everStick® מבחר מוצרי

משפחת המוצרים

everStick®C&B

everStick®POST

everStick®PERIO

everStick®NET

Content

Article number

Content

Content

Article number

Content

Article number

2 x 12 cm
1 x 8 cm
Nr. of fibres: 4000

900833
900834

Diameter 1.0, 10 posts
Diameter 1.2, 10 posts
Diameter 1.5, 10 posts

2 x 12 cm
1 x 8 cm
Nr. of fibres: 2000

900831
900832

30 cm2

900818

Article number

everStick®ORTHO

Stick®RESIN, 5 ml

Content

Article number

Article number

2 x 12 cm
Nr. of fibres: 1600

900822

900828
900829
900830

900823

GC G-ænial Universal Flo
(2 ml/3.4 g per syringe)

Stick®STEPPER
Article number

900825

Refill: 1 syringe, 20 Dispensing Tip III
Plastic
Content
shades A2
shades A3

Article number
004203
004204

Stick®CARRIER
Article number

900826

everStick

®

GC מבית

סיבי זכוכית
לרפואת שיניים
יומיומית

everStick®INTRO

everStick®COMBI

everStick®POST INTRO

everStick®STARTER KIT

Article number

900835

Article number

900836

Article number

900827

Article number

900819

everStickC&B
everStickPERIO
StickREFIX D

8 cm
8 cm
1 silicone instr.

everStickC&B
everStickPERIO
everStickNET
everStickPOST 1.2
StickSTEPPER
Stick®REFIX D

8 cm
8 cm
30 cm2
5 posts
1 hand instr.
1 silicone instr.

everStickPOST 0.9
everStickPOST 1.2
everStickPOST 1.5
StickRESIN

5 posts
5 posts
5 posts
5 ml

everStickC&B
everStickPERIO
everStickNET
everStickPOST Ø 1.2
StickRESIN bottle
G-aenial Universal
Flo syringe
1x StickREFIX D
StickSTEPPER
StickCARRIER

8cm
8cm
30cm²
5 posts
5 ml
2 ml
1 silicone instr.
hand instr.
hand instr.

z L LF EN 18 02 02/13

• אמין • נוח לשימוש • פולשנות מינימלית • חזק במיוחד
• אסתטי • מוכח מבחינה מדעית • חסכוני

®everStick

everStick®C&B
עבור גשרים מורכבים המחוזקים בסיבים,
בשיטת פולשנות מינימלית
• גשרים אדהזיביים
• גשרים מסוג  InlayוOnlay-
• גשרים היברידיים וגשרים זמניים
• גשרים המיוצרים במעבדה
בתוך סיב  .everStickסיבים נפרדים bis-GMA ,ו PMMA-לקבלת מבנה  IPNהייחודי.

everStick®POST

מבט בחתך רוחבי של סיב  .everStickסיבי זכוכית ספוגים ב PMMA-ו.bis-GMA-

® everStickלרפואת שיניים יומיומית

מבנים מתקדמים לאחר טיפולי שורש
• מבנים בהתאמה אישית לתעלה

סיבי הזכוכית של  everStickפותחו במטרה לספק פתרונות לרפואת שיניים מודרנית וידידותית למטופל .הסיבים של  everStickספוגים
בפולימר תרמופלסטי ובמטריצת שרף המתקשה באור.
מוצרי  everStickמספקים את היתרונות של רפואת שיניים עם פולשנות מינימלית ,כאשר רקמת השן הבריאה של המטופל עצמו נשמרת
למשך פרק הזמן הארוך ביותר שניתן מבחינה קלינית .לפיכך ,אפשרויות טיפול אחרות נותרות זמינות גם הן אם המטופל נזקק להן בעתיד.

everStick®PERIO
לקיבוע השיניים
• קיבוע של שיניים ניידות
• קיבוע של שיניים ניידות בשילוב עם גשר
אדהזיבי

everStick®NET

 - IPNהלב של סיבי ®everStick
קשירה נכונה בין הסיבים והקומפוזיט היא גורם המפתח לטיפול מוצלח .רק מוצרי  everStickמאופיינים במבנה רשת ייחודי ,הרשום
כפטנט ,של פולימרים המשולבים זה בזה ) .(IPNמבחינה קלינית ,כך מתאפשרת קשירה מעולה המאפשרת השמה מהימנה בהצמדה
למשטח וטיפול מושלם.
החשיבות של מבנה ה IPN-טמונה בכך שניתן להפעיל מחדש משטחים גם לאחר הפולימריזציה הסופית .הפעלה מחדש חיונית לקשירה
מעולה כאשר:
• שחזורים המיוצרים במעבדה ומודבקים לשן באמצעות צמנט
• תיקונים של שחזורים קיימים
מבנה ה IPN-מבדל את מוצרי  everStickמכל יתר הסיבים או החומרים המורכבים הקיימים.

לקיבוע נוח ואסתטי של שיניים לאחר
טראומה
• קיבוע בוקאלי של שיניים פגועות
• קיבוע בוקאלי של שיניים ניידות
• תיקון וחיזוק של ציפויי חרסינה

everStick®ORTHO
לשימור אסתטי
• לפלטה אורתודנטית ידידותית-למטופל,
שאינה מכילה מתכת

By courtesy of P. Vallittu, J. Tanner, P. Ruohonen, K. Pihlman, D Segner and D. Ibe

היתרונות של סיבי ®everStick
•
•
•
•
•
•
•
•

טיפולים בשיטת פולשנות מינימלית ,שמירה מקסימלית על חומר השן הקיים
מאפיינים מכאניים מעולים
דרך קישור ייחודית הרשומה כפטנט
חוזק הסיבים זהה לחוזק מתכת
בעלי גמישות דומה לזו של דנטין
נתוני מחקר מקיפים
למעלה מ 300-מחקרים
נתונים קליניים שנאספו לאורך זמן רב ,עם יחסי הצלחה מצוינים

