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Multilink® Automix
gÜÇLÜ BAĞLANTI

Farklı özellikleri ile birlikte günümüzde kullanılan çeşitli restorasyon materyalleri,
dengeli donanımlı, modern ve üniversal yüksek performanslı simantasyon
sistemlerine ihtiyaç duyarlar. 

Güncel yüksek performanslı dental seramikler translüsentten opaklığa kadar farklı
saydamlık özelliklerindedir. Opak seramikler ve  saydam sarımsı seramikler,
kullanılan polimerizasyon ışığının yoğunluğunu oldukça düşürür.

Sonuç olarak, dental restorasyonlarda sağlam bir bağlantı oluşturmak için ma-
teryaller ışıkla sertleştirme özelliğinin yanında kendinden sertleşme özelliğine
de sahip olmalıdır.

Multilink Automix Sistemi sizin ve hastalarınızın beklentilerini karşılamak
için, patentli, hidrolitik olarak stabil fosforik asit monomerleri içeren ürünü ve
öncü “dengeli performans başlatıcı sistemi” sayesinde restorasyon ve diş
dokusu arasında yüksek bağlantı gücü ve uzun süreli sağlamlık sunar.

Ar&Ge Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012, Kullanım kılavuzuna göre uygulanmıştır.
* Bu ürünler Ivoclar Vivadent AG. firmasının tescilli ürünleri değildir.
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      Mavi polimerizasyon ışığının farklı renklerde 
ve kalınlıklardaki seramik içinden geçme 

yoğunluğunda azalma

0
0 Seramiğin tabaka kalınlığı [mm] 321

IPS Empress® E03

IPS e.max® Press LT A3

IPS e.max® Press HO 0



Multilink® Automix
ÜnİverSal UYGULAMA  

Yenilikçi üniversal primer Monobond Plus sayesinde Multilink
Automix her çeşit materyalden üretilmiş endirekt restorasyon-
ların simantasyonu için çözüm sunar. 

Cam seramiklere olan mükemmel bağlantı sayesinde bu
sistem geçmişte üniversal adeziv adı ile piyasaya çıkan diğer
yapıştırma sistemlerine karşı üstünlüğü ile karakterizedir.

Azimian F, Klosa K, Kern M.; Department of Prosthodontics, Propaedeutics and Dental Materials,
School of Dentistry, Christian Albrechts University, Kiel, Germany;
Evaluation of a new universal primer for ceramics and alloys; J Adhes Dent. 2012 Jun;14(3): 275-82.
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Multilink Automix ve Monobond Plus’un farklı materyaller
üzerindeki çekme/yapışma gücü [MPa] 

Zirkonyumoksit seramik Altın içeren alaşımlar Palladyum içeren alaşımlar

3 gün
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Ar&Ge Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012, Kullanım kılavuzuna göre uygulanmıştır.
* Bu ürünler Ivoclar Vivadent AG. firmasının tescilli ürünleri değildir.
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IPS e.max Lithium-Disilikat-Cam seramik üstünde başlangıç
ve sonraki çekme/yapışma değerleri [MPa]
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Multilink Automix; Monobond Plus ile birlikte, IPS e.max Lityum Disilikat cam
seramik üstünde oldukça yüksek başlangıç yapışma değerlerine ulaşmaktadır. 
Bu değerler ısı döngüsünden sonra da korunur.

Cam seramiklerde oluşturduğu mükemmel bağlantının yanı sıra 
Monobond Plus içindeki fonksiyonel metakrilatların patentli kombinasyonu,
oksit seramiklerde, değersiz ve değerli metal alaşımlarında da sağlam ve
sürekli bir bağlantının oluşturulmasını sağlar



Multilink® Automix
Multilink Automix ile uzun yıllardan beri yürütülen sayısız klinik çalışmada çok
güzel sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin, restorasyonların yapışma bağlamında
sağkalım oranı  %99 dur (9 çalışma, 291 restorasyon).

klİNİK ONAYLI

Multilink Automix ve IPS e.max CAD üzerine araştırma
Araştırma başkanı: F. Beuer, LMU Münih, Almanya
Özet: 
15 ful anatomik ve kısmen indirgenmiş IPS e.max CAD lityum disilikat restorasyon,
Multilink Automix ile simante edilmiştir. 4 yıl sonraki sağkalım oranı %100 dür. Tek
bir aşırı duyarlılık veya simantasyonda ayrılmaya rastlanmamıştır. Ortalama dört
yıllık bir gözetim süreci sonunda gözlenen bir restorasyon kaybı yaşanmamıştır. 

Multilink Automix, IPS e.max CAD ile birlikte kullanıldığında, 4 yıl sonunda üstün
klinik performans göstermiştir.

