου 
για αισθητική ορθοδοντική

Υλικό διπλού πολυμερισμού 
για προσωρινές 

αποκαταστάσεις σε 
στεφάνες και γέφυρες

EXACLEAR

012792 EXACLEAR, 2x 51g cartridges

900114 Mixing tips Type II L (60)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com 

 Ναυάρχου Κουντουριώτου 3 - 546 25 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 270 550, 2310 270 850

E-mail: info@newdent.gr

Ν. Κουντουριώτου 3
546 25 Θεσ/νίκη
Τηλ : 2310 270 550 
2310 270 850 
Email : newdent@otenet.gr 
www.newdent.gr

 Φειδιππίδου 43, 115 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ : 210 7489 031, 210 7792 584 
Fax : 210 7489 032 
E-mail : info@faratzi.gr 
www.faratzi.gr


