
everStickC&B

Prezentare Fascicol unidirecñional de fibre E-sticlã

Diametru ~1.5-1.7 mm

Cantitatea de fibre ~4000 fibre de sticlã individuale per fascicol
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everStick®C&B 
 de la GC

Fibre consolidante
pentru punñi minim

invazive

… soluñia instantã 
 pentru înlocuirea esteticã ºi sigurã  
a dinñilor lipsã

Drumul cãtre succes…
... pentru realizarea unei punñi minim invazive într-o singurã ºedinñã

Ambalare

4. Aplicañi un compozit fluid; 
nu fotopolimerizañi

8. Verificañi ocluzia ºi finisañi7. Stratificañi corpul de punte 
cu compozit

3. Realizañi adeziunea ºi 
fotopolimerizañi

6. Adãugañi o fibrã 
transversalã; acoperiñi 
cu compozit fluid ºi 
fotopolimerizañi

2. Curãñañi ºi demineralizañi 
zona în care se va realiza 
adeziunea timp de 45 pânã 
la 60 secunde

Produse conexe

GC G-≥nial® Universal Flo GC G-≥nial® Bond

1. Verificañi ocluzia; mãsurañi 
ºi tãiañi fibra

5. Poziñionañi fibra ºi 
fotopolimerizañi fiecare 
dinte

900852 GC everStickC&B 2x12 cm rezervã
900853 GC everStickC&B 1x8 cm rezervã



everStick®C&B

Esteticã sigurã pentru soluñii provizorii, de tranziñie sau de lungã duratã

• De la realizarea punñilor totale pânã la punñi adezive fixate pe suprafañã
• De la aplicañii în zona anterioarã ºi pânã la cele în zona posterioarã

Include structura IPN* 
patentatã, unicã… 

… pentru o adeziune 
micromecanicã ºi 
chimicã superioarã a 
fibrelor la materialele 
compozite. 

* Reñea polimericã interpenetrantã (Interpenetrating Polymer Network)
 Aceastã tehnologie are la bazã abilitatea matricei polimerice  

(PMMA ºi bis-GMA) de a se dizolva parñial în rãºina utilizatã 
pentru adeziune, pentru o restaurare finalã mai rezistentã.

O punte… peste provocãrile zilnice  

Atunci când existã contradicñii clinice sau atunci când 
pacientul nu îºi permite opñiunile tradiñionale de tratament...

… everStickC&B vã ajutã sã oferiñi o soluñie
inovatoare pentru toñi dinñii lipsã!
 
• Atunci când doriñi sã conservañi ñesutul dentar sãnãtos
• În cazuri care necesitã punñi imediate dupã extracñii 
   sau avulsii datorate unei traume 
• Înaintea sau dupã tratamentul cu implante ca soluñie 
   provizorie
• Pentru înlocuirea dinñilor lipsã congenital în cazul 
   pacienñilor tineri
• Atunci când sunt necesare punñi provizorii
• Atunci când pacientul are nevoie de o soluñie economicã
• Atunci când pacientul preferã o soluñie esteticã

O varietate de metode clinice 
din care puteñi opta 

Indiferent dacã preferañi sã realizañi o punte directã într-o singurã ºedinñã,
sau doriñi ca laboratorul sã realizeze puntea consolidatã cu fibre… 

… everStickC&B vã oferã o soluñie care sã se potriveascã
cu metoda dumneavoastrã preferatã ºi cu aºteptãrile pacientului.

Înlocuirea unui dinte lipsã
într-o singurã ºedinñã 
cu adeziune directã
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Confortul  unei restaurãri realizate
în laborator completat de o 
abordare conservativã a ñesutului 
dentar

D
r K

uk
ur

b
a-

Se
tk

o
w

ic
z,

 P
o

lo
ni

a

Minim invaziv 

Reversibil

Soluñie într-o singurã 
ºedinñã Pr
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Utilizarea fibrelor consolidante everStickC&B oferã o metodã unicã de tra-
tament pentru înlocuirea dinñilor lipsã. Cu everStickC&B, puteñi realiza 
punñi din compozit consolidate cu fibre într-o singurã ºedinñã utilizând 
o tehnicã minim invazivã. Aceastã tehnologie demonstratã prin studii 
ºtiinñifice vã oferã o metodã de tratament eficientã din punct de vedere al 
costurilor, fãrã metal, care vine în completarea opñiunilor disponibile de 
tratament protetic.

… soluñia instantã pentru înlocuirea
  esteticã ºi sigurã a dinñilor lipsã

Metoda directã

Metoda indirectã

everStick®C&B


