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• Ця система не потребує нашарування, вона не липка, пакуєма 
та гарно адаптується до стінок порожнини 

• Завдяки майже відсутній усадці EQUIA Forte можна назвати 
справжнім реставраційним матеріалом, що вноситься однією 
порцією навіть у глибокі порожнини

• Використання кофердаму необов’язкове, а хімічна адгезія 
відміняє складну процедуру бондингу

• Більше немає потреби у стомлюючому фініруванні та поліруванні,
оскільки необхідний лише один шар EQUIA Forte Coat

• Сяйво діаманту та гладка поверхня разом із стійким природним 
блиском, які досягаються легше, ніж будь-коли

• Вся процедура займає приблизно 3.5 хв*
• Міцність склоіономерного цементу, що підвищується з часом 

завдяки унікальному ефекту дозрівання від контакту зі слиною
• Розширені показання до використання порівняно з EQUIA

EQUIA Forte з першого погляду

Система EQUIA Forte доступна у різних одинарних та комбінованих 
наборах, що складаються з капсул EQUIA Forte Fil та пляшки EQUIA 
Forte Coat. EQUIA Forte Fil випускається у наступних відтінках Vita®: 
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3 та C4.

* Час роботи базується на дослідах виробника 

Інноваційний гібридний
склоіономерний цемент для 
пацієнтів віком від 7 до 77 

років і навіть більше

EQUIA Forte 
від GC 



EQUIA Forte

       Перевірена концепція EQUIA виведена на новий рівень

Більше немає потреби в кондиціонуванні 
чи бондингу – завдяки вбудованій 
універсальній адгезивній технології та 
винятковій змочуваності. Вологостійкий 
EQUIA Forte приєднується однаково 
добре до усіх поверхонь, незалежно
від віку зуба. Від молодої емалі до 
склеротичного дентину... EQUIA Forte 
можна використовувати за будь-яких 
показань.

Склеротичний 
дентин 

Молода емаль 

Завдяки EQUIA Forte Coat, що є тонким, 
текучим та блискучим покриттям, була 
покращена прозорість та естетичність. 

Поєднавши хімію нового мономеру з 
запатентованою GC технологією 

монодисперсного нанонаповнення 
EQUIA Forte Coat завершує реставрацію. 
EQUIA Forte Coat наноситься пензликом 

та полімеризується світлом, щоб 
сформувати надстійке самоадгезивне 

ламінуюче покриття, що забезпечує 
гладку, щільну поверхню з винятковою 

міцністю та вражаючою зносостійкістю.Тонкий шар текучого EQUIA Forte Coat Кінцевий результат

Зв’язується природним 
шляхом 

Міцна синергія EQUIA Forte – це ще одне інноваційне рішення в склоіономерних цементах та композитних 
технологіях від GC. Тому що EQUIA Forte Fil та EQUIA Forte Coat працюють у синергії.
Разом вони складають міцний монолітний матеріал для відновлення жувальних зубів, 
що вноситься однією порцією.

Ця унікальна реставраційна система для всіх вікових груп здивує вас на всіх рівнях. 
Неймовірна естетичність розширює ваші реставраційні можливості для жувальних 
зубів, щоб задовольнити усі очікування ваших пацієнтів. Базуючись на системі EQUIA, 
що клінічно перевірена за декілька років, EQUIA Forte пропонує чудове рішення для 
ваших щоденних завдань.

EQUIA Forte Fil – це швидкотвердіючий 
естетичний реставраційний цемент, з 
підвищеними фізичними властивостями, 
розроблений завдяки новій 
СклоГібридній технології. Нове 
ультрадрібне та високоактивне скло 
однорідно розповсюджене разом із 
склоіономерними наповнювачами для 
того, щоб прискорити та поліпшити 
формування матриці після змішування. 
Ця інноваційна СклоГібридна технологія 
збільшує кількість іонів та формує 
набагато міцнішу матричну структуру 
з кращими фізичними властивостями, 
зносостійкістю та виділенням фтору.

Скляний Гібрид зсередини

EQUIA Forte базується на вражаючому 
клінічному досвіді первісної системи 
EQUIA та являє собою життєздатну 

альтернативу для реставрацій 
жувальних зубів. Завдяки новій 

СклоГібридній технології EQUIA Forte 
розширює рекомендації для 

використання при реставраціях 
порожнин II класу (без піднутрінь).

Клінічно доведено

Велика порожнина

Працюючи у синергії з сучасною 
концепцією Мінімального Втручання, 
було створено EQUIA Forte, інноваційну 
біоміметичну реставраційну систему із 
виділенням фтору, яку дуже швидко та 
легко застосовувати. Базуючись на 
склоіономерній технології, EQUIA Forte 
є щадним до пульпи та може бути 
використаний для глибоких порожнин. 
Легке моделювання, яке не залежить від 
віку пацієнта або місця реставрації. 
Препарування, внесення, фінірування, 
покриття, полімеризація світлом… 
усього кілька кроків до ідеального 
результату.

Справді інноваційно 

Рекомендований розмір порожнини 
II класу для EQUIA Forte

Універсальна 
самоадгезивність

Тонкий шар текучого 
та блискучого покриття

Щадний до пульпи та 
може бути використаний 
для глибоких порожнин

Клас V 

Ще однією перевагою є те, що він твердіє майже
без полімеризаційного стресу та усадки.

Декілька 

легких 

кроків до 

ідеального 

результату

Препарування

Внесення 

Покриття

Полімеризація світлом 

Результати клінічних досліджень 
Грайфсвальдського університету 
(Німеччина) показали, що на 4 рік 
після реставрацій EQUIA, тріщини були 
зафіксовані менше ніж у 3% випадків.
Інші клінічні дослідження зроблені 
в Університеті Хаджеттепе (Турція) 
показали, що як EQUIA, так і сучасний 
мікронаповнений композит діють 
клінічно однаково через 4 роки.*
* Гурган та ін., Оперативна стоматологія, 
2015, 40-1
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етEQUIA Forte Fil Склоіономерний 

цемент B
Склоіономерний 

цемент А


