
EXA’lence™ από τη GC 
   Η επόμενη γενιά  

  αποτυπωτικών υλικών

και ξανά ώρα
για ακριβή 

απόδοση   
και εξαιρετικά 

αποτελέσματα 
αποτύπωσης. Για 

άριστη αποτύπωση 
κάτω από όλες τις συνθήκες 

– κάθε φορά.

Web:E



EXA’lence
VPES™

Με το μεγάλο υπόβαθρο στη χημεία των οδοντιατρικών υλικών και δίνοντας λύσεις για την καθημερινή κλινική πράξη 
η εταιρεία GC εργάστηκε σκληρά για τη βελτίωση των ιδιοτήτων δύο προηγμένων υλικών που αποτελούν την επόμενη 
γενιά αποτυπωτικών υλικών: Βινυλ-πολυαιθερ-Σιλικόνη (Vinyl Polyether Silicone - VPES™).

Το υλικό EXA‘lence είναι η λύση της GC για ακριβή και λεπτομερή αναπαραγωγή. Στο εσωτερικό του 
στόματος το περιβάλλον μπορεί να γίνει μη προβλέψιμο και υγρό αλλά μπορείτε πάντα να βασίζεστε στην 
ακριβή αποτύπωση με το EXA’lence.

Το EXA‘lence σας προσφέρει:
• Εσωτερική υδρόφιλη σύσταση
• Ανώτερη ροή στην ουλοδοντική σχισμή 
• Ανώτερη ευκαμπτότητα χωρίς παραμόρφωση 
• Υψηλή αντοχή στην απόσχιση
• Ευχάριστη γεύση μέντας

Η Eπόμενη Γενιά 
     Αποτυπωτικών Υλικών

A-Σιλικόνες 
(VPS)

Πολυαιθέρες
C-Σιλικόνες

Πολυσουλφίδια

- Συστολή

- Συστολή
- Φύλαξη
- διασταυρούμενη 

αλυσιδωτή αντίδραση
+ Υποουλική αποτύπωση

- Δύναμη απόσχισης
- Αφαίρεση αποτυπώματος
- Δυσάρεστη γεύση
+ Υδρόφιλο πριν την πήξη
+ Ροή

- Ροή
- Υδρόφοβο πριν την πήξη               
+ Δύναμη απόσχισης 
+ Σταθερότητα διαστάσεων

+ Yδρόφιλο πριν και μετά την πήξη 
+ Σταθερότητα αποτύπωσης  

στο χρόνο
+ Δύναμη απόσχισης 
+ Συστολή
+ Επαναφορά από την παραμόρφωση 
+ Ευχάριστη γεύση μέντας
+ Αφαίρεση αποτυπώματος

Ιστορία των ελαστομερών αποτυπωτικών υλικών  
στην Οδοντιατρική:

Η νέα γενιά είναι εδώ!



1 ΒΗΜΑ - 1 ΥΛΙΚΟ

Ένα μονοφασικό υλικό χρησιμοποιείται για αποτύπωση 
μίας φάσης και για τη δημιουργία σταθερής βάσης κατά 
την αποτύπωση. Το ίδιο υλικό εγχύεται γύρω από την 
αποκατάσταση για την αποτύπωση όλων των λεπτομερειών.

ΕνΔΕΙξΕΙΣ

Στεφάνες, γέφυρες, 
στεφάνες για νεογιλά

Ένα υλικό, 
 πολλές επιλογές

ΕνΔΕΙξΕΙΣ

Ένθετα, επένθετα, όψεις 
μερικές οδοντοστοιχίες

ΕνΔΕΙξΗ

Ολική οδοντοστοιχία

Technic Kit Wash Putty 
(Κανονική πήξη)

Technic Kit Wash  
Heavy 370 (Ταχείας πήξης) 

Σετ Μονοφασικού 
Τechnic Kit 
Monophase 370

Technic Kit One 
Step Heavy 370

1 ΒΗΜΑ - 2 ΥΛΙΚΑ

Υλικά Heavy Body που προσφέρουν σταθερή βάση στο 
δισκάριο. Τα Light Body ή Extra Light (λεπτόρρευστα) υλικά 
χρησιμοποιούνται για να επικαλύψουν το δόντι βεβαιώνοντας τη 
λεπτομερή αναπαραγωγή του.