Multilink Automix ve IPS e.max CAD üzerine araştırma
Araştırma başkanı: J. Fasbinder, Michigan Üniversitesi, ABD

Özet:
23 IPS e.max lityum disilikat kuron ( premolar ve molar)  hasta başında CEREC
3D freze cihazı ile üretilmiş ve Multilink Automix ile adeziv tekniği kullanılarak
simante edilmiştir. Dört yıl sonunda sonuçlar kabul edilebilir niteliktedir. Üç yıl
sonunda bir kuronda simantasyonda ayrılma rapor edilmiştir. Bu kuron Multilink
Automix ile yeniden simante edilmiştir

Multilink Automix kullanılarak simante edilen IPS e.max CAD kuronlar dört yıl
sonunda üstün performans göstermişlerdir. Hiçbir restorasyonda başarısızlığa
rastlanmamıştır.

Multilink Automix ve Zirkonyum oksit seramiklerden üretilmiş sonu
serbest köprülerde adeziv simantasyonu üzerine araştırma 
Araştırma başkanı: M. Kern, Kiel Üniversitesi, Almanya

Özet: 
Zirkonyum oksit seramik ile yapılan 14 frontal diş - sonu serbest köprü, Metal/
Zirconia Primer ile birlikte Multilink Automix adeziv tekniği kullanılarak simante
edilmiştir. 

20.8 ay sonunda bir restorasyon desimante olmuştur. Köprü başarılı şekilde aynı
yapıştırma materyali ile yeniden simante edilmiştir. Bu tarz  kazara simanda
ayrılma olması teknik (kısmen) bir başarısızlık olarak görüldüğünde, üç yıl
sonunda Kaplan-Meier’ e göre SPSS yazılımı sağ kalım oranı % 92.9’ a
ulaşılmıştır. Eğer bir  köprüde sadece nihai kayıp başarısızlık olarak görülürse
ve  yenilenen simantasyon başarı olarak görülürse, üç yıl sonundaki sağ kalım
oranı %100’ dür. 

Multilink Automix ile simante edilen köprülerden 20.8 ay içinde sadece birinde
kaza sonucunda simanında gevşeme görülmüştür. Toplam 14 köprü bu
şekilde simante edilmiştir. Sonuç olarak restorasyonların sağ kalım oranı
%92.9’ dur. Gevşeyen köprüler Multilink Automix ile yeniden simante edilmiştir
ve üç yıl sonunda ilk günkü durumunu korumuştur. 

Diğer araştırma sonuçlarını “Multilink Automix Bilimsel Raporunda” bulabilirsiniz.
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Multilink® Automix
2004 yılında dental pazara girdiklerinden beri Multilink ve Multilink Automix, on
milyondan fazla endirekt restorasyonun simantasyonunda kullanılmıştır.

Tüm farklı restoratif materyaller için standart  uygulama süreci, mükemmel
radyopasite ve dişe benze floresans özelik, endirekt restorasyonların başarılı
simantasyonuna katkıda bulunur.

klİNİKTE BAŞARI

  Simantasyon maddelerinin fluoresans özelliğinin doğal diş yapısı ile karşılaştırılması

İnsan dişi              Multilink Automix RelyX Ultimate* Nexus 3* 
dual sertleşme

DUO-LINK* Panavia F2.0*

Ar&Ge Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012
*Bu markalar Ivoclar Vivadent AG. firmasının tescilli ürünleri değildir.

Ar&Ge Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2011-2012, ( ISO 4049 normuna göre ölçüm)
* Bu markalar Ivoclar Vivadent AG. firmasının tescilli ürünleri değildir.
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Klinik vaka: Dr. Ronny Watzke, Diş hekimi, Franz Perkon, DT



Multilink® Automix
YENİ NESİL

1. Viertel
2. Viertel

4. Viertel

3. Viertel

Madde artıklarının en iyi şekilde uzaklaştırılması
Geliştirilmiş Kolay Temizleme Formülü ve Çeyrek Tekniği sayesinde Multilink
Automix’ in artıkları daha kolay kaldırılır. 

Geliştirilmiş Kolay Temizleme Formülü ve Çeyrek
Tekniği sayesinde Multilink Automix’ in artıkları daha
kolay kaldırılır. Kullanılan polimerizasyon ışığının
gücüne göre madde artıkları her çeyrekte (mesio-oral,
disto-oral, mesio-buccal, disto-buccal) 1 ila 3 saniye
ışıkla aktive edilir ve jel kıvamına getirilerek bir scaler 
ile kolayca uzaklaştırılır.

Mükemmel estetik
Translüsent cam seramik kuronların sadece mineye değil, dentinin büyük bir
kısmına uygulandığı durumlarda, transparan simantasyon materyalinin kullanıl-
ması, restorasyonun o kısımlarında grimsi bir görünümde olması riskini yaratır.
“Beyaz” renk özellikle bu gibi durumlar için geliştirilmiştir ve azaltılmış şeffaflık 
ile restorasyonun estetiği garanti altına alınır.

