
Efektywna i atraumatyczna 
retrakcja kieszonki umożliwiająca 
wykonanie  naturalnej i estetycznej 
protetyki.

I AM 
evolutIon*

Zdjęcia udostępnione przez © AJ Faucher. Académie du Sourire 

Wyrób medyczny klasy I - CE - Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Dokładnie zapoznać się z załączonymi instrukcjami. Producent: Produits Dentaires Pierre Rolland – Francja
Wszelkie informacje niezbędne dla zapewnienia prawidłowego stosowania niniejszych urządzeń 
ujęto w podsumowaniu charakterystyki wyrobu dostępnym na stronie internetowej laboratorium.  
Produkt nie jest refundowany przez instytucje ubezpieczeń zdrowotnych.
Utworzono w: grudniu 2016.

Kapsułka 1g dla wielu pacjentów.
(5-6 aplikacji/kapsułkę)

Nr referencyjny Wyroby

ZEstawy i aplikator

Nr ref. 261 065 Zestaw premium: 1 aplikator + 10 kapsułek o smaku truskawkowym + 40 kaniul wygiętych

Nr ref. 294 000 Zestaw mini: 1 aplikator + 6 kapsułek + 12 kaniul prostych (z możliwością gięcia)

Nr ref. 260 900 Aplikator × 1

KapsułKi i KaNiuLE

Nr ref. 261 030 Kapsułki × 20

Nr ref. 294 010 Kapsułki × 6

Nr ref. 261 001 Kapsułki o smaku truskawkowym × 20

Nr ref. 261 025 Kapsułki o smaku truskawkowym × 10

Nr ref. 261 005 Kaniule proste (z możliwością gięcia) × 100

Nr ref. 261 040 Kaniule proste (z możliwością gięcia) × 40

Nr ref. 261 015 Kaniule wygięte × 100

Nr ref. 261 045 Kaniule wygięte × 40

Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach. Proszę skontaktować się ze swoim dystrybutorem.
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* Jestem ewolucja
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PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND SAS l A company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel l BP 30216 l 33708 MERIGNAC cedex l FRANCE 
Tel + 33 (0) 556 34 06 07 l Fax + 33 (0) 556 34 92 92
E-mail : pierre-rolland@acteongroup.com l www.acteongroup.com



tWÓJ nAJWIĘKSZY SoJuSZnIK PRZY PRACACH PRotetYCZnYCH 
o nAtuRAlnYM I eStetYCZnYM WYGlĄDZIe

BeZKonKuRen-
CYJne
DZIAłAnIe

15 lAt 
DośWIADCZenIA 
KlInICZneGo

RÓŻnoRoDne 
ZAStoSoWAnIe

  Wysokiej jakości retrakcja kieszonki 
i skuteczne osuszanie

  Ochrona przyczepu nabłonkowego i brzegu 
dziąsła

  Bez krwawienia.  
Bez recesji dziąseł. Bez bólu.

  Szybki, prosty i ekonomiczny sposób użycia.

  Gwarancja profesjonalizmu.

Expasyl to niezwykle korzystne rozwiązanie o niewielkim ryzyku. Jego lepkość została starannie wyliczona tak, aby 
odsłonić brzeg preparacji bez uszkodzenia przyczepu nabłonkowego. Jakość odsłonięcia kieszonki odpowiada tej, jaką 
uzyskuje się z zastosowaniem nici retrakcyjnej. Expasyl nie wywoduje urazów, krwawienia ani bólu. Procedura jest 
bezpieczna i efektywna.  Nie ma potrzeby czekać na zagojenie się tkanek, gdyż nie ulegają one uszkodzeniu.

Expasyl można zastosować w różnych 
sytuacjach klinicznych:

  Wyciski standardowe i cyfrowe.

  Uszczelnienie/ Cementowanie.

  Leczenie zachowawcze ubytków klasy II i V.

  Implantologia.

