
Aiškiai viską įžvelkite

EXACLEAR 
iš GC

Skaidri vinilpolisiloksaninė  
medžiaga

Jūsų  partneris nematomiems  
darbams



Optimali konsistencija sėkmingai procedūrai

EXACLEAR- tai nauja, skaidri silikoninė medžiaga, leidžianti įgyvendinti keliamus estetinius reikalavimus  
ir trumpinanti geresnių rezultatų pasiekimo kelią. Dėl ypatingo savo skaidrumo  medžiaga ypač efektyvi 
sudėtingose klinikinėse situacijose.

Vaizdo skaidrumas lyg per kristalą
Dėka didelio skaidrumo galima puiki vizualinė kontrolė ir 
itin efektyvus kietinimas šviesa net per silikoną.

Tai užtikrina žymiai geresnį medžiagos pasiskirstymą, 
padeda išvengti deguonimi inhibuoto sluoksnio 
susiformavimo ir leidžia žymiai paprasčiau atlikti  
restauracijos poliravimą.

EXACLEAR iš GC
Matomumas  Jūsų darbe

Kadangi laikas taip pat svarbus
Praėjus vos 2 minutėms  nuo kietėjimo pradžios burnos 
ertmėje, atspaudą galima išimti.

Dirbant ant modelio, medžiaga sukietėja per 7 minutes.

Vizualinė kompozito injekcijos kontrolė.
*Ne GC kompanijos prekinis ženklas

EXACLEAR skaidrumas (dešiniausias)  lyginant su konkurentais

Takumas nespaudžiant Lengva gręžtiTakumas paspaudus Netrūkinėja

2 min burnos ertmėje 7 min ekstraoraliai

EXACLEAR MEMOSIL 2* Registrado Clear*

Optimali konsistencija 
lengvesniam įšvirkštimui 

į šaukštą 

Įšvirkščiant į restauraciją 
medžiaga skysta-  puiki 

adaptacija ir tikslus 
detalių atkūrimas

Po kietėjimo kieta ir 
patvari, galima lengvai 

pjaustyti, bei gręžti skyles

Pakankamai lanksti-  
išėmimas be pokyčių ir 

deformacijų  



EXACLEAR

1. Pradinė situacija 2. Šaukštą užpildykite EXACLEAR medžiaga  
ir nuo pavaškuoto modelio nuimkite 
atspaudą

3. Vaizdas po dantų restauravimo injekcinio 
formavimo metodu

Atraskite švirkščiamojo formavimo techniką 
Tiesioginė laminačių gamyba klinikoje
EXACLEAR naudojama kartu su takiu kompozitu tokiu kaip G-ænial Universal Injectable suteikia galimybę odontologui sukurti 
estetines restauracijas niekuo nenusileidžiančias laboratoriniu būdu pagamintoms laminatėms, tačiau žymiai greitesniu, 
pigesniu ir mažiau invazyviu metodu.
Dėka EXACLEAR’s skaidrumo galite lengvai įvertinti kiekvieną mažytę detalę ir išvengti deguonimi inhibuoto sluoksnio 
susiformavimo, kuris turi įtakos galutiniam restauracijos poliravimui. O G-ænial Universal Injectable yra labai tinkama šiai 
technikai dėl savo tiksotropiškumo, tvirtumo ir blizgesio.

Tiesioginis generalizuoto dantų nusidėvėjimo pažeistų dantų atstatymas kompozitu 
Injekcinio formavimo technika idealiai tinka nusidėvėjusių dantų atstatymui arba kompleksiniam dantų morfologijos atstatymui. 
EXACLEAR medžiagos skaidrumas leidžia pamatyti ir kontroliuoti injekcijas vienu metu restauruojant net kelis dantis. Dėl didelio 
lankstumo  ir atsparumo nusidėvėjimui G-ænial Universal Injectable yra ideali medžiaga tokiems krūminių dantų atvejams.

7. Per silikoninį gidą sukietikinkite 
restauraciją ir nuimkite jį.

8. Peiliuku pašalinkite kompozito perteklių 9. Galutinis vaizdas atlikus kelis poliravimus

2. Šaukštą pripildykite  EXACLEAR 
medžiaga  ir nuimkite atspaudą nuo 
pavaškuoto modelio

1. Pradinė situacija 3. Sukietėjus iš šaukšto išimkite skaidrų 
silikoną

4. Silikoniniame gide išgręžkite skyles 
kompozito švirkšto antgaliukui 

6. Ant dantų uždėkite silikoninį gidą ir per 
išgręžtas skylutes įšvirkškite G-ænial 
Universal Injectable 

Pateiktas atvejis D
r. A. M

ak, Australia
Pateiktas atvejis D

r. A. Salehi, Prancūzija 

5. Izoliuokite gretimus dantis , emalį 
ėsdinkite rūgštimi ir tepkite rišamąją 
medžiagą
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EXACLEAR iš GC
Aiškiai viską įžvelkite

Injekcinė formavimo 
technika 

Lengva įšvirkštimo 
kontrolė per EXACLEAR 

medžiagą

Sluoksniavimo 
technika 

Lengvas polimerizavimas 
iš gomurio pusės per 
EXACLEAR medžiagą

Ortodontinių 
retencinių skaidulų 

uždėjimas 
Itin efektyvus retencinių 

detalių bei skaidulų 
kietinimas šviesa per 

EXACLEAR medžiagą

Laikinų vainikėlių ir 
tiltų restauracijos 

Puikus V ir T kietinimas 
šviesa per EXACLEAR 

medžiagą

Jūsų partneris sprendžiant sudėtingas klinikines situacijas 

Su G-ænial Universal 
Injectable

Su Essentia Su everStickORTHO Su TEMPSMART DC

Tvirtas ir labai 
tiksotropiškas takus 

kompozitas 

Itin estetiškas kompozitų 
rinkinys naudojamas su 
supaprastinta atspalvių 

sistema

Stiklo pluošto sutvirtinimai 
estetinei ortodontinei 

retencijai

Dvigubo kietėjimo 
medžiaga laikiniems 

vainikėliams bei tiltams

EXACLEAR
012792 EXACLEAR, 2x 51g cartridges

900114 Mixing tips Type II L (60)


