Geleceğin
Kompozit teknolojisi
şimdi kullanılıyor!

Hızlı posterior kompozit

Tetric EvoCeram Bulk Fill
®

Şekillendirilebilen bulk-fill kompozit

Tetric EvoCeram Bulk Fill
®

Yeni direkt restoratif uygulama
Geçmişteki posterior restorasyon uygulamaları çok fazla zaman ve çaba
istiyordu. Polimerizasyon büzülmesini kompanse etmek için kompoziti
birkaç tabaka halinde uygulamak ve sertleştirmek gerekiyordu. Dahası,
kalın kompozit tabakalarının tamamiyle sertleştirilmesi imkansızdı.
Tetric EvoCeram Bulk Fill, posterior diş restorasyonlarındaki aşırı zahmeti
ortadan kaldırmaktadır. Bu kompozit ile 4 mm’ye kadar katmanlarla
“bulk uygulaması’’, düşük büzülme stresi ve adaptasyon kesinliği sağlanır.

Posterior etkililik, sıfır taviz
Restorasyonlar tek katmanla yerleştirilebildiğinden Tetric EvoCeram Bulk Fill diş
hekimine zaman tasarrufu sağlar. Uygulama, şekillendirme, konturlama ve
polimerizasyon, konvansiyonel 2-mm kompozitlere oranla %60 daha hızlı yapılır.
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Tetric EvoCeram
konvansiyonel teknik

Tetric EvoCeram
Bulk Fill

Kaynak: 21 ülkeden 32 deneyimli diş hekimi, ICDE, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2011

Dolgu

Modelaj

4 mm

Etkililik

Polimerizasyon

10 s > 1,000 mW/cm²

Estetik

Öncü bulk-fill teknolojisi
Işık başlatıcı Ivocerin®, ışık duyarlılık filtresi ve büzülme stres azaltıcıları gibi
eşsiz patentli bileşenler, Tetric EvoCeram Bulk Fill’i özel yapmaktadır ve
kompozite en gelişmiş teknoloji olma özelliği kazandırmaktadır.

Ivocerin
ışık başlatıcı

4 mm. lik katmanlar ve 10
saniyelik kısa ışık verme
süreleri

Büzülme
stres giderici

Polimerizasyon sırasında
düşük büzülme stresi

Işık duyarlılık
filtresi

Reflektör ışığı altında uzun
çalışma ve modelaj süresi

Önemli Amerikan test enstitüsü The Dental Advisor
“Ürün Ödülleri” dalı 2013’ te Tetric EvoCeram Bulk
Fill’i ‘
’En iyi Bulk Fill Kompozit’’ seçmiştir
Kaynak: The Dental Advisor, vol. 30, no. 1, Ocak-Şubat 2013

Bir bakışta yararlar
Hızlı posterior kompozit:
• Yeni ışık başlatıcı Ivocerin sayesinde 4mm’ye kadar bulk katman uygulaması
• Süperior marjinler için düşük büzülme ve düşük büzülme stresi
• Operatör ışığı altında uzatılmış çalışma süresi, şekillendirme kıvamı

Tetric EvoCeram Bulk Fill
®

Işık başlatıcı Ivocerin® sayesinde 4-mm. kalınlığında
polimerizasyon
Ivoclar Vivadent R&D tarafından geliştirilen eşsiz ışık başlatıcı 4mm. lik
katmanlarda hızlı ve derin polimerizasyon sağlar. Ivocerin, kamfokinon ve
Lucirin’e oranla sertleştirme ışığına daha büyük tepki veren standart
fotobaşlatma sistemine eklenen bir polimerizasyon hızlandırıcısıdır.

Görece yoğunluk

Genellikle geleneksel başlatıcılar içeren kompozit restoratiflerde translüsens,
renk ve sertleştirme derinliğinden ödün verilmemesi istenmektedir. Yüksek
derecede reaktif Ivocerin, 10 saniyelik ( 1000 mW/cm2) ışık verme süresi
sağlarken maksimum estetik sağlayabilen bir seviyede translüsens
sunmaktadır.
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Muhtelif bulk-fill malzemelerin estetik görünümünün karşılaştırılması
20.7%
mine benzeri
translüsens
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Renkleşmiş diş
preparasyonu

Tetric EvoCeram
Bulk Fill IVA

SDR Flow/
Ceram X A3*

Venus Bulk Fill/
Venus Diamond A3*

Dolgu maddesi çok translüsens ise, restorasyon grimtrak bir görünüm alabilir.
*Bu markalar Ivoclar Vivadent AG. tescilli markası değildir.

Filtek Bulk Fill/
Filtek Surpreme Unv. A3*

x-tra base/
Grandio SO A3*

Büzülme stres azaltıcıları ideal marjinal kapama sağlar

Marjinal sızıntıyı engellemek için sadece düşük hacimsel büzülme ve düşük
büzülme stresli kompozitler bulk katman tekniğinde kullanılır. Özel büzülme
stres azaltıcıları,Tetric EvoCeram Bulk Fill dolgu bileşimine eklenmiştir. Daha
düşük elastik modül değerleri sayesinde polimerizasyon sırasında mikroskobik
yay gibi hareket ederler ve büzülme stresini azaltırlar. Sonuç, ideal marjinal
bütünlüktür. Büzülme kuvvetleri kanıtlanmış 2-mm kompozitlerde mevcut
olanlarla karşılaştırılabilir.