WłAśCIWA SIłA nACISKu 
ZAPeWnIAJĄCA BeZPIeCZnY 
I  PRZeWIDYWAlnY eFeKt

Korona wygląda naturalnie, atrakcyjnie 
i jest idealnie dopasowana.  
Dziąsło pozostaje nienaruszone.

DZIĘKI eXPASYl  
MoŻeSZ CIeSZYĆ 
SIĘ WYSoKĄ 
DoKłADnośCIĄ
W Y C I S K u

AJ. Faucher, Académie du Sourire

M. Elmosnino P. Lalet, e-dentisterie

AJ. Faucher, Académie du Sourire



Większy nacisk niż w przypadku innych preparatów
Expasyl wykazuje nacisk 1,7 do 9,2 razy większy niż inne preparaty retrakcyjne dostępne na rynku(5). 

(3)  Prasanna GS, Reddy K, Kumar RK, Shivaprakash S. Evaluation of efficacy of different gingival displacement materials on gingival sulcus width (Ocena 
wpływu różnych preparatów do retrakcji wolnego brzegu dziąsłowego na szerokość kieszonki) J Contemp Dent Pract. marzec 2013 1;14(2):217-21.

(4)  Laufer BZ, Baharav H, Langer Y, Cardash HS. The closure of the gingival crevice following gingival retraction for impression making.  (Zamknięcie 
kieszonki dziąsłowej po retrakcji brzegu dziąsłowego w celu wykonania wycisku) J Oral Rehabil. wrzesień 1997;24(9):629-35. (5) Abstract #1364. 
American Association for Dental Research. marzec 2012.

* Uwaga: W niniejszym badaniu uwzględniono Hemostasyl, ale nie jest to preparat do retrakcji.

(1)  Bennani V, Aarts JM, He LH. A comparison of pressure generated by cordless gingival displacement techniques. (Porównanie nacisku wywieranego 
przy odsłanianiu kieszonek techniką bez użycia nici retrakcyjnej) J Prosthet Dent. czerwiec 2012;107(6):388-92.

(2)  Bennani V, Inger M, Aarts JM. Comparison of pressure generated by cordless gingival displacement materials (Porównanie nacisku wywieranego 
przez materiały do retrakcji wolnego brzegu dziąsłowego bez użycia nici retrakcyjnej) J Prosthet Dent. sierpień 2014;112(2):163-7.

Ocena siły wymaganej do odsłonięcia preparacji przy zastosowaniu żeli i preparatów retrakcyjnych (in vitro)

Lepszy efekt niż przy zastosowaniu nici retrakcyjnej
Expasyl zapewnia znacznie lepsze poziome odsłonięcie preparacji w porównaniu do metody z zastosowaniem 
nici retrakcyjnej(3). 
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WłAśCIWA SIłA nACISKu ZAPeWnIAJĄCA IDeAlne 
oDSłonIĘCIe GRAnICY PRePARACJI BeZ uSZKoDZeŃ I BÓlu.

MAKSYMAlnA
eFeKtYWnośĆ

   preparat odsłania kieszonkę i efektywnie osusza ją  
z krwi, śliny i płynów.

   Nie ma konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów, roztworów  
lub innych procedur.

   Granica preparacji zęba lub profil wyłaniania implantu zostają całkowicie 
odsłonięte.

BeZBoleSnA
I AtRAuMAtYCZnA
PRoCeDuRA

   Expasyl wywiera 37-krotnie mniejszy nacisk  
niż nić retrakcyjna (143 vs 5396 kpa)(1).

   Przyczep nabłonkowy pozostaje nienaruszony (integralności przyczepu 
nabłonkowego nie można zagwarantować przy nacisku powyżej 2400 kPa)(2). 
Zmniejsza to ryzyko recesji dziąseł i resorpcji kości.

   Pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości.

