
Performanñã
de mare precizie   

ºi rezultate excepñionale. 

Pentru amprente 
perfecte în orice 

condiñii - de fiecare 
datã.

EXA’lence™ de la GC 
   Materialul de amprentã

                      al generañiei urmãtoare

De ce VPES™ ?

Ambalare

GC EXA’lence 48 ml Cartuº 
Rezervã: 2x 48 ml Cartuº ºi 6 Vârfuri de mixare, cu prizã rapidã 
sau normalã
Disponibil în urmãtoarele vâscozitãñi: Extra Light Body, Light Body, 
Medium Body (Monofazic), Heavy Body ºi Heavy Body Rigid

GC EXA’lence Putty
Pachet Standard: 500 g (278 ml) bazã + 500 g (278 ml) 
catalizator + accesorii
Pachet Clinic: 5x 500 g (278 ml) bazã + 5x 500 g (278 ml) 
catalizator + accesorii

GC EXA'lence, Technic Kit Monophase 370 ml
1x 370 ml Cartuº Medium Body (Monofazic), 10x Vârfuri de 
mixare dinamice, 1x Inel de fixare tip baionetã, 1x Flacon 
adeziv pentru lingurã

GC EXA'lence, Technic Kit Wash Heavy 370 ml
1x 370 ml Cartuº Heavy Body Fast (cu prizã rapidã), 10x Vârfuri 
de mixare dinamice, 1x Inel de fixare tip baionetã, 1x 48 ml 
Cartuº Light Body Fast (cu prizã rapidã), 1x 48 ml Cartuº Extra 
Light Body Fast (cu prizã rapidã), 12x Vârfuri de mixare, 1x Cutie 
Impression Separation Wafers, 12x Vârfuri intra-orale, 1x Adeziv 
pentru lingurã

GC EXA’lence 370
Kit Standard: 1x 370 ml Cartuº + 10 Vârfuri de mixare 
dinamice + 1 Inel de fixare tip baionetã, cu prizã rapidã 
sau normalã, cu vâscozitate Heavy Body ºi Medium Body 
Rezervã: 2x 370 ml Cartuº cu prizã rapidã sau normalã, cu 
vâscozitate Heavy Body ºi Medium Body
Pachet Clinic: 6x 370 ml Cartuº cu prizã rapidã sau 
normalã, cu vâscozitate Heavy Body ºi Medium Body 

GC EXA'lence, Technic Kit Wash Putty
1x Pachet Standard Putty (Chitos), 1x 48 ml Cartuº Light 
Body Regular, 1x 48 ml Cartuº Extra Light Body Regular, 
12x Vârfuri de mixare, 12x Vârfuri intra-orale, 1x Cutie 
Impression Separation Wafers, 1x Adeziv pentru lingurã

GC EXA'lence, Technic Kit 1-step Heavy 370 ml
1x 370 ml Cartuº Heavy Body Regular, 1x 48 ml Cartuº Light 
Body Regular, 1x 48 ml Cartuº Extra Light Body Regular, 
10x Vârfuri de mixare dinamice, 1x Inel de fixare tip baionetã, 
12x Vârfuri de mixare, 12x Vârfuri intra-orale, 1x Adeziv 
pentru lingurã

Motivul conceperii materialului EXA’lence a fost dorinña de a duce stomatologia la un nou nivel cu ajutorul 
amprentelor previzibile în mod distinctiv. 

O problemã des întâlnitã în cazul luãrii amprentelor o reprezintã imposibilitatea controlului sângerãrii sau al 
fluidului crevicular al dinñilor pregãtiñi.

În cazul materialelor VPS tradiñionale este adãugat un surfactant care are rolul de a determina materialul care în 
mod natural este hidrofobic sã se comporte ca un material hidrofilic. În realitate, surfactantul are tendinña de a se 
dizolva atunci când intrã în contact cu umiditatea, fapt ce poate determina un flux deficitar, spañieri sau bule de aer.

