
O deschidere sulculară eficientă 
și atraumatică pentru o protezare 
naturală și estetică.

Credit fotografii © AJ Faucher. Académie du Sourire 

Dispozitiv medical de clasa I – CE - Doar pentru uz profesional.
Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire. Producător: Produits Dentaires Pierre Rolland - Franța.
Toate informațiile indispensabile pentru utilizarea corectă a acestor dispozitive sunt incluse în rezumatul cu caracteristicile 
produsului, disponibil pe website-ul laboratorului.  
Nu se rambursează de către organismele de asigurare de sănătate.
Creat în: Iulie 2016.

Capsulă de 1 g pentru mai mulți pacienți.
(5-6 aplicări/capsulă)

Referințe Produse

Kituri și AplicAtOr

Ref. 261 065 Kit Premium: 1 Aplicator + 10 Capsule aromă Căpșune + 40 Canule precurbate

Ref. 294 000 Minikit: 1 Aplicator + 6 Capsule + 12 Canule drepte (flexibile)

Ref. 260 900 Aplicator x1

cApsule și cANule

Ref. 261 030 Capsule x20

Ref. 294 010 Capsule x6

Ref. 261 001 Capsule aromă Căpșune x20

Ref. 261 025 Capsule aromă Căpșune x10

Ref. 261 005 Canule drepte (flexibile) x100

Ref. 261 040 Canule drepte (flexibile) x40

Ref. 261 015 Canule precurbate x100

Ref. 261 045 Canule precurbate x40

Nedisponibil în toate țările. Vă rugăm să vă contactați distribuitorul.
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* Eu sunt evoluţia

I AM 
evolutIon*

RO

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



PerforMAnŢă
de neegAlAt

15 AnI  
de exPerIenŢă  
clInIcă

IndIcAŢII  
MultIPle

   Deschidere de calitate excelentă și uscare 
eficientă

   Prezervă atașamentul epitelial și marginea 
gingivală.

   Fără sângerare.  
Fără recesiune. Fără durere.

  Protocol rapid, simplu și cu bani puțini.

  Garantat de experți.

Expasyl oferă avantaje excelente cu risc minim. Vâscozitatea sa a fost calculată cu atenție, pentru o deschidere 
sulculară eficientă, fără a deteriora atașamentul epitelial. Calitatea deschiderii este echivalentă cu cea obținută cu 
un fir de retracție. Fără leziuni, sângerare sau durere. Procedura dumneavoastră este sigură și eficientă. Nu e nevoie 
să așteptați vindecarea țesutului, deoarece acesta nu a fost deteriorat.

Expasyl oferă o gamă largă de aplicații:

  Amprentare convențională și digitală.

  Sigilare / Adeziune.

  Prezervare restaurări clasa II și V.

  Implantologie.

PresIuneA corectă
Pentru un rezultAt
sIgur șI efIcIent

Protezarea este naturală, estetică 
și perfect ajustată.  
Țesutul gingival este intact.

AJ. Faucher, Académie du Sourire

M. Elmosnino P. Lalet, e-dentisterie

AJ. Faucher, Académie du Sourire

cel MAI bun AlIAt Pentru o ProtezAre nAturAlă șI estetIcă

cu exPAsyl, vă  
bucurAŢI de o  

AMPrentă
de înAltă 
P r e c I z I e



presiune mai mare decât cea a altor paste
Expasyl generează o presiune care este de 1,7 până la 9,2 ori mai mare decât cea a altor paste de retracție 
disponibile pe piață(5). 

(3)  Prasanna GS, Reddy K, Kumar RK, Shivaprakash S. Evaluation of efficacy of different gingival displacement materials on gingival sulcus width.  
J Contemp Dent Pract. 2013 Mar 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. J Oral Rehabil. 1997 Sep;24(9):629-35. (5) Abstract #1364. American Association for Dental Research. 2012 March.

* Notă: Hemostasyl este inclus în acest studiu, dar nu este o pastă de retracție.