G. ALDIE G. ALDIE

0,2 mm

0,2

0,21

0,26

Statystycznie istotna 
różnica (p<0,01)

Wymaganie minimalne 
(badanie Laufer)(4)

Impregnowana nić 
(Ultradent)(3)

Expasyl 
(Pierre Rolland)(3)

poziome otwarcie bruzdy

+- 0,01

+- 0,02

0,2 mm

0,2

0,21

0,26

Dilatare sulculară

+- 0,01

+- 0.02



uZnAnY PRZeZ eKSPeRtÓW

JeSt ZAleCAnY PRZeZ:

Expasyl  
i zachowany przyczep nabłonkowy

Przyczep nabłonkowy to najbardziej wrażliwa część 
przyzębia. Podczas leczenia oraz preparacji pod prace 
protetyczne należy zachować szczególną ostrożność, 
aby nie doszło do jego zerwania i/lub podrażnienia. 
Laboratoria Pierre Rolland jako pierwsze zaofero-
wały stomatologom system Expasyl™ umożliwiający 
odsunięcie dziąseł bez zerwania przyczepu nabłon-
kowego w celu wykonania wycisku pod korony prote-
tyczne  zgodnie z najnowszą technologią. Ponieważ 
jesteśmy periodontologami, możliwość uniknięcia 
skutków jatrogennych, zapobiegania utracie przyczepu 
i nieestetycznej recesji dziąseł wzbudza nasze oczywiste 
zainteresowanie.

Dr Jacques CHARON 
Periodontolog 
Autor metody ParoConcept 

Expasyl  
i CaD/CaM

System zapewniający delikatne odsunięcie dziąseł 
i niezawodną homeostazę, taki, jak Expasyl, stanowi 
istotny element protokołu podczas przygotowania do 
odczytu granicy preparacji przy użyciu skanera […] 
Dodatkową niewątpliwą zaletą stosowania Expa-
sylu bezpośrednio z systemem CAD/CAM (pełne 
leczenie w ramach jednej sesji) jest działanie Expasylu 
na przyczep nabłonkowy, które umożliwia cemen-
towanie pracy na tej samej wizycie, z zachowaniem 
linii dziąsła podczas wszystkich faz tworzenia koron.

Dr Fabienne JORDAN-COMBARIEU 
Stomatolog 
Wykładowca e-dentisterie, zatwierdzony przez 
ISCD (International Society of Computerized 
Dentistry)

Expasyl  
i implantologia

Nawet jeśli większość etapów protetycznych wykony-
wane jest z zastosowaniem transferów i replik, które 
zapobiegają uszkodzeniom miękkich tkanek wokół 
implantu, lekarz może potrzebować lepszej widocz-
ności przyszyjkowych krawędzi implantów, wtedy też 
powinien pamiętać, jak delikatne są przyczepy wokół 
implantu (adhezja bardziej delikatnych hemidesmo-
somów, włókna kolagenowe biegnące równolegle 
do głównej osi implantu, więc słabiej zakotwiczone, 
tkanka łączna wokół implantu o mniejszej liczbie 
komórek i naczyń krwionośnych niż tkanka łączna przy-
zębia zęba naturalnego itd.).

Dr Francis LOUISE  
Periodontolog 
UP-HP

Expasyl  
i wiązanie podczas rekonstrukcji 
ceramicznej

Expasyl to produkt, bez którego nie poradziłbym sobie 
w mojej codziennej praktyce. Doskonale sprawdza się 
podczas wykonywania wycisków, a w przypadku cemen-
towania rekonstrukcji ceramicznych jest niezastąpiony 
przy usuwaniu płynów z kieszonki dziąsłowej podczas 
wiązania cementu.

Dr Gary M. RADZ 
Praktyka prywatna – DDS 
Cosmetic Dentistry of Colorado
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specjaliści w pełni popierają Expasyl

Przywołanie w warunkach szkolenia 
wstępnego oraz szkolenia z praktyk 
zaawansowanych CEREC.



