… по-справжньому індивідуальний штифт
з ідеальним припасуванням

everStick®POST
від компанії GC
Скловолоконні штифти,
яким можна надати дійсно
індивідуальну форму

everStick®POST
- негайне рішення для
неперевершеної адаптації та міцності
Ви шукаєте штифт, який забезпечить максимальну підтримку коронки?
everStickPOST є унікальним штифтом, що виготовляється з просочених волокон,
які можуть адаптуватись до форми будь-якого кореневого каналу та дозволяють уникати надмірного препарування. Він є м’яким та гнучким перед полімеризацією, і йому можна надати будь-якої бажаної форми, що повторює форму
каналу. Таким чином, він особливо показаний для кривих, овальних та великих кореневих каналів. Після полімеризації світлом він набуває еластичності,
подібної до еластичності дентину, що забезпечує рівномірний розподіл оклюзійного навантаження та зменшення ризику перелому кореня.

Dr Dvornikova, Росія

Адаптивний
Потужна підтримка
реставрації коронкової
частини
По-справжньому
індивідуальний

Які переваги є у everStickPOST порівняно
з традиційними стандартними штифтами?

Можливість надати форму коронковій
частині: забезпечує оптимальну
підтримку коронки

Мінімальне препарування каналу:
зменшує ризик перфорації кореня

Унікальна структура IPN: забезпечує
більшу силу адгезії до композиту,
з якого побудована кукса,
та фіксуючого цементу,
а також зменшує ризик мікропідтікань

Має унікальну запатентовану
структуру IPN*…

… для неперевершеної
мікромеханічної та
хімічної адгезії волокон
до композитних
матеріалів.

* Interpenetrating Polymer Network (взаємопроникна полімерна сітка). Ця технологія базується на здатності полімерної матриці
(PMMA та bis-GMA) частково розчинятись у смолі, яка застосовується для бондингу, що підвищує міцність всієї реставрації

everStick®POST

Початкова ситуація

Видалення старої реставрації та
препарування

Відпрепаруйте місце для штифта на 2/3
довжини каналу та промийте канал

Витягніть штифт з упаковки та відріжте
бажану довжину

Приміряйте штифт та надайте йому
форму в коронковій
частині пінцетом

Введіть додаткові штифти, щоб
заповнити місце, що залишається, та
ущільніть їх латерально

Витягніть індивідуалізований штифт,
не полімеризуючи світлом

Внесіть Gradia Core Bonding у канал,
висушіть та заполімеризуйте світлом

Нанесіть Gradia Core у якості
фіксуючого цементу

Помістіть штифт та виконайте
преполімеризацію
(«прихватіть світлом»)

Продовжіть побудову кукси

Остаточний вигляд після
нанесення шару композиту
G-ænial Anterior

Dr Baraba, Хорватія

Мінімально інвазивне препарування кореневого каналу
та максимальна підтримка коронки

Шлях до успіху…
… для створення максимальної підтримки коронки
через пломбування кореневого каналу тільки волокнами

Встановіть кофердам та
відпрепаруйте місце для штифта

Відміряйте потрібну довжину.
Виберіть діаметр, що підходить
найбільше, та вкоротіть штифт
ножицями

Перевірте припасовку штифта
всередині кореневого каналу

Загостріть штифт у разі
необхідності

Помістіть штифт в кореневий
канал. Заповніть канал
коротшими штифтами
у разі потреби

Внесіть композитний цемент
подвійного затвердіння у
кореневий канал та встановіть
ущільнений штифт

Полімерізуйте штифт світлом
штифт протягом мінімум
40 секунд

Побудуйте композитну куксу
або виконайте реставрацію

Упаковки

Супутні продукти

900846 everStickPOST Intro
900847 everStickPOST 0.9 (окремо штифти)
900848 everStickPOST 1.2 (окремо штифти)
900849 everStickPOST 1.5 (окремо штифти)

GC Gradia® Core

GC G-CEM LinkAce®

everStickPOST
однонаправлений пучок світлопровідних скловолокон

Діаметр

0.9, 1.2 або 1.5 мм

Кількість волокон

~1600, 2000 або 4000 окремих скловолокон на пучок

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

Спеціалізоване видання, призначене для
медичних закладів, а також лікарів та інших
професійних медичних працівників

GC EUROPE N.V.
GC EEO
Siget 19b
HR-10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax.+385.1.46.78.473
info@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com

Офіційний дистриб’ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній «КРІСТАР»
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф.1
Тел./факс: (044) 463.63.37
(044) 463.62.66
info@kristar.ua
http://www.kristar.ua
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