Styrken kommer innenfra
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Fiberforsterket
flytende kompositt
til dentinforsterkning

everX Flow fra GC
Styrken kommer innenfra
everX Flow er en fiberforsterket flytende kompositt som erstatter
dentinen og gir tannen styrke. Ved å applisere everX Flow oppnår
du samme effekt som stålkonstruksjonen i fundamentet under et
hus: Et sterkt fundament som hindrer infraksjoner i tannen.
everX Flows enkle applisering, de to fargemuligheter og den unike
styrke kan raskt bli ditt nye “must have”-produkt når du trenger en
sterk konus eller oppbygging.

Med overlegen bruddstyrke
oppnår du holdbare store restaureringer
De fleste komposittmaterialer har gode egenskaper når det gjelder emaljeerstatning: høy slitestyrke og
estetikk. Desverre er disse materialer ikke like optimale som dentinerstatning når det kommer til motstand
mot frakturer. everX Flow tar tak i utfordringen, da den med sitt høye innhold av små fibre, implementert i
resinmatrixen, gir en uovertruffen bruddstyrke nesten som dentin. Det gjør materialet velegnet til effektivt
å forsterke større restaureringer, i kombinasjon med konvensjonell kompositt som emaljelag.
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Filtek Bulk Fill Flowable
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Tetric EvoFlow Bulk Fill

Courtesy of Dr. Lassila, Finland
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* Kilde: GCC R&D - Data on file.
Test utført etter ASTM E399-90 (1997).

everX FlowTM

Perfekt flyteevne til enkel applisering
						og god adapsjon

Courtesy of
Dr Javier Tapia Guadix, Spain

Takket være de
tixotropiske
egenskaper, flyter
everX Flow lett, og vil
fint adaptere til alle
kavitetsvegger og
preparasjoner uten å
danne porøsiteter.
Med den kontrollerte
flow kan du enkelt
plassere everX Flow i
overkjeven uten at
materialet flyter ut.
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Tetric EvoFlow Bulk Fill

(MPa)

Filtek Bulk Fill Flowable

Kilde: GCC R&D - Data on file.

To farger er alt du trenger
Bulk
farge
Polymerisasjonsdybde

Optimal til dype
posteriore kaviteter

Dentin
Farge
Polymerisasjonsdybde

2.0 mm

5.5 mm

Optimal til bedre
estetiske fyllinger
og til oppbygginger

Optimal til å forsterke store kaviteter
Og til å oppnå langvarige estetiske resultater
Takk til Georg Benjamin,
Germany

Applisering av everX Flow
(Dentin farge)

Kavitetspreparering

Applisering av everX Flow
(Bulk farge)

Siste lag Essentia
(Universal farge)

Post-operativ situasjon

Takk til Dr Lucile Dahan,
France

Kavitetspreparering

Siste lag med G-ænial Universal
Injectable (farge A3)

Post-operativ situasjon

everX Flow fra GC
Styrken kommer innenfra
Bulk
farge

til dype
kaviteter

Preparér kaviteten

Ved Kl. II kaviteter bygges de
manglende veggene med
konvensjonell kompositt

Fyll kaviteten med everX Flow

Ferdig resultat med konvensjonell
kompositt som toppdekke

Dentin
farge

til estetiske
fyllinger

everX Flow
012898 everX Flow, sprøyte 2 ml (3.7g) Bulk
012899 everX Flow, sprøyte 2 ml (3.7g) Dentin

Orientér deg også om

G-Premio BOND
Universal bonding

G-ænial Universal Injectable
Injiserbar sterk kompositt

Essentia Universal
Universal kompositt

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND og G-ænial Universal Injectable er trademarks fra GC.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ and Tetric EvoFlow Bulk Fill er ikke trademarks fra GC.
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