
Eksempel på riktig sted

og bruk av everX Flow

til konusoppbygging

Bruk: Dentin-farge

armering !

Frakturrisiko ved å legge store komposittfyllinger

eller bygge konuser i kompositt ?

For både tannlegen og mange pasienter kan en stor komposittfylling være

bedre enn en kostbar krone eller Zirkoniumkrone. Da kan det være greit å ha

en kompositt som har en spesielt høy brudd- og bøyestyrke uansett om du har

en diger MOD, kuspefraktur eller en konus til krone/bro.

Spesielt etter rotfyllinger er tannen utsatt for frakturer, og den samme everX Flow

fiberforsterket kompositt kan være løsningen også i slike kasus.

De små fibrene i flowmaterialet fungerer som

armeringsjern i et betongdekke. Skulle en fraktur

oppstå, stoppes den ganske enkelt av fibrene i

kompositten og derved reduseres risikoen for knekket

tann eller fyllning. Slik får dine pasienter en rimeligere

og sikrere behandling uten fatale frakturer.

everX Flow leveres i en fin sprøjte som gjør det enkelt

å applisere kompositten, også i overkjeven, uten at

den renner bort. Dessuten flyter everX Flow fint inn i

alle undersnitt. Bond med hva du vil, men G-Premio

Bond er utviklet for å maksimere everX Flow’s

binding til kavitetsveggene.

everX Flow’s overlegne styrke gir ikke alltid ønsket estetikk: Derfor skal kompositten du er fortrolig med brukes til å

dekke everX Flow der du vil ha estetikk og polérbare overflater.

EverX Flow finnes i to farver: «Bulk» der gjennomskinnelighet ikke betyr noe, og «Dentin» der transparens er viktig.

Bruddstyrken er på 2,88 MPa (Dentin: 2,63 MPa); bøjestyrken er på 171Mpa.

Praktisk løsning ved store komposittfyllinger:

KONTAKT GC, Robert Fitus, robert.fitus@gc.dental for mer informasjon, eller bestill den direkte hos ditt depot.

Etter bonding legges det første komposittlaget med everX Flow Dentin-shade,

maks 2 mm herdedybde pr. lag. Herde. Velg om du vil høyne estetikken med en

kompositt-«vegg» i den aproximale kassen. Gjør plass til topplaget med en

konvensjonell kompositt (her er brukt GC Essentia). Konturér og puss ferdig.

Case:Dr. Georg Benjamin, Germany - everX Flow Dentin + GUI A3 + Essentia U

Spesialtilbud:

everX Flow/GUI Starter Kit Syringe, kr 1099,-

Contents: everX Flow Syringe 2mL Bulk shade x1, everX Flow Syringe 2mL Dentin shade x1, G-ænial Universal Injectable

Syringe 1mL A2 shade x1, G-ænial Universal Injectable Syringe 1mL A3 shade x1, Dispensing Tip III Plastic x40, Dispensing

Tip Long Needle x20, Light-protective Cap x4. Download brochure


