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Forsettelse.. 

Forsett uten silicon-

instrumentet; press 

fiberbunten til én tann av 

gangen, mens du skjermer 

resten av bunten fra lyset.  

 

Lysherd kort tid på hver 

tann. 

 

 

 

 

Etter at hele retainer’en er 

plassert, dekker du med 

kompositt og lysherder. 

 

 

Bestillingsinformasjon: 

FO5360       2 x 12 cm everStick Ortho 

 

Technomedics Norge AS 

Tlf. 69 88 79 20  Fax. 69 88 79 39  e-mail: firmapost@technomedics.no 

 

Generell informasjon: 

everStick
®
 Ortho er et halvfabrikata laget av glassfiber og en 

polymer/resin gel matrix for forsterkning av dentale akryler og 

kompositter.  

 

everStick
®
 Ortho består av ensrettede fibere som øker styrken og 

stivheten i sluttproduktet på tvers av fibrene.  

everStick
®
 Ortho brukes som en kjeveortopedisk retainer. 

everStick
®
 Ortho består av 1000 glassfibere. Den har en diameter 

på 0,75 mm, noe som gir et  areal i tverrsnittet på ca. 0,5 mm².  

 

Kliniske fordeler  ved  everStick Ortho: 

1. Spar tid og penger – ikke nødvendig med modell, kun ett besøk  

2. Elastisitetsmodul tilnærmet lik dentin (ca. 28 Gpa) 

3. Enkel i bruk 

4. Ikke nødvendig å “pre-bøye” før plasserering 

5. Pålitelig adhesive bonding 

6. Fullstendig transparent: 

Meget enkelt å oppnå tannfargede retrainere 

7. Benyttes på pasienter med metallallergi 

8. Benyttes som langtidsretainer 

9. Pasientvennlig: lett å holde ren, føles naturlig og er meget 

estetisk 
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Retainer-veiledning: 

 

 
 

Rengjør overflatene med 

pimpstein.  

Sett inn tannstikkere i 

approksimal-rummene for å 

beholde plass for rengjøring. 

 

Mål riktig lengde med 

everStickTMOrtho med en 

tanntråd eller f.eks Wedjet som 

vist i dette tilfellet. 

 

Med vanlig saks kutter du riktig 

lengde av fibere fra pakken. 

Lukk pakken for å forhindre 

herding av resten av bunten. 

 

 

 

 

 

Fortsettelse… 

 

Etter syreetsing, påføring og 

lysherding av bonding på 

tannoverflaten påføres et 

tynt lag med flytende 

kompositt på tennene.  

Ikke lysherd ennå. 

 

Plasser enden på  everStick 

Ortho fibre-retainer’en ved 

å presse den på plass med 

et silikon-instrument; Refix 

D eller forpaknings-

silikonen fibrene leveres i. 

 

 

Lysherd kort, men skjem  

resten av fiberbunten  

fra lyset med et bredt instr- 

ument f.eks. Stick Stepper  

eller en spatel. 

                         fortsetter … 

 


