System•X
DENTSPLY

Doskona∏e naÊladownictwo naturalnej estetyki
z´bów dla najbardziej wymagajàcych
pacjentów, do wszystkich klas ubytków:
• nanoceramiczna technologia,
• warstwowa technika aplikacji
zgodna z budowà z´ba,
• wyd∏u˝ony czas
pracy.

Nanoceramiczny kompozyt
o najprostszej technice pracy
Dla pacjentów wymagajàcych
eXtra ochrony:
• polecany dla m∏odych i starszych pacjentów
z wysokim ryzykiem próchnicy,
• ponad 10 lat klinicznych doswiadczeƒ,
• ∏atwa aplikacja i krótki czas
polimeryzacji.

Uniwersalna kombinacja nowoczesnej
budowy materia∏u z∏o˝onego
z najkorzystniejszymi
w∏aÊciwoÊciami
u˝ytkowymi.

Kompozyt
do wype∏nieƒ
w z´bach bocznych
dla pacjentów poszukujàcych
innowacyjnych, ale te˝
ekonomicznych rozwiàzaƒ:
• szybka i prosta technika aplikacji,
• nowoczesna alternatywa dla amalgamatu.

GABINET STOMATOLOGICZNY
Potrzeby lekarzy i pacjentów

uniwersalny, mikroczàsteczkowy,
hybrydowy materia∏ kompozytowy

Opakowanie zawiera:
8 strzykawek (po 4,5 g)
w najcz´Êciej stosowanych
odcieniach: A2; 2 x A3;
A3,5; 0-A3,5; B1; B2; C2
oraz system wià˝àcy
Prime & Bond NT (4,5 ml),
wytrawiacz DeTrey
Conditioner 36 (3 ml)
+ kolor INCISAL
kompozytu Spectrum
gratis

CHARAKTERYSTYKA
 Mikrohybrydowy materia∏ kompozytowy
o znakomitych parametrach wytrzyma∏oÊciowych
(ograniczona ÊcieralnoÊç).
 Dzi´ki mo˝liwoÊci wspó∏pracy zarówno z systemem
wià˝àcym Prime&Bond NT (wymagajàcym
wytrawienia tkanek z´ba) jak i samowytrawiajàcym
bondem Xeno III daje pewnoÊç uzyskania trwa∏ej
szczelnoÊci brze˝nej.
 Âwiat∏outwardzalny system kompozytowy
poddajàcy si´ polimeryzacji Êwietlnej przy
zastosowaniu standardowych lamp halogenowych
(np. QHL75) oraz lamp diodowych
(np. SmartLite PS).
 Skrócony czas polimeryzacji do 10 sek (2 mm)
przy u˝yciu lampy diodowej SmartLite PS.

ZALETY
 Nowoczesny materia∏ kompozytowy o szerokim
zakresie wskazaƒ klinicznych.
 Uniwersalny kompozyt oparty na
doÊwiadczeniach klinicznych z materia∏ami
wype∏niajàcymi Prisma TPH, Esthet•X.
 W∏aÊciwoÊci u˝ytkowe - czyli kremowa konsystencja nie dajàca niekorzystnego efektu przyklejania
si´ do narz´dzi czyni z Fulfilu extra materia∏, którym pracuje si´ równie szybko jak i skutecznie.
 Optymalne w∏aÊciwoÊci estetyczne dzi´ki gamie
7 kolorów opracowanych wed∏ug klucza VITA oraz
efektowi kameleona.
 G∏adkoÊç powierzchni u∏atwia nadanie wype∏nieniu naturalnego wyglàdu tkanek twardych
- rekomendujemy stosowanie systemu Enhance
oraz gumek polerskich PoGo.
 Ekonomiczny - dobre po∏àczenie wysokiej jakoÊci
materia∏u z grupy najnowoczeÊniejszych kompozytów z atrakcyjnà cenà najpopularniejszych materia∏ów wype∏niajàcych.

 Sprawdzony przez dentystów
w praktyce klinicznej
(referencje do wglàdu)

nanotechnologia po
naturalne pi´kn

JEDEN ODCIE¡
DO WYPE¸NIENIA
CA¸EGO UBYTKU

DAJ SI¢ SKUSIå PROSTEJ APLIKACJI
bez zb´dnych komplikacji!
 Ceram•X mono jest uniwersalnym materia∏em kompozytowym
do wszystkich klas ubytków.
 Ceram•X mono posiada idealnà konsystencj´
do modelowania.
 Ceram•X mono mo˝e byç stosowany ze wszystkimi uniwersalnymi
systemami wià˝àcymi.