2 ΒΗΜΑΤΑ - 2 ΥΛΙΚΑ

Η πρώτη αποτύπωση πραγματοποιείται με ζυμώδες υλικό ή 
υλικό τύπου Heavy Body για τη δημιουργία σταθερής βάσης. 
Συστήνεται η χρήση του διαχωριστικού υλικού GC Separation 
Wafer για δημιουργία χώρου στην αποτύπωση βάσης. Ακρίβεια 
επιτυγχάνεται με τη δεύτερη, διορθωτική αποτύπωση με ένα 
λεπτόρρευστο υλικό τύπου Extra Light Body ή Light Body.



EXA‘lence
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H φιλοσοφία σχεδιασμού του υλικού EXA’lence βασίζεται στην ανάγκη επίτευξης ενός νέου επιπέδου εργασίας για 
ξεκάθαρα προβλέψιμες οδοντιατρικές αποτυπώσεις. 

Ένα κοινό πρόβλημα που σχετίζεται με την αποτύπωση είναι η αδυναμία ελέγχου της αιμορραγίας ή του ουλικού 
υγρού στα προετοιμασμένα δόντια (οδοντικά κολοβώματα).

Στα παραδοσιακά VPS αποτυπωτικά υλικά προστίθεται ένας επιφανειοδραστικός παράγοντας για τη μετατροπή της 
αρχικά υδρόφοβης συμπεριφοράς σε υδρόφιλη. Στην πραγματικότητα, ο επιφανειοδραστικός παράγοντας έχει την 
τάση να διαχέεται όταν έρχεται σε επαφή με την υγρασία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε φτωχή ροή, μικροκενά 
ή φυσαλίδες.

Η κατασκευαστικά επίκτητη υδροφιλικότητα και διαβροχή του EXA’lence θα σας βοηθήσει να αναπαραγάγετε 
τις πιο μικρές λεπτομέρειες της οδοντικής επιφάνειας ακόμα και σε υγρό περιβάλλον.

Στο νέο υλικό VPES™της GC, η υδροφιλικότητα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια πήξης 
του υλικού, γεγονός που επιτρέπει την αποτύπωση όλων των λεπτομερειών.

Για περισσότερες πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα αναφερθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://iadr.confex.com/iadr/20‘0barce/webprogramcd/Paper‘36438.html

Κλινική συνέπεια: κατά την ενδοστοματική πήξη η υδροφιλική 
A-silicone απωθείται από τις υγρές επιφάνειες

Μία ανεξάρτητη μελέτη αποδεικνύει ότι το EXA‘lence δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα σε συνθήκες 
υγρασίας1. Το EXA‘lence ρέει βαθιά μέσα στην ουλοδοντική σχισμή, ακόμα και σε συνθήκες υγρασίας.

1 477 Wetting behaviour of Polyvinylsiloxane-Polyethers in Semi Clinical Model (CCIB), B. WOSTMANN1, M. ZENGINEL1, P. REHMANN2, and M. BALKENHOL1, 

2 Justus-Liebig-University, Giessen, Germany, 2Justus-Liebig-University Giessen, Giessen, Germany

Επιφανειοδραστικοί παράγοντες απελευθερώνονται  
από την επιφάνεια κατά τη διάρκεια της πήξης

Υγρασία

Οδοντικός ιστός

VPS

VPS

VPS

VPS

VPS Παραδοσιακό VPS

Υγρασία

Με τη νέα χημική σύνθεση αποτρέπεται η διάχυση του πλήρως 
ενσωματωμένου υδροφιλικού παράγοντα