Hidrofilitatea ºi capacitatea de umectare intrinsecã a materialului de amprentã EXA’lence vã oferã posibilitatea 
sã redañi cele mai fine detalii ale suprafeñei dintelui, chiar ºi în mediul umed.

Agenñii activi de suprafañã sunt eliberañi de pe 
suprafañã în timpul realizãrii prizei

Fluid

Structura dintelui

VPS

VPS

VPS

VPS

VPS

Consecinñã clinicã: în timpul prizei intra-orale siliconul-A hidrofilic este 
îndepãrtat de pe suprafeñele umede 

VPS tradiñional

Umiditate

GC Europe are  disponibile câteva Kituri Tehnice EXA’lence care combinã materialele de care aveñi nevoie pentru tehnica dumneavoastrã 
preferatã de luare a amprentei. Întrebañi reprezentantul GC pentru mai multe detalii. 

GC Tray Adhesive
Interiorul tuturor lingurilor, perforate sau nu, 
trebuie cãptuºit întotdeauna cu GC Tray Adhe-
sive pentru a ajuta la prevenirea ‘retracñiei’ ºi 
distorsionãrii atunci când lingura este îndepãr-
tatã din cavitatea oralã. Utilizarea unui adeziv 
pentru lingurã ajutã deasemenea ca polimeri-
zarea directã ºi contracñia termicã sã aibã loc 
înspre pereñii lingurii ºi nu înspre centrul 
acesteia.

GC Exabite II
Oferiñi tehnicianului dumneavoastrã 
nu numai amprente superioare utili-
zând EXA’lence, ci ºi o înregistrare de 
înaltã calitate a ocluziei pacientului. 
Exabite II este un material consacrat 
de înregistrare a ocluziei de la GC care 
a fost conceput special pentru înre- 
gistrarea ocluziei. Exabite II este un 
material de amprentã vinil polisilo-
xanic cu o îmbunãtãñire semnificativã 
a manipulãrii ºi a acurateñei, care se 
dozeazã uºor ºi face prizã foarte 
rapid.

Produse adiacente

Mixer Dinamic 
EXA’lence este perfect compatibil cu o gamã largã de aparate 
de mixare, ceea ce îl face o investiñie eficientã pentru un cabi- 
net stomatologic eliminând nevoia de achiziñionare a echipa-
mentelor adiñionale.

GC Universal Dispenser II
Aplicator universal pentru toate 
materialele de amprentã ºi de 
cãptuºire în cartuºe de la GC.

GC Trays
Pentru a vã asigura cã restaurarea 
se adapteazã perfect de la prima 
încercare, este extrem de important sã alegeñi lingura potrivitã. 
Indiferent dacã aveñi nevoie de o lingurã edentatã, dentatã 
sau pentru ocluzie închisã, vã oferim exact lingura care se po- 
triveºte cerinñelor dumneavoastrã. GC dispune de cea mai 
variatã gamã de linguri standard 
disponibile în Europa.

GC Impression Separation Wafer 
Pentru a îmbunãtãñi tehnica de 
luare a amprentei, am conceput 
sistemul Impression Separation 
Wafer, o tehnicã simplã de creare 
a unei linguri ‚individuale‘ utilizând 
o lingurã standard. 

Pentru mai multe informañii ºi detalii statistice vã rugãm accesañi urmãtorul website:
http://iadr.confex.com/iadr/2010barce/webprogramcd/Paper136438.html
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Noua formulã chimicã evitã difuzarea componentului 
hidrofilic complet integrat 

Consecinñã clinicã: în timpul prizei intra-orale EXA’lence este atras de 
suprafaña umedã ºi intrã în contact direct cu suprafaña dintelui 

Lingurã

Umiditate
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Structura dintelui

PE

În cazul noului material VPES™ de la GC, hidrofilitatea apare în timp ce materialul face prizã, fapt ce îi permite 
sã redea toate detaliile fine.