A2 = M2

ze w
– najleps
komp
u˝ytkowe

 Uniwersalne wskazania kliniczne.
 Doskona∏e w∏aÊciwoÊci estetyczne.
 Biologiczna zgodnoÊç Ceram•X z tkan
uwalnianiem wolnych monomerów.
 OdpornoÊç na rozszerzanie si´ mikrop
kompozytu.
 ¸atwoÊç modelowania, wyd∏u˝ony cza

Ceram•X mono to kompozyt, którym pracujemy w sposób tradycyjny – czyli ca∏à
obj´toÊç ubytku wype∏niamy tym samym odcieniem materia∏u,polimeryzujàc go
warstwowo. Majàc do dyspozycji tylko 7 odcieni kompozytu Ceram•X mono mo˝emy wykonaç wype∏nienie w dowolnym odcieniu wed∏ug kolornika VITA. Kolory
M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 odpowiadajà 7 grupom odcieni wydzielonym z klucza VITA, które charakteryzujà si´ podobnà jasnoÊciài stopniem nasycenia barwy.
Przyk∏ad:
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Opakowanie Ceram•X mono:
7 strzykawek

zwala naÊladowaç
o tkanek z´ba

ODCIE¡ SZKLIWNY I Z¢BINOWY
DO WYPE¸NIENIA
CA¸EGO UBYTKU
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ESTETYKA JAKIEJ OCZEKUJESZ,
aplikacja jakà polubisz...

nkami z´ba wraz z ograniczonym

p´kni´ç wewnàtrz struktury

as pracy do 180 sekund.

 Ceram•X duo to nanoceramiczny kompozyt o wyjàtkowych mo˝liwoÊciach
estetycznych.
 Ceram•X duo przeznaczony jest do anatomicznej odbudowy ubytków
wszystkich klas.
 Nowy klucz kolorów oparty jest na odcieniach szkliwnych (E1, E2, E3)
oraz z´binowych (D1, D2, D3, D4, DB).

Ceram•X duo daje mo˝liwoÊç wykonywania wype∏nieƒ odpowiadajàcych najwy˝szym standardom w stomatologii estetycznej. Dodatkowy odcieƒ z´binowy
DB jest przeznaczony do z´bów wybielonych. Dobierajàc kolor mo˝emy korzystaç
z klucza VITA. Majàc do dyspozycji specjalnà naklejk´ szukamy na niej odcienia
szkliwnego i z´binowego, których zastosowanie pozwoli uzyskaç oczekiwany
efekt estetyczny.
Przyk∏ad:

A2 = D2 + E2

Opakowanie Ceram•X duo:
7 strzykawek

uniwersalny, kompomerowy materia∏
wype∏niajàcy
Dyract eXtra to
materia∏ kompomerowy gwarantujàcy:
 extra ochron´,
 sprawdzonà skutecznoÊç klinicznà,
 ∏atwà i szybkà aplikacj´,

Dla wszystkich pacjentów - szczególnie polecany
w przypadkach:
 wysokiego ryzyka próchnicy,
 koniecznoÊci szybkiej sanacji jamy ustnej,
 leczenia z´bów mlecznych,
 ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego
i próchnicowego pochodzenia,
 po chemio- i radioterapii,
 osób niepe∏nosprawnych.

Kompomer Dyract eXtra zapewnia trwa∏oÊç
klinicznà wype∏nieƒ dzi´ki trzem poziomom
ochrony:
 uwalnianiu jonów fluoru, które zapewnia
skutecznà ochron´ kariostatycznà,
 higroskopijnej ekspansji powodujàcej
minimalizacje niekorzystnych konsekwencji
napr´˝enia powstajàcego w efekcie skurczu
polimeryzacyjnego,
 w∏aÊciwoÊciom buforujàcym wp∏ywajàcym na
podwy˝szanie wartoÊci pH Êliny w Êrodowisku
jamy ustnej.
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èród∏o: badania w∏asne

Sprawdzona skutecznoÊç kliniczna
Kompomer Dyract eXtra to materia∏ oparty na ponad dziesi´cioletnich badaniach klinicznych swoich
poprzedników, materia∏ów Dyract i Dyract AP.
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¸atwa i szybka aplikacja
System aplikacji (pistolet i jednorazowe kompiule) to nowoczesne narz´dzie
w d∏oni lekarza dentysty. Konsystencja u∏atwiajàca modelowanie i szybka
polimeryzacja to cechy pozwalajàce na szerokie zastosowanie materia∏u
nawet u najbardziej wymagajàcych pacjentów (dzieci).System 10 kolorów
umo˝liwia wykonanie wype∏nienia o wysokich walorach estetycznych.