Büzülme stres
Relaksörü
E-Modul 10 GPa

Cam doldurucu
E-Modul 71 GPa
Monomer
zinciri

Kuvvet

Büzülme stresi: 4 mm - 2 mm
MPa: yüzey aracılığı ile kavite duvarlarında hareket eden çekme kuvveti
MPa
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Estelite
Sigma*

Filtek
Z250*

SonicFill*

2-mm tabaka

Tetric
EvoCeram
Bulk Fill

2-mm tabaka

2-mm tabaka

0.00

2-mm tabaka

0.50

4-mm tabaka

1.00

Filtek
Supreme
XTE*

2-mm ve 4-mm tabakalarda Watts’a göre ölçüm, R&D Ivoclar Vivadent AG, Rapor Şubat 2013
*Bu markalar Ivoclar Vivadent AG. tescilli markası değildir.

Tetric EvoCeram Bulk Fill
®

Geliştirilmiş çalışma ve modelaj süresi
4 mm.lik katmanları şekillendirirken ve konturlarken, özellikle tüberkülleri
yeniden oluştururken uzun çalışma süresi gerekmektedir. Tetric EvoCeram
Bulk Fill reflektör ve ortam ışığının etkisini en aza indiren patentli ışık
duyarlılık filtresi içerir ve bu sayede daha uzun çalışma ve modelaj süresi
sağlar. Bu ışık duyarlılık filtresi koruyucu bir kalkan gibi çalışır, fakat
sertleşme ışığı ile bağlantılı olan polimerizasyon sürecini ertelemez.

3 dakikadan daha uzun çalışma süresi
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Bulk Fill

SDR
Flow*

Venus
QuiXfil*
Bulk Fill*

50

x-tra fil* SonicFill*

ISO 4049 (8,000 Lux) ölçümüne göre, R&D Ivoclar Vivadent AG, Haziran 2011
*Bu markalar Ivoclar Vivadent AG. tescilli markası değildir.

Materyalin pürüzsüz şekillendirilebilir kıvamı yerleştirme ve modelajı kolaylaştırır
ve kavite duvarlarına mükemmel uyum sağlar. Dengeli doldurucu formülü
sayesinde Tetric EvoCeram Bulk Fill restorasyonlarının cilası hızlı ve kolaydır.

Paketleme şekline genel bakış
IVA
IVB
IVW
IVA
IVB
IVW
IVA

IVA
IVB
IVW
IVA

Uzmanların onayı

Dr Markus Lenhard
Neunkirch, İsviçre

Preoperatif durum: 15 nolu dişin
meziyalinde proksimal çürükler

Tamamlanmış restorasyonlar:
bitişik dokuyla kusursuz uyum

16 nolu dişin prepare edilmiş kavitesi Tetric
EvoCeram Bulk Fill ile doldurulmuş.

Restorasyon bir sonraki seansta yapılacak.

Dr Arnd Peschke
Ivoclar Vivadent AG,
Schaan, Liechtenstein

Aksesuar
639035 Renk skalası
Tetric EvoCeram Bulk Fill, mine benzeri translüsens özellik gösteren üç
üniversal renkte sunulmaktadır:
• IVA: Universal A renk
• IVB: Universal B renk
• IVW: Süt dişleri veya açık renkli kalıcı dişler için beyaz renk

Direkt Restoratifler

Tetric EvoCeram® Bulk Fill ’Direkt Restoratifler’’ ürün kategorisindedir. Bu kategori preparasyondan restorasyon
bakımına kadar dişin doğrudan restorasyonunun gerektirdiği uygulamaları kapsamaktadır. Ürünler birbiriyle
koordinedir ve başarılı bir süreç ve uygulama sağlar.

OptraGate®

AdheSE® One F

PREPARASYON

BOND

Tetric EvoCeram®

DOlGU

Bluephase®

OptraPol®

cure

BİTİM

Proxyt®

BAKIM

BU KATEGORİNİN DİĞER ÜRÜNLERİ:

Bluephase Style

OptraGate

Polimerizasyon ışığı

Lateks içermeyen dudak ve yanak ekartörü

Her kullanım için en küçük LED

Daha iyi bir görünüm için en iyi çözüm

• Her kullanım – Hem kadın hem erkek için rahat tutuş
• Her madde – Geniş bantlı spektrum Polywave® LED
sayesinde üniversal kullanım
• Her zaman – Click & Cure sayesinde opsiyonel
kablolu çalıştırma

• Tedavi alanına geliştirilmiş ulaşım
• Üç boyutlu esneklik sayesinde geliştirilmiş hasta
konforu
• Geniş endikasyon yelpazesi

®

®

‘
’Direkt Restoratif’’ kategorisindeki ürünlerle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Ivoclar Vivadent’ deki ilgili kişi ile iletişime geçin veya www.ivoclarvivadent.com adresini ziyaret edin.

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

