
Spēcīgs līdz kodolam

everX FlowTM 
no GC

Īso šķiedru plūstošais 
kompozīts dentīna 

aizvietošanai 



Iepazīstiet everX Flow- ar īsām šķiedrām stiprinātu plūstošo kompozītu, 
kas paredzēts dentīna aizvietošanai un restaurāciju stiprināšanai. 
everX Flow pievienoto stikla šķiedru princips ir līdzīgs celtniecībā 
pielietotajām metāla konstrukcijām; stikla šķiedras stiprina restaurāciju 
un pasargā no plaisāšanas.

everX Flow, pateicoties vieglai aplikācija, divu krāsu izvēlei un izcilam 
stiprumam, kļūs par jūsu izvēles kompozītu visās restaurācijās, kad 
nepieciešams stiprs kodols, kā arī veikt zoba stumbra atjaunošanu.

everX Flow no GC

Spēcīgs līdz kodolam

Izcila lūzumizturība 
 izturīgām plašām restaurācijām
Lielākai daļa kompozītmateriālu ir perfekti piemērotas īpašības emaljas aizvietošanai- augsta nodilumizturība 
un laba estētika. Tomēr to lūzumizturība nav līdzvērtīga dentīna spējām pretoties plaisāšanai. everX Flow 
pārvar šo trūkumu un tam, pateicoties lielam daudzumam īso šķiedru, kas cieši savienotas ar sveķu matricu, 
ir izcila dentīnam līdzīga lūzumizturība. Tādēļ tas apvienojumā ar emaljas aizvietošanai izmantoto standarta 
kompozītmateriālu, efektīvi stiprina plašas sānu zobu restaurācijas.

Filtek Bulk Fill Flowable

Tetric EvoFlow Bulk Fill

SDR flow+

Lūzum
izturība [M

Pa.m
0.5]*

everX Flow

1,71

1,69

1,65

2,88

Avots: GCC R&D – dati pieejami pēc pieprasījuma.
Tests veikts pēc ASTM E399-90 (1997).

Autors Dr. Lassila, Somija



everX FlowTM

Kavitātes preparācija

Autors G
eorg Benjam

in, 
Vācija

Perfektas tiksotropās īpašības atvieglo aplikāciju 
      un nodrošina izcilu adaptāciju

everX Flow, pateicoties 
optimālām tiksotropām 
spējām  palīdz izvairīties 
no poru veidošanās, tas 
viegli adaptējas jebkuras 
formas preparācijai. 
Tā kontrolētā plūstamība 
neveido notecējumus un 
ļauj veiksmīgi to izmantot 
augšžokļa molāros.

Divas krāsas dažādām vajadzībām

Bulk 
(tilpuma) 

krāsa
Polimerizācijas 

dziļums 
5.5 mm

Dentīna 
krāsa

Polimerizācijas 
dziļums 
2.0 mm

Piemērota dziļās sānu  
zobu kavitātēs

Piemērota estētiskiem 
klīniskajiem gadījumiem  
un stumbra atjaunošanai

Optimāli stiprina plašas kavitātes 
 un nodrošina ilgtermiņa estētisko rezultātu

Postoperatīvā situācijaPēdējais slānis ar Essentia 
(universālā krāsa)

everX Flow aplikācija  
(dentīna krāsa)

Kavitātes preparācija

Autors D
r Lucile D

ahan, 
Francija

Postoperatīvā situācijaPēdējais slānis ar G-ænial Universal 
Injectable (A3 krāsa)

everX Flow aplikācija (Bulk krāsa)

everX Flow1,1

Tetric EvoFlow Bulk Fill1,1

SDR flow+1,2

Filtek Bulk Fill Flowable1,4

Saraušanās 
stress 

(MPa)

Avots: GCC R&D – dati pieejami pēc pieprasījuma.Autors 
Dr Javier Tapia Guadix, Spānija



G-Premio BOND
Universālais adhezīvs

everX Flow
012898 everX Flow, šlirce 2 ml (3.7g) Bulk
012899 everX Flow, šlirce 2 ml (3.7g) Dentīns

everX Flow no GC

Spēcīgs līdz kodolam
Bulk 

(tilpuma) 
krāsa 
dziļām 

kavitātēm

Dentīna 
krāsa

estētiskam 
rezultātam

Sagatavojiet kavitāti II klases kavitātē vispirms ar standarta 
kompozītmateriālu atjaunojiet 

trūkstošo sienu 

Aizpildiet kavitāti ar everX Flow Gala rezultāts, pēdējā slāņa 
atjaunošanai izmantojot standarta 

kompozītmateriālu

G-ænial Universal Injectable
Augstas izturības injekcijas  

konsistences kompozīts

Essentia Universal
Universāls pastas  

konsistences kompozīts

Iepazīstiet arī

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND un G-ænial Universal Injectable ir GC tirdzniecības zīmes. 
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ un Tetric EvoFlow Bulk Fill nav GC tirdzniecības zīmes.
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