(1) Bennani V, Aarts JM, He LH. A comparison of pressure generated by cordless gingival displacement techniques. J Prosthet Dent. 2012 June;107(6):388-92. 
(2) Bennani V, Inger M, Aarts JM. Comparison of pressure generated by cordless gingival displacement materials. J Prosthet Dent. 2014 Aug;112(2):163-7.

Forța necesară pentru dilatare folosind geluri și paste de retracție (in-vitro)

O deschidere mai bună decât cu un fir de retracție
Expasyl oferă o deschidere orizontală a șanțului gingival cu mult mai bună decât cea care se poate obține cu un fir 
de retracție(3). 
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Diferență  
statistică  
semnificativă (p < 0,01)

Cerință minimă 
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Dilatare sulcularăefIcIenŢă
MAxIMă

   Deschide și usucă (sânge, salivă și fluide). 
Eficient.

   Un singur pas. Fără alte accesorii, soluții sau manopere suplimentare.

   Limitele preparației și profilul de emergență sunt complet accesibile.

Procedură
nedureroAsă șI
AtrAuMAtIcă

   Expasyl generează o presiune de 37 de ori mai mică decât cea a firului de 
retracție (143 față de 5396 kPa)(1).

   Atașamentul epitelial este prezervat (integritatea atașamentului epitelial nu 
mai este garantată la peste 2400 kPa)(2). 
Riscul de recesiune gingivală și de resorbție osoasă este redus.

   Pacientul dumneavoastră nu simte durere.

G. ALDIE G. ALDIE

+- 0,01

+- 0.02

PresIune oPtIMă Pentru o deschIdere Perfectă A
șAnŢuluI gIngIvAl, fără trAuMă sAu durere.



AProbAt de exPerŢI

este recoMAndAt de:

expasyl  
și Atașament epitelial intact

Atașamentul epitelial reprezintă cea mai fragilă parte 
a parodonțiului. El trebuie abordat cu grijă în timpul 
tratamentului și protezării, astfel încât să se evite 
ruperea și/sau iritarea. Laboratoarele Pierre Rolland 
au fost primele care au oferit chirurgilor dentiști 
sistemul Expasyl™, făcând posibilă retractarea gingiei 
fără întreruperea atașamentului epitelial și obținerea 
unei amprente care să fie conformă cu tehnologiile 
de ultimă oră. În calitate de parodontologi, e firesc 
să fim încântați de posibilitatea de a nu fi iatrogeni și 
de a preveni pierderea regretabilă a atașamentului și 
recesiunea gingivală inestetică.

Dr. Jacques CHARON 
Specialist în Parodontologie 
Designerul Metodei ParoConcept 

expasyl  
și cAD/cAM

Un sistem pentru eversiunea delicată a gingiei și 
hemostază fiabilă, așa cum este Expasyl, este o 
parte esențială a protocolului de preparație anterior 
înregistrării datelor optice. [...] Un alt avantaj specific 
în utilizarea Expasyl cu CAD/CAM (tratament complet 
în timpul unei ședințe) este că Expasyl menajează 
atașamentul epitelial, ceea ce înseamnă că lipirea 
poate fi efectuată în timpul aceluiași proces clinic, cu 
prezervarea marginii gingiei, pe tot parcursul procedurii.

Dr. Fabienne JORDAN-COMBARIEU 
Chirurg oro-maxilo-facial 
Instructor pentru e-dentisterie, aprobat de ISCD 
(International Society of Computerized Dentistry 
- Societatea Internațională de Stomatologie 
Computerizată)

expasyl  
și implantologia

Deși majoritatea etapelor protetice se realizează 
folosind transferuri și modele duplicat, evitând 
deteriorarea țesutului moale periimplantar, clinicienii 
pot avea nevoie să vadă mai bine marginile cervicale 
ale implanturilor. Astfel, se impune o atenție deosebită 
asupra fragilității atașamentului periimplantar 
(aderarea unor hemidesmozoni mai vulnerabili, fibre 
de colagen paralele cu axa principală implantară 
și, deci, cu ancorare mai slabă, țesut conjunctiv 
periimplantar cu mai puține celule și vase de sânge 
decât țesutul conjunctiv parondontal al unui dinte 
natural, etc.).

