
Kirkas näkymä

EXACLEAR 
GC:ltä

Kirkas vinyylipolysiloksaanimateriaali

Luottotuotteesi
läpinäkyvään työskentelyyn



Ihanteellinen koostumus takaa työn onnistumisen

EXACLEAR on innovatiivinen, kirkas silikonimateriaali, joka täyttää vaativien esteettisten töiden asettamat 

vaatimukset ja auttaa saavuttamaan upean lopputuloksen. Materiaalin täydellinen läpinäkyvyys tekee 

siitä erityisen tehokkaan vaihtoehdon hankaliin kliinisiin tilanteisiin. 

Kristallin kirkkautta
Korkea läpinäkyvyys tarjoaa mahdollisuuden seurata 
materiaalin liikettä visuaalisesti ja valokovettaa työ 
tehokkaasti silikonin läpi.

 
Tämä lisää konversiota ja estää happi-inhibitiokerroksen 
syntymisen, mikä tekee viimeisestä kiillotusvaiheesta 
helpomman. 

EXACLEAR GC:ltä
Lisää läpinäkyvyyttä 

Koska nopeus on valttia 
Vain kaksi minuuttia suussa, ja jäljennös on kovettunut  
ja voidaan poistaa.

Mallin päällä materiaalin kovettuminen vie seitsemän 
minuuttia. 

Muovin injektoimista voi seurata visuaalisesti.

*Ei GC:n rekisteröimä tavaramerkki

EXACLEAR-materiaalin läpinäkyvyys (äärimmäisenä oikealla) kilpailijoihin 
verrattuna.

Juoksevuus ilman painetta Helppo porataJuoksevuus paineen alla Ei repeydy

2 min suussa 7 min suun ulkopuolella

EXACLEAR MEMOSIL 2* Registrado Clear*

Ihanteellinen koostumus 
asettuu helposti 

jäljennöslusikkaan 

Juokseva koostumus 
adaptoituu täydellisesti 
ja toistaa yksityiskohdat 

täsmällisesti 

 Kovetuttuaan jäykkä ja 
luja – materiaalia on 

helppo leikata ja siihen 
on helppo porata reikiä 

injektoimista varten

Riittävän joustava, jotta 
materiaali voidaan 

poistaa ilman, että se 
murtuu tai muuttaa 

muotoaan



EXACLEAR

1. Lähtötilanne 2. Täytä jäljennöslusikka EXACLEAR-materi-
aalilla ja ota mallin vahauksesta jäljennös 

3. Tilanne injektiovalumenetelmän jälkeen 

Tutustu injektiomuottitekniikkaan 
Suorat laminaatit vastaanotolla
Kun kliinisessä työssä käytetään EXACLEAR--materiaalia yhdessä injektoitavan yhdistelmämuovin, kuten G-ænial Universal 
Injectable -muovin kanssa, työt ovat yhtä kauniita kuin epäsuorat laminaatit, mutta valmistuvat nopeammin, edullisemmin ja 
vaativat vähemmän invasiivisia toimenpiteitä.

Koska EXACLEAR on täysin läpinäkyvää, työn pienimmätkin yksityiskohdat on helppo tarkistaa ja happi-inhibitiokerroksen 
synnyn voi estää, jolloin viimeinen kiillotusvaihe helpottuu. G-ænial Universal Injectable sopii tiksotrooppisen koostumuksensa, 
lujuutensa ja kiiltonsa ansiosta erittäin hyvin juuri tähän tekniikkaan.  

Kuluneen purennan korjaaminen vastaanotolla suorilla yhdistelmämuoveilla 

Injektiovalutekniikka on ihanteellinen menetelmä myös kulumien korjaamiseen tai monimutkaisen morfologian jäljittelyyn. 
Koska EXACLEAR on täysin läpinäkyvää, injektion etenemistä voi seurata ja hallita samalla, kun hoitaa useaa hammasta 
kerralla. G-ænial Universal Injectable -materiaalin korkea taivutuslujuus ja kulutuksenkestävyys sopivat näihin taka-alueen 
töihin erinomaisesti.

7. Valokoveta silikoni-indeksin läpi ja 
poista se sitten paikoiltaan 

8. Poista muovin ylimäärät terällä 9. Lopputulos parin kiillotusvaiheen jälkeen

2. Täytä jäljennöslusikka EXACLEAR-mate-
riaalilla ja ota vahatusta kipsimallista 
jäljennös 

1. Lähtötilanne 3. Poista kirkas silikoni lusikasta 
kovettumisen jälkeen 

4. Poraa reikä silikoni-indeksiin muovin 
injektoimista varten 

6. Aseta silikoni-indeksi suuhun ja injektoi 
G-ænial Universal Injectable indeksiin 
poratusta reiästä
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5. Eristä viereinen hammas, etsaa kiille ja 
levitä sidosaine
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EXACLEAR GC:ltä
Kristallin kirkkautta

Injektiovalu- 
tekniikka  

EXACLEAR-materiaalin 
injektoimista on helppo 

hallita

Kerrostus-  
tekniikka 

EXACLEAR on helppo 
valokovettaa 

palatinaalisesti

Kuituvahvisteisten 
retentiokaarien  
asettamiseen

Tehokas sidosaineen 
ja kuitujen valokovetus 

EXACLEAR-materiaalin läpi

Väliaikaiset  
kruunut ja sillat  

EXACLEAR-materiaalin avulla 
kruunu- ja siltamateriaalin 

valokovettaminen onnistuu 
täydellisesti

Luottotuotteesi hankalissa kliinisissä tilanteissa

G-ænial Universal 
Injectable

Essentia everStickORTHO TEMPSMART DC

Luja ja täydellisen 
tiksotrooppinen 

injektoitava 
yhdistelmämuovi

Erittäin esteettinen 
yhdistelmämuovimateriaali, 

yksinkertainen 
värijärjestelmä 

Lasikuitulujite  
esteettisille 

oikomiskojeille

Kaksoiskovetteinen 
materiaali väliaikaisille 

kruunuille ja silloille

EXACLEAR

012792 EXACLEAR, 2x 48 ml patruuna, 6x sekoituskärki II (koko S)

800100 60 x sekoituskärki II (koko S)


