
Een heldere blik

EXACLEAR 
van GC

Doorzichtig vinyl  
polysiloxaan materiaal

Uw partner 
voor transparant werk



Optimale consistentie voor een succesvolle procedure

EXACLEAR is een innovatief, helder siliconen materiaal, dat aan de behoeften van veeleisende 

esthetische behandelingen voldoet en u op weg helpt naar goede resultaten. Dankzij de volledige 

transparantie is het bijzonder effectief in complexe klinische situaties.

Kristalhelder beeld
De hoge transparantie garandeert een goede visuele controle 
en zeer effectieve lichtuitharding door het silicone.

Dit leidt tot een hogere conversiegraad en voorkomt de 
vorming van een zuurstofinhibitielaag, waardoor het 
polijsten makkelijker verloopt.

EXACLEAR van GC
Transparantie in uw werk

Omdat ook de tijd telt
Na slechts 2 minuten intra-oraal is de afdruk uitgehard en 
kan het worden verwijderd.

Wanneer er op een model wordt gewerkt, hardt het materiaal 
binnen 7 minuten uit.

Visuele controle op injectie van composiet.

*Geen handelsmerken van GC

Transparantie van EXACLEAR (uiterst rechts) in vergelijking met competitie.

Uitvloeiing zonder druk Makkelijk te borenUitvloeiing onder druk Scheurt niet

2 min intra-oraal 7 min intra-oraal

EXACLEAR MEMOSIL 2* Registrado Clear*

Optimale consistentie 
voor een makkelijke 

applicatie in de 
afdruklepel

Vloeibaar bij de applicatie 
voor een perfecte aan

passing aan de preparatie 
en nauwkeurige repro ductie 

van details

Rigide en sterk na uit-
harding maar makkelijk te 
snijden en geschikt om 

injectie gaten in  
te boren

Voldoende flexibel voor 
verwijdering zonder 

breken of vervormen



EXACLEAR

1. Initiële situatie 2. Vul de afdruklepel met EXACLEAR en 
maak een afdruk van de wax-up op het 
model

3. Situatie na behandeling met behulp van 
de injecteertechniek

Ontdek de injecteertechniek
Vervaardiging van directe veneers in de stoel
Het gebruik van EXACLEAR in combinatie met een injecteerbare composiet, zoals G-ænial Universal Injectable, stelt 
behandelaars in staat om zelfs esthetische restauraties zoals indirecte veneers te vervaardigen op een snelle en betaalbare 
manier met behulp van minder invasieve preparaties.

Dankzij de transparantie van EXACLEAR kunt u elk klein detail controleren en wordt de vorming van een zuurstofi nhibitie laag 
voorkomen, waardoor het eindpolijsten makkelijker is. Gænial Universal Injectable is zeer geschikt voor deze techniek door 
de thixotropie, sterkte en glans van het product.

Behandeling aan de stoel van algemene slijtage met directe composieten
De injecteertechniek is ook ideaal om slijtage te behandelen of complexe morfologieën na te maken.
De transparantie van EXACLEAR helpt om zicht en controle op de injectie te behouden bij de gelijktijdige behandeling van 
meerdere tanden.
De grote buigsterkte en slijtvastheid van Gænial Universal Injectable zijn ideaal voor dit soort posterieure behandelingen.

7. Belicht door de silicone sleutel heen en 
verwijder de sleutel dan

8. Verwijder overtollige composiet met 
een mesje

9. Eindresultaat na polijsten

2. Vul de afdruklepel met EXACLEAR  
en maak een afdruk van de wax-up  
op het model

1. Initiële situatie 3. Verwijder na uitharding de heldere 
silicone uit de afdruklepel

4. Boor een gat door de silicone sleutel 
om ruimte te maken voor de composiet-
tip

6. Plaats de silicone sleutel in de mond  
en injecteer G-ænial Universal 
Injectable via het gat in de sleutel
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5. Isoleer de aangrenzende tanden, ets 
het enamel en breng een adhesief aan
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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.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com 

GC Europe NV
Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
http://benelux.gceurope.com

EXACLEAR van GC
Een heldere blik

Injecteer-
techniek 

Eenvoudige controle 
op injectie via  

EXACLEAR

Laagsgewijze 
opbouwtechniek 

Gemakkelijke palatale 
lichtuitharding via 

EXACLEAR

Aanbrenging van 
ortho dontische vezel-

versterkte retainers
Efficiënte lichtuitharding 
van adhesief en vezels via 

EXACLEAR

Tijdelijk kroon- en 
brugwerk 

Perfecte lichtuitharding 
van het materiaal voor 
kronen en bruggen via   

   EXACLEAR

Uw partners in complexe klinische situaties

Met G-ænial Universal 
Injectable 

Met Essentia Met everStickORTHO Met TEMPSMART DC

Injecteerbaar composiet, 
zeer sterk en perfecte 

thixotropie

Zeer esthetische 
composiet op basis van 

een vereenvoudigd 
kleurensysteem

Glasvezelversterking voor 
esthetische ortho don tische 

retainers

Duaal uithardend 
materiaal voor tijdelijke 

kronen en bruggen

EXACLEAR

012792
EXACLEAR, 2 cartridges van 48 ml, 6 mengnaalden II 
maat S

800100 60 mengnaalden II maat S


