
Se klart

EXACLEAR 
från GC

Vinylpolysiloxanmaterial.

Med transparenta 
förutsättningar.



Optimal konsistens för ett lyckat arbete

EXACLEAR är ett genomskinligt innovativt silikonmaterial som gör det möjligt att uppnå fantastiska

resultat även i fall som ur ett estetiskt perspektiv är särskilt krävande. Materialets absoluta transparens

gör det särskilt effektivt i komplexa kliniska situationer.

Kristallklart
Högtransparenta egenskaper möjliggör visuell kontroll 
och effektiv ljushärdning genom silikonmaterialet.

Det ger en högre omvandlingshastighet och innebär att
uppkomsten av syreinhiberat skikt kan undvikas vilket
underlättar vid slutpolering.

EXACLEAR från GC
Transparens i arbetet

Tiden är också viktig
Efter endast två minuter intraoralt har avtrycket stelnat 
och kan avlägsnas.

Vid arbete på modell stelnar materialet inom
sju minuter.

Applicering av komposit med visuell kontroll.

*Varumärken som inte tillhör GC

Transparensen hos EXACLEAR (längst till höger) i jämförelse med
konkurrerande varumärken.

Flöde utan tryck Enkelt att borra iFlöde under tryck Håller ihop

2 min. intraoralt 7 min. extraoralt

EXACLEAR MEMOSIL 2* Registrado Clear*

Optimal konsistens  
för enkel placering  

i skeden.

Materialets flytbarhet vid
placering ger exakt
reproduktion av

detaljer.

Styvt och starkt efter
stelning. Enkelt att

göra hål för applicering.

Tillräckligt flexibelt
för att undvika skador 
och deformation vid

avlägsnandet.



EXACLEAR

1. Ursprunglig situation. 2. Fyll avtrycksskeden med EXACLEAR 
och gör ett avtryck av uppvaxningen på 
modellen.

3. Situation efter behandling med 
direktappliceringsteknik.

Upptäck direktapplicering 
Fasader framställda med chairsideteknik
När EXACLEAR används tillsammans med flytbara kompositer, som till exempel G-ænial Universal Injectable, skapas
restaurationer som håller samma estetiska nivå som indirekta fasader men på kortare tid, till lägre pris och med färre
invasiva åtgärder.
Transparensen hos EXACLEAR gör det möjligt att kontrollera varje liten detalj och förhindra uppkomsten av syreinhiberat 
skikt vilket underlättar vid slutpolering. G-ænial Universal Injectable är särskilt lämpligt för den här tekniken tack vare 
materialets tixotropa egenskaper, styrka och glans.

Chairsidebehandling av nötningsskador med direkta kompositer
Direktappliceringstekniken används även med fördel för behandling av nötningsskador eller för att återskapa komplex morfologi.
Transparensen hos EXACLEAR gör det lättare att se och kontrollera appliceringen när flera tänder behandlas samtidigt. 
Materialets höga böjhållfasthet och slitstyrka gör G-ænial Universal Injectable idealiskt för sådana posteriora fall.

7. Ljushärda genom silikonmallen och 
avlägsna mallen därefter.

8. Avlägsna kompositöverskott med 
skalpell.

9. Slutresultat efter polering i få steg.

2. Fyll avtrycksskeden med EXACLEAR 
och gör ett avtryck av uppvaxningen på 
modellen.

1. Ursprunglig situation. 3. Avlägsna den transparenta silikonmallen 
från skeden efter stelning.

4. Borra ett hål i silikonmallen för att 
bereda plats för appliceringsspetsen.

6. Placera silikonmallen i patientens mun 
och applicera G-ænial Universal 
Injectable genom hålet i mallen.
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5. Isolera angränsande tänder, etsa 
emaljen och applicera adhesiv.
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EXACLEAR från GC
Se klart

Direktapplicerings- 
teknik 

Enkelt att kontrollera
appliceringen med

EXACLEAR.

Skiktteknik 

Enkel ljushärdning
palatinalt med

EXACLEAR.

Placering av
ortodontiska
fiberretainers

Effektiv ljushärdning av
adhesiv och fibrer med

EXACLEAR.

Temporära kronor
och broar 

Perfekt ljushärdning av
kron- och bromaterial 

med EXACLEAR.

Produkter för komplexa kliniska situationer

Med G-ænial Universal 
Injectable

Med Essentia Med everStickORTHO Med TEMPSMART DC

Komposit för 
direktapplicering: 

höghållfast och med 
perfekta tixotropa 

egenskaper.

Komposit för höga krav 
på estetik och med enkelt

färgsystem.

Glasfiberförstärkning
med ortodontiska 

retainers.

Dualhärdande
temporärt kron- och

bromaterial.

EXACLEAR

012792
EXACLEAR, 2 st. 48 ml-patron, 6 blandningsspetsar II 
size S

800100 60 blandningsspetsar II storlek S