Studiu independent ce aratã faptul cã EXA’lence oferã cele mai bune rezultate în mediul umed1.
EXA‘lence pãtrunde adânc în ºanñul gingival, chiar ºi în mediul umed.



Un material, 
 mai multe opñiuni

Datoritã experienñei bogate în domeniul chimiei ºi în crearea de soluñii destinate stomatologiei, GC a combinat 
cele mai bune calitãñi din douã materiale excepñionale pentru a creea materialul de amprentã al generañiei 
urmãtoare: material de amprentã Silicon Vinil Polieteric (VPES™).

EXA’lence reprezintã soluñia GC Europe pentru o reproducere exactã ºi detaliatã. În cavitatea oralã, mediul 
poate fi imprevizibil ºi umed dar cu EXA’lence puteñi fi siguri cã veñi obñine o amprentã fidelã de fiecare datã.

EXA’lence vã oferã:
• Compoziñie hidrofilicã intrinsecã
• Vâscozitate superioarã în ºanñuri
• Elasticitate superioarã fãrã deformare  
• Rezistenñã ridicatã la fracturare
• Gust mentolat plãcut 

Materialul de amprentã 
      al generañiei urmãtoare

O istorie a materialelor de amprentã elastomerice disponibile în stomatologie:

A-Silicon (VPS)

Polieter
C-SiliconPolisulfide 

EXA’lence
VPES™

-  Contracñie
-  Contracñie
-  Depozitare
-  Cross linking
+ Amprentã
    sub-gingivalã

-  Rezistenñã 
   la fracturare
-  Îndepãrtarea
   amprentei
-  Gust neplãcut
+ Hidrofilic înainte
   de realizarea prizei
+ Vâscozitate

-  Vâscozitate
-  Hidrofobic înainte
   de realizarea prizei
+ Rezistenñã la fracturare
+ Precizie dimensionalã

+ Hidrofilic înainte ºi dupã
    realizarea prizei
+ Amprentã stabilã în timp
+ Rezistenñã la fracturare
+ Contracñie
+ Recuperare dupã deformare
+ Gust mentolat plãcut
+ Îndepãrtarea amprentei

Noua generañie este aici!

1 ETAPÃ - 1 MATERIAL

Un material monofazic este utilizat pentru acumularea
de presiune ºi pentru a forma o bazã stabilã.
Acelaºi material este injectat în jurul preparañiei pentru
a obñine reproducerea fiecãrui detaliu.

INDICAÑII

Coroane, punñi, coroane 
primare

INDICAÑII
Inlay-uri, fañete, onlay-uri, 
coroane parñiale, amprentã 
fãrã preparare, amprentã 
pick-up, implante, coroane 
& punñi

INDICAÑIE

Protezã totalã

Kit Tehnic Wash Putty 
(Prizã normalã) 

Kit Tehnic Wash Heavy 370 
(Prizã rapidã)

1 ETAPÃ - 2 MATERIALE

Materialele cu vâscozitate ridicatã (Heavy Body) oferã o bazã 
stabilã în lingurã. Cele cu vâscozitate fluidã (Light Body) sau 
extra fluidã (Extra Light) (materialele de spãlare) sunt utilizate 
la cãptuºirea dintelui asigurând o reproducere perfect detaliatã.

2 ETAPE - 2 MATERIALE
Amprenta preliminarã este luatã cu un material chitos (Putty) 
sau cu un material cu vâscozitate ridicatã (Heavy Body) pentru 
a forma o bazã stabilã. Dupã tãierea materialului de amprentã 
(aceastã etapã nu este necesarã dacã utilizañi GC Separation 
Wafers), obñineñi o reproducere exactã prin luarea unei noi 
amprente cu ajutorul unui material cu vâscozitate extra fluidã 
(Extra Light Body) sau fluidã (Light Body).

Kit Tehnic
Monofazic 370

Kit Tehnic One
Step Heavy 370

EXA´lence