Dr. Francis LOUISE 
Specialist în Parodontologie 
UP-HP

expasyl  
și cimentarea lucrărilor ceramice

Expasyl este un produs de care nu mă mai pot lipsi 
în practica mea de zi cu zi. Este extraordinar pentru 
luarea amprentelor și, în timpul restaurării ceramice, 
este esențial pentru eliminarea fluidului gingival în 
timpul lipirii.

Dr. Gary M. RADZ 
Cabinet medical privat - Medic de chirurgie 
dentară 
Cosmetica Dentară din Colorado
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experții susțin pe deplin expasyl

Referința în termeni de formare 
inițială CEREC și stăpânire a practicilor 
avansate.



Protocol rAPId, sIMPlu șI cu bAnI PuŢInI

econoMIe
de tIMP

Procedură
sIMPlă

econoMIe
de bAnI

   Cu Expasyl, nu este necesară anestezie sau hemostază suplimentară.

   Economie de timp: până la 5 minute per dinte 
(util, în special când preparați mai mulți dinți).

   Amprenta este luată în același timp clinic,  
chiar și în caz de sângerare abundentă.

   Aplicare: Expasyl se inserează cu ușurință  
în șanțul gingival, în mai puțin de 20 de secunde.

   Timp de contact: Expasyl acționează în doar 1-2 minute.

   Îndepărtare: Expasyl se îndepărtează cu ușurință, cu o pulverizare delicată cu spray-
ul aer-apă.

1 2 3 4 5 6Clătiți și uscați delicat  
preparația.

Poziționați capătul canulei 
astfel încât să obțineți un spațiu închis. 
Extrudați lent materialul.

După aplicare, apăsați capătul 
canulei pe dinte și rotiți. Firul de 
material se desprinde cu ușurință.

Lăsați Expasyl să acționeze timp de  
1-2 minute. 
Țesutul gingiei se albește, indicând  
compresiunea exercitată de material.

Îndepărtați delicat cu spray-ul aer-apă. Șanțul gingival este deschis și locul este 
complet uscat. Fără leziuni. Fără durere. 
Fără sângerare.

30 s >                < 2 min



Dinții sunt preparați  
pentru restaurări prin fațete.  
Limitele sunt la nivel  
ușor subgingival.

La fel ca amprenta tradițională,  
o amprentă digitală necesită 
o citire precisă a limitelor și 
absența sângerării. Pentru 
această preparație subgingivală 
de acoperire a părții închise la 
culoare a dintelui, țesutul gingival 
se repoziționează rapid, de la sine, 
pe margine, făcând imposibilă 
citirea. Expasyl permite deschiderea 
șanțului gingival și uscarea locului, 
pentru o amprentă corectă. 
Deoarece citirea este mai ușoară, 
procedura se încheie mult mai rapid.

P. Lalet  
e-dentisterie

Dinții 16 și 17 înainte de Expasyl. Expasyl lăsat să acționeze timp de 
1 minut. 

Dinții 16 și 17 după îndepărtarea 
pastei Expasyl.

Model virtual Cerec cu preparațiile 
16 și 17. Limitele preparației foarte 
ușor de citit datorită pastei Expasyl.

Coroane de porțelan e-max CAD 
montate (foto la 10 zile după 
montare). Limitele sunt respectate și 
țesutul gingival este intact.

G. Aldié

Terminarea retroversiunii gingivale  
doar cu aplicarea Expasyl, lăsat 
să acționeze timp de 2 minute.

După îndepărtarea produsului și 
uscarea preparațiilor, se aplică silicon 
fluid (light) pe porțiunea incizală.  
Acesta pătrunde în șanțul gingival 
dilatat, fără traumă, doar ca urmare a 
presiunii exercitate de siliconul chitos, 
folosind metoda triplului amestec.

Rezultatul amprentării: spațiul 
șanțului gingival este definit de 
siliconul fluid (light).

Se aplică fațetele provizorii. Rezultatul final la un an după 
procedură.

AJ. Faucher 
Académie du sourire
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o PAstă AdecvAtă Pentru toAte cAzurIle clInIce


