
Se klart

EXACLEAR 
fra GC

Klart silikonmateriale

Transparent
arbeide



Optimal viskositet sikrer din arbeidsgang

EXACLEAR er et klart silikonmateriale som oppfyller dine krav til estetisk arbeid og hjelper til å få 

gode resultater. Det helt transparente materialet er en fordel spesielt i komplekse kliniske situasjoner.

Glassklart
Det glassklare materialet gir deg visuell kontroll og effektiv 
lysherding gjennom materialet.
 
Dette fører til optimalisert herding og dermed reduseres 
det oksygeninhiberende lag. Det blir lettere å pusse og 
polere.

EXACLEAR fra GC
Gjennomsiktighet i ditt arbeid

Tidsfaktoren er også viktig
Etter kun 2 minutter intraoralt er avtrykket herdet og kan
fjernes.

Hvis du arbeider på modell kan avtrykket fjernes
etter 7 minutter.

Visuel kontroll ved injisering av kompositt.

*ikke et GC varemærke

Transparent  EXACLEAR (lengst til høyre) sammenliknet med andre materialer.

Flyteevne uten trykk Enkel å borre iFlyteevne under trykk Rives ikke i stykker

2 min intraoralt 7 min extraoralt

EXACLEAR MEMOSIL 2* Registrado Clear*

Optimal konsistens  
når Exaclear plasseres  

i skeen

Fluid during insertion  
for a perfect adaptation 

to the preparation and 
precise reproduction  

of details 

Stiv og sterkt etter 
herding, som gjør 

Exaclear lett å borre og 
skjære i

Fleksibelt nok til å
fjernes uten brudd
eller deformitet



EXACLEAR

1. Initial situasjon 2. Fyll avtryksskjeen med EXACLEAR og ta 
et avtrykk av en wax-up modell

3. Situasjon etter bruk av injeksjonsteknik-
ken

Benytt injeksjonsteknikken 
Chairside fremstilling av fasader
Når du benytter EXACLEAR sammen med en injisérbar kompositt som f.eks. G-ænial Universal Injectable kan du lage
estetiske restaureringer som f.eks. fasader, direkte i munnen på pasienten. Du får dermed et ekstra tilbud til dine pasienter
og kan tilby en minimal invasiv behandling.
Med EXACLEAR’s gjennomsiktighet kan du sjekke hver eneste detalj og dessuten unngå det oksygeninhiberende lag 
fra
kompositten, og den endelige polering forenkles. G-ænial Universal Injectable er velegnet til denne teknikk da den er 
tixotrop, sterk og glossy.

Chairside behandling av det slitte tannsett
Injeksjonsteknikken er også ideel til å behandle det slitte tannsett eller gjenskape kompleks morfologi.
Gjennomsiktigheten på EXACLEAR hjelper deg å se og kontrollere flere tenner simultant. Den høye bøyestyrke
og slitestyrke på G-ænial Universal Injectable er ideel for disse situasjoner.

7. Lysherd gjennom silikonformen og fjern 
den

8. Fjern overskudd av kompositt, evt med 
en kniv

9. Endelig resultat etter kort polering

2. Fyll avtryksskjeen med EXACLEAR og ta 
et avtrykk av en wax-up modell

1. Initial situasjon 3. Etter herding fjernes avtrykket fra 
skjeen.

4. Bor et hull i silikonformen så det er 
plass til sprøytespissen

6. Plassér silikonformen korrekt i munnen 
og injisér G-ænial Universal Injectable 
gjennom hullet
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5. Isolér nabotennene, ets emaljen og 
applisér bonding
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EXACLEAR fra GC
Se klart

Injeksjonsteknikk 

Enkel kontroll av
injiseringen gjennom

EXACLEAR

Layering teknikk 

Lysherding gjennom
EXACLEAR

Påsettning av
retainers

Lysherding av fibre 
gjennom 

EXACLEAR

Midlertidigt 
kronebroarbeid 

Perfekt lysherding av C&B
materiale gjennom 

EXACLEAR

Ditt valg i komplekse situasjoner

Med G-ænial Universal 
Injectable

Med Essentia Med everStickORTHO Med TEMPSMART DC

Injiserbar kompositt
med høy bøyestyrke
og tixotrop egenskap

Høyestetisk kompositt
med enkelt farvesystem

Fiberforsterkede 
estetiske orto-retainers

Dual-cure midlertidig
krone-bromateriale

EXACLEAR

012792 EXACLEAR, 2x 51g cartridges

900114 Mixing tips Type II L (60)