SZYBKI, PRoStY I eKonoMICZnY PRotoKÓł

oSZCZĘDnośĆ
CZASu

PRoStA
PRoCeDuRA

oSZCZĘDnośĆ
PIenIĘDZY

   W przypadku stosowania Expasylu nie jest konieczne 
zastosowanie dodatkowego znieczulenia czy hemostazy.

   Oszczędność czasu: do 5 minut na ząb (szczególnie przydatne 
przy preparowaniu wielu zębów).

   Możliwość wykonania wycisków podczas jednego zabiegu klinicznego, nawet 
w przypadku silnego krwawienia.

   aplikacja: Założenie Expasylu do kieszonki trwa mniej 
niż 20 sekund.

   Czas kontaktu: Expasyl działa w ciągu 1 do 2 minut.

   Usuwanie: Expasyl można łatwo usunąć przy użyciu 
delikatnego strumienia wodno-powietrznego.

1 2 3 4 5 6Delikatnie przepłucz i osusz opracowane 
miejsce.

Ustaw końcówkę kaniuli w taki sposób, 
aby powstała zamknięta przestrzeń. 
Powoli wyciskaj materiał.

Po naniesieniu dociśnij końcówkę kaniuli 
do zęba i obróć. Materiał łatwo się 
urywa.

Pozostaw Expasyl na 1-2 minuty. 
Dziąsło zbieleje, odzwierciedlając 
nacisk wywierany przez materiał.

Oczyścić kieszonkę z materiału, delikatnie 
dmuchając dmuchawką z użyciem sprayu 
wodno-powietrzego

Granica preparacji jest odsłonięta, a pole 
jest zupełnie suche. Bez uszkodzenia. Bez 
bólu. Bez krwawienia.

30 s >                < 2 min



PRePARAt Do ZAStoSoWAnIA We WSZYStKICH PRoCeDuRACH KlInICZnYCH

Zęby opracowane pod licówki.  
Brzegi preparacji są zlokalizowane 
nieznacznie poddziąsłowo.

Podobnie, jak w przypadku wycisków 
tradycyjnych, wycisk cyfrowy 
wymaga dokładnego odczytu granic 
preparacji oraz braku krwawienia. 
Przy tej preparacji poddziąsłowej 
obejmującej przebarwiony 
korzeń, dziąsło szybko zapada 
się, powodując brak możliwości 
odczytu granicy preparacji. 
Expasyl umożliwia otwarcie 
kieszonki i osuszenie miejsca w celu 
wykonania prawidłowego wycisku. 
Ponieważ odczyt jest łatwiejszy, 
procedura jest wykonywana szybciej.

P. Lalet  
e-dentisterie

Ząb 16 i 17 przed zastosowaniem 
Expasylu.

Expasyl pozostawiony na 1 minutę. Ząb 16 i 17 po usunięciu Expasylu. Model wirtualny Cerec z 
uwidocznioną preparacją 16 i 17. 
Bardzo czytelne granice preparacji, 
dzięki Expasylowi.

Zacementowane porcelanowe 
korony CAD e-max (zdjęcie 10 dni 
po założeniu). Dokładny odczyt 
granicy preparacji pozwolił na 
zachowanie prawidłowego dziąsła.

G. Aldié

Retrakcja dziąsła tylko przy użyciu 
Expasylu w ciągu 2 minut.

Po usunięciu Expasylu i osuszeniu 
preparowanego miejsca, na brzegi 
sieczne naniesiono silikon o gęstości light.  
Został on wprowadzony do otwartej 
kieszonki przy użyciu techniki potrójnego 
mieszania, nie wywołując urazu, który 
mógłby być spowodowany przy użyciu 
silikonu o gęstości heavy.

Prawidłowy wycisk: granica preparacji 
wyznaczona przez silikon typu light.

Osadzone licówki tymczasowe. Efekt końcowy rok po zabiegu.

AJ. Faucher 
Académie du sourire
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