
YENİ

Cention N
Toz-likit dolgu materyali

Dolgunun
temelleri
Yeniden tanımlandı

Basic
filling
Redefined



Nötr pH değeri:
düşük iyon 

salınımı

volume replacement
%100

Yenilikçi

Cention N, posterior dişlerde diş dokusunun tamamen ve daimi 
olarak yerine koyulması için yenilikçi temel dolgu materyalidir. 
Yıllarca, cam iyonomerler ve amalgamlar endikasyonları dahilinde başarıyla dolgu materyali olarak kullanıldı. Ancak, 

alternatif olabilecek temel bir dolgu materyalleri için belirgin talep hep var oldu. Cam iyonomer simanların bükülme 

dirençlerinin düşüklüğü, amalgamın sebep olduğu grileşme ve ana bileşenlerinden biri olarak civa içermesi bunun ana 

sebeplerindendir. 

Aksine, Cention N yüksek bükülme direnciyle diş renginde estetiği bir arada sağlıyor. Yeni emel dolgu materyali 

Alkasitler materyal grubuna ait. Bu alkalin filler, asit saldırıları sırasında hidroksit iyonları açığa çıkararak pH değerinin 

düzenlenmesini sağlıyor. Sonuç olarak demineralizasyon engellenebiliyor. Dahası, yüksek miktarda florid ve kalsium 

iyonlarının salınması diş minesinin remineralizasyonu için sağlam temel oluşturuyor.

Yüksek bükülme direnci, çapraz bağlı polimer yapı sayesinde sağlanıyor. Reaksyon başlatıcı (initiator) sistem kimyasal 

polimerizasyonun başarılı olmasını sağlıyor.



Dayanıklı Klas I ve II restorasyonlar için

Dayanıklı

Asit saldırısı

Asidik pH değeri: 
artmış iyon salınımı

bükülme direnci›100 MPa
-

yüksek bükülme direnci

100 MPa'nın üzerindeki bükülme direncinin restorasyonların dayanıklılığında 

önemli bir faktör olduğu klinik kçalışmalarla kanıtlanmıştır. Cention N'nin cam 

iyonomer simanlardan belirgin şekilde farklılaştığı nokta budur. Cention N, 

stres taşıyan posterior bölgede 100 MPa altında çok iyi bükülme direnci 

göstermektedir.

Flexural strength [MPa]

Cention N Fuji IX GP*

110

22

* Bu marka Ivoclar Vivadent AG'nin tescilli markası değildir.
Kaynak: R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein, 2016



daha estetik

Cention N %11'lik yüksek şeffaflığa sahip diş renginde dolgu malzemesidir. Bu, 

Cention N'nin çevre diş dokusuyla renk uyumu sağlarken aynı zamanda 

renklenmiş dentini kapatabilmesini sağlar

Cention N Fuji IX GP* Fuji II* Ketac™ 
Molar*

Ketac™ 
Universal*

* Bu markalar Ivoclar Vivadent AG'nin tescilli markaları değildir
Source: R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein, 2016

Estetik

Amalgamdan ve cam iyonomerden 

100 % 
 doğala eş 

görünüm



Bitim

Basit

Dört çalışma adımında kolay kullanım

Cention N belirgin derecede kolay kullanılır. Primer, kavite lakı veya 

polimerizasyon cihazı kullanılmasına gerek yoktur. Konvansyonel cam 

iyonomer simanların kullanımına göre yedi çalışma adımı1  uygulanmasına 

gerek kalmaz.

1 Fuji IX GP (GC) kullanım talimatlarına göre klinik uygulama

Başlangıç durumu     Retantif preparasyon     

 Photos: R&D, Dr T. Repetto-Bauckhage, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein, 2016

çalışma adımı1

4 yerine 11

Dozlama Karıştırma Dolgu Bitim
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Ekonomik

Çok sayıda tek diş restorasyonu

30g toz ve 8 g likit kullanılarak 167* tek diş restorasyonu 

yapılabilir. Bu sebeple, Cention N, çok ekonomiktir ve 

amalgam ve cam iyonomer uygulamaları için gerçek bir 

alternatiftir. 

* Talep halinde bilgi temin edilir.

Satış formları

684199AN Cention N Starter Kit 1 x 15 g Powder A2 
1 x 4 g Liquid 

684196AN Cention N System Kit 1 x 30 g Powder A2 
1 x 8 g Liquid

684198AN Cention N Refill Powder 1 x 30 g A2

684197AN Cention N Refill Liquid 1 x 8 g

tek diş 

restorasyonu
›100-
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