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KOMPLETNA
REWOLUCJA
KOMPOZYTOWA
KOMPOZYT NANOHYBRYDOWY Z NANOWYPEŁNIACZAMI,
ŚWIATŁOUTWARDZALNY O WYSOKIEJ ESTETYCE.

Pierwszy na rynku kompozyt nanohybrydowy, który tak wygodnie i przyjemnie się formuje ze względu
na wyjątkową konsystencję „WAX-LIKE”. Pozwala ona tworzyć estetyczne wypełnienia i dopasowuje się
do preferencji lekarza co do twardości konsystencji, gdyż zmienia swoją plastyczność pod wpływem ciepła.
Właściwości mechaniczne gwarantują długoterminowość i niezawodność wypełnień.
Dedykowany do wszystkich klas ubytków, najbardziej na zęby przednie i boczne.
• Żywica uretanodimetakrylanowa wolna od bisfenoli
• Wysoka zawartość wypełniaczy w tym same cząsteczki nano
• Bardzo niskie zużycie abrazyjne
• Niski skurcz polimeryzacyjny
• Kolorystyka wg VITA z szeroką gamą kolorów – aż 13 kolorów
• Doskonały do wypracowania efekt kameleona
• Długotrwale utrzymujący się wysoki połysk wypełnień

ESTERIS BULK
PRECYZYJNY
I NIEZAWODNY
NAJNOWSZEJ GENERACJI PÓŁPŁYNNY
ŚWIATŁOUTWARDZALNY KOMPOZYT DO WYPEŁNIEŃ
W ZĘBACH BOCZNYCH TECHNIKĄ BULK FILL.
Ze względu na idealny stosunek płynności do sprężystości materiał doskonale adaptuje się do dna i ścian ubytku.
• Esteris Bulk jest szybki i wygodny w aplikacji jak również w modelowaniu.
• Wypełnienia w ubytkach klas I i II do 4,00 mm utwardzane w 40 sekund !!!
• Dzięki unikatowej konsystencji doskonale wypełnia wszystkie, nawet mikro szczeliny.
• Materiał charakteryzuje się niską kurczliwością, co niweluje powstawanie naprężeń.
• Wypełnienia typu bulk nie muszą być pokrywane dodatkową warstwą standardowego kompozytu.
• Szybka i wygodna procedura aplikacyjna gwarantuje oszczędność czasu
a doskonałe właściwości ﬁzyczne długotrwałe wypełnienia.

NOWOŚĆ!
SERIA ANKO
NOWOCZESNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE
W DWÓCH WARIANTACH:

ANKO Nano Composite
dzięki nanowypełniaczowi o ultradrobnych cząsteczkach, można nakładać
niezwykle jednolite uzupełnienia, które można łatwo wypolerować
do wysokiego połysku.

ANKO Micro Hybrid Composite
zawierające mikromodyfikowany, nieprzepuszczający promieniowania szklany
wypełniacz przeznaczony do wypełnień za pomocą technik adhezyjnych.

Doskonałym uzupełnieniem serii ANKO jest:

ANKO Flow Composite
czyli płynny kompozyt wysokiej lepkości (210% All). Idealnie nadający się
do uszczelniania podstawowego i rozszerzonego bruzd w zębach trzonowych
i przedtrzonowych a nawet wypełniania ubytków klasy V (próchnica szyjna,
obszary erozji w korzeniach, wady klinowe), blokowania podcięć oraz
do regulacji konturów.

NOWOŚĆ!
CLEVER ACTIVE
JUŻ WKRÓTCE W SPRZEDAŻY!
Światłoutwardzalny cement glasjonomerowy wzmacniany żywicą kompozytową,
zawierający ultra drobne cząsteczki nanowypełniacza.
• Ogromna odporność na ścieranie i zginanie
• Doskonały efekt estetyczny
• Materiał AKTYWNY – żadnych bisfenoli i jego pochodnych
• Żywica kompozytowa
• Wysoki połysk utrzymujący się przez długie lata
• Dostępny w 2 wariantach: 50 kapsułek lub zestaw: proszek + płyn
ZASTOSOWANIE:

Wszystkie klasy ubytków zęba

Ubytki w zębach mlecznych

Rekonstrukcje filarów

Wypełnienia przyszyjkowe

UniFlow

ŚWIATŁOUTWARDZALNY
MIKROHYBRYDOWY
PÓŁPŁYNNY KOMPOZYT
Światłoutwardzalny, mikrohybrydowy półpłynny kompozyt, który zachowuje swój kształt i położenie
w trudno dostępnych miejscach ze względu na wysokie właściwości triksotropowe.
Produkt posiada doskonałe parametry między innymi niski skurcz polimeryzacyjny, stosunkowo
wysoka zawartość wypełniacza oraz wysoka odporność na ścieranie i zginanie.
Ważnym elementem składu jest żywica metakrylanowa wolna od bisfenoli.
• Niski skurcz polimeryzacyjny
• Stosunkowo wysoka zawartość wypełniacza
• Wysoka odporność na ścieranie i zginanie
• Żywica metakrylanowa wolna od bisfenoli
• Kolorystyka wg VITA – 3 kolory: A1| A2| A3

