NIEUWE PRODUCTEN VAN PENTRON CLINICAL technologies

Bond-1® SF oplossingsvrij, zelfetsend

FusioTM Liquid Dentin

• Solvent vrij – beschermd tegen gevoeligheid,elimineert veel
voorkomende techniekgevoelige zaken zoals uitdrogen van de
boven en onderkanten maar voorkomt tevens verdamping.
• Geen drogen aan de lucht – bespaart u kostbare stoeltijd; en u
hoeft niet te twijfelen over “hoe droog, droog is”
• Veelzijdig – kan worden gebruik in combinatie met
lichtuitharding en materialen voor duale uitharding*
• Zelfetsend – niet nodig met een zure vloeistof te etsen; verkort
de proceduretijd
• Twee handige doseersystemen – geeft u de mogelijkheid om te
kiezen
• Unieke gebruikseigenschappen – maakt een gelijkmatige
verdeling van het materiaal mogelijk, waardoor een complete
dekking en optimale resultaten gegarandeerd worden
• Eén laag – eenvoudig in gebruik; bespaart tijd

• Zelfklevend – bindt aan dentine en tandglazuur zonder een
afzonderlijkhechtmiddel
• Veelzijdig – kan op zichzelf staand worden gebruikt of samen
met gebonden composieten
• Sluit dentine af – hierdoor mogelijkheid to verminderde
gevoeligheid
• Verhoogt winstgevendheid – verbetert efficiëntie van de
procedure door het verminderen van tijd, stappen en benodigde
materialen
• Ondoordringbaarvoor röntgenstralen – eenvoudig te herkennen
op de röntgenfoto’s voor een snelle en eenvoudige diagnose
• Esthetisch – beschikbaar in vier van de meest gangbare Vita®
kleurschakeringen: A1, A2, A3 & B1

*Kan alleen in combinatie met materialen voor duale uitharding worden gebruikt als
de eerste laag van het duale uithardingsmateriaal wordt uitgehard met licht.

FusioTM Liquid Dentin is een op 4-META (4-methacryloxyethyl trimellietzuur) gebaseerde
vloeibare composiet met vulmiddelen van amorfe silica van nano-afmetingen en glas.
FusioTM Liquid Dentin’s unieke formule is zowel zuur (lage pH-waarde) als hydrofiel.
Zodra er contact met het tandoppervlak wordt gemaakt, binden zich de negatief
geladen carboxylzuurgroepen zich aan de mineraal-ionen in de tandstructuur. Zodra
de carboxylzuurgroepen zijn geneutraliseerd en de monomeren zijn gepolymeriseerd,
vormen zij één geheel met het dentine-oppervlak waardoor zowel de dentinebinding
als het afsluitend vermogen wordt verbeterd.

Geeft een verandering
in vertrouwen, niet in
kleurschakering

MojoTM Veneer Cement

Build-It Light Cure VOC

• Onzichtbare verschuiving van kleurschakering – de 			
restauratie blijft eigenlijk in dezelfde kleurschakering als op de
eerste dag dat u het cement liet uitharden
• Bijpassende try-in gels –
geoptimaliseerd om bij het uit-geharde cement te passen - wat
u probeert is wat u krijgt
• Veelzijdige kleurschakeringsmogelijkheden – hiermee kunt u de
restauratie eenvoudig in een warmere tint of helderder maken
voor een natuurlijk uiterlijk; kleurschakeringen kunnen worden
gemengd voor een superlatieve patiëntspecifieke aanpassingen
• Eenvoudige opslag – geen koeling nodig voor het Mojocement en try-in gels
• Eenvoudig te reiniger – gewoon een beetje laten uitharden 		
gedurende 1-2 seconden en vervolgens het overtollig cement		
verwijderen

• 10 mm behandelingsdiepte – Stroomlijnt de plaatsing
en verkort de proceduretijd
• Perfecte hardheid – Werkt als dentin om kanaalbehandeling 		
te minimaliseren bij de overgang van kernmateriaal naar 		
tandstructuur
• Hoge radiopaciteit – Zorgt onmiskenbaar voor waarneming 		
op röntgenfoto’s
• Lichtuitharding wanneer u het wilt – Biedt volledige 		
controle van de intraorale insteltijd
• Compatibel met bondings van de 4e tot 7e generatie –
Hiermee kunt u een bond naar keuze gebruiken
• Bis-GMA-vrije kunsthars – Bevat geen bisfenol-A
De combinatie van Build-It FR en de nieuwe Build-It Light Cure geeft clinici alle benodigde mogelijkheden voor een snelle, eenvoudige, extreem stevige kernopbouw van
hoge kwaliteit tegen relatief lage kosten per gebruik. Build-It Light Cure is een aanvulling op de originele formule vanwege de uitstekende verwerkingsmogelijkheden
en de extreem diepe behandelingsdiepte.

Meer informatie te verkrijgen bij onderstaande adressen, wij informeren dan ook uw depot of leverancier over uw wensenpakket.
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