VPS
VPS

VPS

PE
PE

PE
PE

PE
PE PE

PE PE PE PE

Υγρό

Οδοντικός ιστός

VPS Δισκάριο

Υγρασία

Κλινική συνέπεια: κατά τη διάρκεια της ενδοστοματικής πήξης το 
EXA‘lence προσελκύεται από την υγρασία και έρχεται σε στενή 
επαφή με την οδοντική επιφάνεια

EXA’ lence

Υγρό ουλοδοντικής 

Γιατί το VPES™;

f

l

o

w



Web:E

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη
Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850

Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr 10
/2

01
1

Βοηθητικά προϊόντα

Συσκευή δυναμικής ανάμειξης 
Το EXA‘lence είναι απόλυτα συμβατό με μία ποικιλία συσκευών 
ανάμειξης, καθιστώντας το απαραίτητη επένδυση για κάθε οδο-
ντιατρείο χωρίς την ανάγκη αγοράς βοηθητικού εξοπλισμού.

GC Universal Dispenser II- 
πιστόλι γενικής εφαρμογής 
ΙΙ
Πιστόλι γενικής εφαρμογής για 
όλα τα αποτυπωτικά υλικά της 
GC και τα υλικά αναγόμωσης σε 
συσκευασία φύσιγγας.

GC Trays- Δισκάρια
Για τη διασφάλιση της έδρασης των αποακαταστάσεων από την 
πρώτη φορά, είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιλογή του σωστού 
δισκαρίου. Είτε πρόκειται για δισκάριο νωδών, ενόδοντων φραγ-
μών ή κλειστής αποτύπωσης 
έχουμε το δισκάριο που ταιριά-
ζει στις απαιτήσεις σας. Άλλωστε 
η GC προσφέρει τη μεγαλύτερη 
ποικιλία και ποσότητα δισκαρίων 
αποτύπωσης (stock) σε όλη την 
ευρώπη.

GC Impression Separation wafer 
Υλικό δημιουργίας χώρου στο δισκάριο
Για την βελτίωση των διαδικασιών αποτύπωσης αναπτύξαμε το 
σύστημα δημιουργίας χώρου Separation Wafer, μία εύκολη τεχνι-
κή δημιουργίας ατομικού δισκαρίου με εφαρμογή ενός κοινού 
δισκαρίου.

Συγκολλητικός παράγοντας 
δισκαρίου
Το εσωτερικό όλων των δισκαρίων είτε 
διάτρητων είτε όχι πρέπει να επικαλύπτε-
ται από με το συγκολλητικό παράγοντα 
δισκαρίου GC Tray Adhesive ώστε να 
αποτραπεί η «αποκόλληση» του υλικού 
απο το δισκάριο και η παραμόρφωά την 
αφαίρεσή του. Η χρήση συγκολλητικού 
παράγοντα δισκαρίου συντελεί  στην 
κατεύθυνση του πολυμερισμού και της 
θερμικής συστολής προς τα τοιχώματα 
του δισκαρίου, αντί για το κέντρο του.

Exabite II
Υποστηρίξτε τον οδοντοτεχνίτη σας όχι 
μόνο με ανώτερη ποιότητα αποτυπωμά-
των χρησιμοποιώντας το  EXA‘lence, αλλά 
και υψηλής ποιότητας καταγραφή δείξε-
ως του ασθενή σας. Το Exabite II είναι ένα 
καλά τεκμηριωμένο υλικό απο τη GC που 
έχει σχεδιαστεί ειδικά για την καταγραφή 
της μασητικής δείξεως. Το Exabite II είναι 
μία βινυλπολυσιλοξάνη αποτύπωσης με 
εξαιρετικό χειρισμό και ακρίβεια αναπα-
ραγωγής που εξέρχεται εύκολα και πολυ-
μερίζεται πολύ γρήγορα.