Unipost LIGHT

WKŁADY
KORONOWO-KORZENIOWE
Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
Wkłady koronowo-korzeniowe z włókien szklanych – system instrumentów został zaprojektowany
i sprawdzony w krakowskiej Katedrze Protetyki Stomatologicznej.
Wkłady Unipost wyróżniają się specjalnie zaprojektowanym konikalnym kształtem zwężającym się
ku dołowi z zaokrągloną końcówką gwarantującym optymalny rozkład sił i naprężeń
oraz minimalizujący stres u pacjenta.
Materiał bazowy:
• 70 % włókien szklanych typu S ułożonych jednokierunkowo
(specjalnie selekcjonowane całe włókna)
• Wzmacniane ceramiką na bazie ditlenku cyrkonu – odpowiedzialna na wysoką wytrzymałość
na zginanie i złamanie, brak pustych przestrzeni, rys i mikropęknięć
• Zastosowano żywicę kompozytową (NIE epoksydową) – idealne połącznie wkładów
z nowoczesnymi kompozytami stomatologicznymi
• Bezproblemowe usuwanie ich z kanału, możliwość piłowania
• Fabrycznie pokryte silanem, eliminuje to wymóg pokrywania ich taką powłoką przed użytkowaniem
• System kolorowych oznaczeń umożliwiający bezbłędną identyfikację średnicy wkładu i tym samym
odpowiedni wybór do planowanej pracy.

PLASTYCZNY
KOMPOZYT
MIKROHYBRYDOWY
Pierwszy na rynku kompozyt mikrohybrydowy, który wygodnie i przyjemnie się nakłada i modeluje ze względu
na wyjątkową konsystencję – miękki, plastyczny materiał nie lepiący się do narzędzi.
Dzięki wysokiej zawartości cząsteczek o niewielkiej średnicy wypełniacza pozwala tworzyć estetyczne wypełnienia.
Cieszy się ogromny zainteresowaniem wśród lekarzy stomatologów, doceniany na targach stomatologicznych
ze względu na bardzo dobre parametry i wysoką jakość estetycznych wypełnień.
• Wysoka zawartość wypełniaczy o niewielkiej średnicy mikrowypełniaczy
• Wysoka odporność na ścieranie i zginanie
• Zużycie abrazyjne na najniższym poziomie
• Obniżony skurcz polimeryzacyjny poniżej przeciętnej
• Kolorystyka wg VITA już teraz – 6 kolorów
• Doskonały do wypracowania efekt kameleona
• Długotrwale utrzymujący się wysoki
połysk wypełnień
• Większa gramatura strzykawki – 5 gramów
• 3 LATA WAŻNOŚCI MATERIAŁU

UNICO
KOMPOZYT
NANOCERAMICZNY
Wyjątkowy kompozyt nanoceramiczny, który pomimo zawartości ceramiki leucytowej wygodnie
i przyjemnie się nakłada i modeluje ze względu na wyjątkową konsystencję – miękki, plastyczny materiał
nie lepiący się do narzędzi.
Dzięki wysokiej zawartości cząsteczek o niewielkiej średnicy wypełniacza oraz dodatków kryształów leucytów
pozwala tworzyć estetyczne wypełnienia.
Cieszy się ogromny zainteresowaniem wśród lekarzy stomatologów, doceniany na targach stomatologicznych
ze względu na bardzo dobre parametry i wysoką jakość estetycznych wypełnień.
• Wysoka zawartość wypełniaczy w tym same cząsteczki nano
• Wzmocniony ceramiką leucytową
• Wysoka odporność na ścieranie i zginanie
• Zużycie abrazyjne na najniższym poziomie
• Obniżony skurcz polimeryzacyjny poniżej przeciętnej
• Kolorystyka wg VITA już teraz – 8 kolorów
• Doskonały do wypracowania efekt kameleona
• Długotrwale utrzymujący się wysoki połysk wypełnień
• Większa gramatura strzykawki – 5 gramów
• 3 LATA WAŻNOŚCI MATERIAŁU

UniEtch BOND

UNIETCH BOND
UNIWERSALNY SYSTEM
SAMOWIĄŻĄCY
Uniwersalny system samowiążący do techniki całkowitego i selektywnego wytrawiania
oraz samowytrawiania. Odpowiedni do uzupełnień pośrednich i bezpośrednich.
Zawiera silan.
Doskonała szczelność brzeżna dla prac wysoce estetycznych.
Zastosowana podwójna chemiczna formuła adhezyjna
• Zawiera 21 % nanowypełniaczy
• Wolny od HEMA
• Zastosowana podwójna chemiczna formuła adhezyjna
• Krótki czas naświetlania
• Doskonała szczelność brzeżna dla prac wysoce estetycznych.
• 2 lata ważności

Uni BOND

UNIBOND
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
SYSTEM ŁĄCZENIA
Światłoutwardzalny system łączący typu Prime&amp;Bond V generacji do łączenia tkanek
zęba z wypełnieniem wykonanym metodą bezpośrednią lub pośrednią.
Wysoka biokompatybilność biologiczna – estry metaakrylatów kwasu węglowego
• Dobra i długotrwała adhezja
• 21 % nanowypełniaczy
• Wolny od HEMA.
• Wysoka biokompatybilność biologiczna – estry metaakrylatów kwasu węglowego
• Krótki czas naświetlania
• 2 lata ważności
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