Ş e f f a f       S a r ı      B e y a z    O p a k  

Restorasyonun son halinin Multilink Automix’in seçilmiş rengi ile görülebilmesi 
ve kontrol edilebilmesi için suda çözünebilen gliserin bazlı Try-In/ Prova pastaları
kullanılır.

Mükemmel marjin kalitesi
İyi bir restorasyon marjini hedefleniyorsa, kompozit simanın bağlantı yerleri
sertleştirme sürecinde havanın oksijeninden izole edilmelidir.  Böylece inhibisyon
tabakasının oluşması önlenir.

Bu amaçla Multilink Automix Sistemine havayı bloke eden Liquid Strip eklenmiştir.
Tamamen ve kusursuz sertleşmiş siman birleşim yerleri sayesinde renk 
değiştirmeyen marjinli son derece estetik restorasyonlar elde edilir.



Multilink® Automix
paketleme

Multilink Automix system Pack
1 Automix şırınga, 9 g, (seçilen renkte) 
1 Multilink Primer A+B, 2 x 3 g 
1 Monobond Plus, 5 g 
1 Liquid Strip, 2,5 g 
Muhtelif aksesuar (Karıştırma bloku, karıştırma godesi, aplikatörler, 
karıştırma kanülleri, akış şeması)  

627471WW                           Transparan
627473WW                           Sarı
627472WW                           Opak
645954WW                           Beyaz
                                                                       

Multilink Automix starter Pack                             
1 Automix�_ şırınga, 2,5 g transparent 
1 Multilink Primer A+B, 2 x 1 g 
1 Monobond Plus, 1 g 
Muhtelif aksesuar (Karıştırma bloku, karıştırma
godesi, aplikatörler, karıştırma kanülleri, akış
şeması)                                                   

627571WW Transparan                                     

Multilink Automix Refil                                                                                                         
1 Automix şırınga 9 g, (seçilen renkte)                                                                                                                                                    
15 Karıştırma kanülü                               

615216WW                                  Transparan                                                    
615217WW                                  Sarı                                 
615218WW                                  Opak                                       
645952WW                                  Beyaz

Multilink Automix Try-In-Paste                             

1 Şırınga, 1,7 g, (seçilen renkte)                                                                                                                                                    
645956WW                                 Transparan                       
645957WW                                 Sarı                                
645958WW                                 Opak                              
645959WW                                 Beyaz

Multilink Primer A+B                             

576825WW Primer A+B, 2 x 3 g                
613626WW Primer A, 1 x 3 g                  
613627WW Primer B, 1 x 3 g                       
Aksesuar                                                       

592435 Multilink Applicator Reg&Endo 50 adet
645951 Mixing Tips short tapered Refill 15 adet
645955 Root Canal Tips 5 adet

S

CNS



Üretim ve Satış 
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 
9494 Schaan 
Liechtenstein 
Tel. +423  / 235 35 35 
Fax +423  / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

sabit Protezler

Bu kAteGorİNİN DİĞER ÜRÜNLERİ:

Multilink® Automix, “Sabit Protezler” ürün kategorisinin bir parçasıdır. Bu kategorinin ürünleri, geçici uygulamalardan

restorasyonların bakımına kadar sabit protetik restorasyonların üretimi ile ilgili süreci kapsar. Ürünler birbirleri ile

optimum uyumluluk gösterir ve başarılı bir işlem ve uygulamaya olanak sağlar.

”Sabit protezler” kategorisinin ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Detaylı bilgi için 
Ivoclar Vivadent müşteri temsilciniz ile temasa geçebilir veya www.ivoclarvivadent.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.

HAZIrLIk restorAsYON ÇALIŞMA BİTİM sİMANTASYON BAkIM

Cervitec®Programat® Multilink®Telio® IPS e.max®IPS e.max®

Restorasyonlar için kalite garantisi

Cervitec®

• Amaçlanan– Riskli alanlarda profesyonel uygulama
• Etkili – Yüksek kaliteli restorasyonlar için yoğun
bakım
• Verimli – Optimum kırmızı-beyaz estetik

Chlorhexidin ve Thymol içeren koruyucu lakall ceramic – all you need

Tüm endikasyonları kapsayan çözüm

IPs e.max® system

• Pres ve CAD / CAM tekniği için son derece
estetik ve çok sağlam malzemeler

• İnce venerlerden uzun gövdeli köprülere kadar farklı
restorasyonlar için benzersiz Lityum disilikat (LS2) ve
Zirkonyum oksit (ZrO2).

• Simantasyonda esneklik: Adeziv, kendinden adeziv ve konvansiyonel

647560/d/2013-01-14