Συσκευασία

EXA‘lence 48 mL Φύσιγγα
Refill: 2x 48 mL Φύσιγγα και 6 Ρύγχη ανάμειξης για ταχεία ή 
κανονική πήξη
Διατίθεται στις ακόλουθες ρευστότητες: Extra Light Body, Light 
Body, Medium Body (Mονοφασικό), Heavy Body και Heavy Body 
Rigid (σκληρό)

EXA‘lence Putty
Βασική συσκευασία: 500 g (278 mL) βάση + 500g (278 mL) 
καταλύτης +βοηθητικός εξοπλισμός

Κλινική συσκευασία: 5 x 500 g (278 mL) βάση + 5 x 500g 
(278 mL) καταλύτης + βοηθητικός εξοπλισμός

EXA’lence 370
Βασικό σετ: 1 x 370 mL Φύσιγγα + 10 Ρύγχη δυναμικής 
ανάμειξης + 1 Δαχτύλιος Bayonet Locking Ring Κανονικής και 
Ταχείας πήξης, σε Heavy Body και Medium Body 
Ανταλλακτική συσκευασία: 2 x 370 mL Φύσιγγες Κανονικής 
και Ταχείας πήξης, σε Heavy Body και Medium Body 
Κλινική συσκευασία: 6 x 370 mL Φύσιγγες Κανονικής και 
Ταχείας πήξης, σε Heavy Body και Medium Body 

Ρύγχη ανάμειξης, 1 x Δαχτύλιος Bayonet Locking Ring, 12 x 
ρύγχη ανάμειξης, 12 x ενδοστοματικά ρύγχη, 1 x Μπουκαλάκι 
συγκολλητικό παράγοντα δισκαρίου

Η GC Europe έχει μία σειρά από σετ EXA‘lence Technik Kits που συνδυάζουν τα υλικά που χρειάζεστε για κάθε επιλεχθείσα τεχνική 
αποτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της εταιρείας.

GC EXA‘lence, Technic Kit Monophase 370 mL
1x 370 ml Φύσιγγα Medium Body (Mονοφασικό), 10x Ρύγχη 
δυναμικής ανάμειξης, 1x Δαχτύλιο Bayonet Locking Ring 1x 
Μπουκαλάκι συγκολλητικό παράγοντα δισκαρίου

GC EXA‘lence, Technic Kit Wash Heavy 370 mL
1x 370 ml Φύσιγγα Heavy Body Κανονικής πήξης, 1x48 ml φύσιγγα 
Light Body Κανονικής πήξης, 1x 48 ml Φύσιγγα Extra Light Body 
Κανονικής πήξης, 10x Ρύγχη Δυναμικής ανάμειξης, 1x Δαχτύλιο 
Bayonet Locking Ring, 12x Ρύγχη ανάμειξης, 12x ενδοστοματικά 
ρύγχη, 1x Συγκολλητικός παράγοντας δισκαρίου

GC EXA‘lence, Technic Kit Wash Putty
1x Βασική συσκευασία ζυμώδους Putty, 1x 48 ml Φύσιγγα Light 
Body Κανονικής πήξης, 1x 48 ml Φύσιγγα Extra Light Body 
Κανονικής πήξης, 12x ρύγχη ανάμειξης, 12x ενδοστοματικά 
ρύγχη, 1x κουτί διαχωριστικό φύλλο δισκαρίου, 1x Συγκολλητικό 
παράγοντα δισκαρίου

GC EXA‘lence, Technic Kit 1-step Heavy 370 mL
1x 370 ml Φύσιγγα Heavy Body Κανονικής πήξης, 1x 48 ml 
Φύσιγγα Light Body Κανονικής πήξης, 1x 48 ml Φύσιγγα Extra 
Light Body Κανονικής πήξης, 12x Ρύγχη δυναμικής ανάμειξης,1 x 
Δαχτύλιο Bayonet Locking Ring, 12 x Ρύγχη ανάμειξης, 12x ενδο-
στοματικά ρυγχη, 1x Συγκολλητικός παράγοντας δισκαρίου