Opakowanie uzupe∏niajàce:
20 comp. po 0,25 g
w wybranym kolorze

20
Tygodnie

kompozytowy materia∏ wype∏niajàcy
do z´bów bocznych

Materia∏ z∏o˝ony QuixFil™ jest przeznaczony do
wykonywania sta∏ych wype∏nieƒ w z´bach bocznych.
Kompozyt QuixFil™ wyst´puje w jednym
uniwersalnym odcieniu. Dzi´ki temu chocia˝ nie jest
mo˝liwe idealne dopasowanie koloru do tkanek z´ba
w ka˝dych warunkach klinicznych to jednak
wype∏nienie spe∏nia podstawowe oczekiwania
pacjentów co do rezultatu kosmetycznego.
Niepodwa˝alnà zaletà QuixFil™ sà jego w∏aÊciwoÊci
u˝ytkowe:
 konsystencja pasty,
 krótki czas polimeryzacji (10 sek./4mm),
 d∏ugi czas pracy (100 sek).
QuixFil™ wyró˝nia bardzo du˝a iloÊci wype∏niacza
organicznego (66% obj´toÊciowo i 86% wagowo).

Opracowane i wypolerowane wype∏nienie
z kompozytu QuixFil w z´bie 25

Sk∏ad chemiczny wp∏ynà∏ korzystnie na ograniczonà
wielkoÊç skurczu polimeryzacyjnego - 1,73% oraz
napr´˝enia skurczowego. Dzi´ki technologii
precyzyjnej kontroli Êrednicy czàsteczek wype∏niaczy
(ang. Precise Filler Control Tech) uda∏o si´ osiàgnàç
optymalnà lepkoÊç pasty.
QuixFil™, poprzez zastosowanie technologii BIT
(ang. Bi-modal Interstitial Technology) posiada
najwy˝szà zawartoÊç wype∏niacza. Badania
pochodzàce z Uniwersytetów w Creighton i Mainz
dowiod∏y, ˝e QuixFil™ cechuje wyjàtkowo niska
ÊcieralnoÊç i obni˝one napi´cie skurczowe. Te
parametry zapewniajà trwa∏oÊç i czynià z QuixFilu
idealny materia∏ wype∏niajàcy do z´bów bocznych.

¸atwoÊç
aplikacji
 nie klei si´, idealna
konsystencja
 ∏atwy do wyciskania
z kompiuli
 czas pracy 100 sek

SzybkoÊç
aplikacji
 4 mm w 10 sek
 jeden uniwersalny kolor
 z Xeno III + Palodent

Wytrzyma∏oÊç
 niski skurcz polimeryzacyjny (1,7%)
 ograniczona ÊcieralnoÊç
 wysoka odpornoÊç
na p´kanie

Opakowanie:
40 comp. po 0,28g

èród∏o: zdj´cia w∏asne

Nieprawid∏owy, kompozytowy wk∏ad koronowy inlay
w z´bie 25

PROMOCJE
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Prime & Bond NT
2,5 ml
Ceram•X mono M2
2 strzykawki

200 00PLN

Seal & Protect
Standard Pack

220 00PLN

3 x Dyract eXtra refill
60 kompiul

Ceram•X duo
7 strzykawek
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GRATIS

GRATIS
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Xeno III Starter Kit
10 ml
Dyract flow A2
2 strzykawki

Ceny sugerowane przy kursie EUR 4,00 PLN

Dentsply DeTrey GmbH
Biuro Przedstawicielskie
ul.Filtrowa 43 m.2
02-057 Warszawa
tel. (22) 825 40 71
fax (22) 825 45 59
dentsply@dentsply.pl
www.dentsply.pl
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Pieczàtka dystrybutor
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Prime & Bond NT
2,5 ml
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FulFil eXtra A2 oraz A3 (9 g)
2 strzykawki
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