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EXACLEAR від GC
Отримайте прозорість огляду

Техніка внесення 
під тиском 

Легкий контроль 
внесення крізь 

EXACLEAR

Техніка 
нашарування 

Легка полімеризація 
піднебінної ділянки 

крізь EXACLEAR

Встановлення 
ортодонтичних 

волокон ретейнера
Полімеризація 

адгезива та волокон 
крізь EXACLEAR

Тимчасові коронки 
та мостоподібні 

конструкції 
Відмінна полімеризація 
матеріалу для коронок 

та мостоподібних 
конструкцій крізь 

EXACLEAR

Ваші партнери у складних клінічних ситуаціях

Із G-ænial Universal
Injectable

Із Essentia Із everStickORTHO Із TEMPSMART DC

Текучий композит 
із неймовірною 

міцністю з ідеальною 
тиксотропністю

Висока естетичність 
композиту, яка 
використовує 

спрощену систему 
відтінків

Підсилення 
скловолокном 
для естетичних 
ортодонтичних 

ретейнерів

Композитний матеріал 
подвійного твердіння 

для тимчасових 
коронок та 

мостоподібних 
конструкцій

EXACLEAR

012792 EXACLEAR, картридж 2x 48 мл, 6 змішувальних насадок II, 
розмір S

800100 60 змішувальних насадок II, розмір S

Отримайте прозорість 
огляду

EXACLEAR
від GC

Прозорий вініл 
полісилоксановий матеріал

Ваш партнер
для прозорої роботи



EXACLEAR

Оптимальна консистенція для успішної процедури

EXACLEAR – це інноваційний, прозорий силіконовий матеріал, що задовольняє потреби 

естетично вибагливих випадків та полегшує досягання відмінних результатів. Абсолютна 

прозорість робить його надзвичайно ефективним у складних клінічних ситуаціях.

Кришталево прозорий огляд

Висока прозорість забезпечує чудовий 
візуальний контроль та дуже ефективну 
полімеризацію світлом крізь силікон.

Це призводить до підвищення рівня 
полімеризації та уникнення формування 
інгібованого киснем шару, що полегшує
фінішну обробку.

EXACLEAR від GC
Прозорість у вашій роботі

Тому що час також має значення

Лише після 2 хвилин у порожнині рота відбиток 
твердіє та його можна виймати.

При роботі на моделі матеріал твердіє протягом 
7 хвилин.

Візуальний контроль внесення рідкого композиту.
*Не є торговою маркою GC

Прозорість EXACLEAR (перший праворуч) у порівнянні 
з конкурентами.

Текучість без тиску Легко просвердлитиТекучість під тиском Не розривається

2 хвилини у порожнині 
рота

7 хвилин на моделі 1. Початкова ситуація 2. Заповніть відбиткову ложку 
EXACLEAR та зніміть відбиток
з wax-up на моделі

3. Ситуація після лікування з 
використанням техніки 
внесення під тиском

Відкрийте для себе техніку внесення під тиском 
Створення прямих вінірів
EXACLEAR використовується разом із текучими композитами, такими як G-ænial Universal Injectable, що 
дає змогу лікарям створювати естетичні реставрації (як непрямі вініри), але швидше та економічніше, 
використовуючи менш інвазивне препарування.

Прозорість EXACLEAR дозволяє вам відслідкувати найдрібніші деталі та попередити утворення 
інгібованого киснем шару, таким чином полегшуючи фінішне полірування. G-ænial Universal Injectable 
є дуже корисним для цієї техніки завдяки своїй тиксотропності, міцності та блиску.

Клінічна реставрація загальної стираємості зубів за допомогою 
прямої композитної реставрації
Техніка внесення під тиском також ідеальна для лікування стираємості або для відтворення складної морфології. 
Прозорість EXACLEAR допомагає бачити та контролювати внесення під час лікування декількох зубів одночасно. 
Висока міцність на вигин та зносостійкість G-ænial Universal Injectable ідеальні для таких випадків на жувальній ділянці.

7. Полімеризуйте світлом через 
силіконовий ключ та видаліть його

8. Видаліть надлишки композиту
за допомогою скальпеля

9. Фінальний результат після 
декількох етапів полірування

2. Заповніть відбиткову ложку 
EXACLEAR та зніміть відбиток
з wax-up на моделі

1. Початкова ситуація 3. Після затвердіння видаліть 
прозорий силікон із 
відбиткової ложки

4. Просвердліть отвір у силіконовому
ключі для проникнення насадки 
композитного шприца

6. Установіть силіконовий ключ у 
порожнині рота та внесіть G-ænial 
Universal Injectable через отвір у ключі
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EXACLEAR MEMOSIL 2* Registrado Clear*

Оптимальна 
консистенція для 

легкого внесення 
у відбиткову ложку

Текучість під час внесення 
для найкращої адаптації 

в порожнині та точного 
відображення деталей

Жорсткість та міцність 
після затвердіння, 

 легкість у розрізанні та 
свердлінні отворів для 
внесення композиту

Гнучкість, достатня 
для видалення 
без розривів та 

деформацій

5. Ізолюйте сусідні зуби, протравіть
емаль та нанесіть адгезив




