
Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass® ceM

Son derece estetik
   İnanılmaz kolay



Estetik sonuçlar

Kendinden sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass® CEM, verimlilik, kullanım kolaylığı
ve estetiğin istenen özelliklerini biraraya getirir. Yüksek translüsensi özelliği nedeniyle,
doğal görünümlü sonuçlara çabucak ulaşılır. Vivaglass CEM, çok çeşitli indirekt
restorasyonların konvansiyonel simantasyonları için uygundur, örneğin;

• Metalden yapılan inleyler, onleyler, kuronlar ve köprüler

• Çok güçlü seramikler ile yapılan kuronlar ve köprüler

• Metal postların yanısıra indirekt metal postlar ve kor yapılar

• Ortodontik bantlar

• Hazır çelik kuronlar

Yüksek translüsensi ve esnek renk

Eğer yeterli retansiyon varsa Vivaglass CEM, lityum disilikat cam seramik ve oksit                                                                                                                
seramikten üretilmiş çok güçlü kuron ve köprü restorasyonlar için de kullanılabilir.

Vivaglass CEM’in mükemmel optik özellikleri, seramik restorasyonların estetik          
karakteristiklerini arttırır. Estetik açıdan, seramik restorasyonların adeziv                         
simantasyonlarında elde edilen sonuçlarla kıyaslanabilir.

Adeziv teknik ile yapıştırılan bir seramik kuron oldukça                                  
doğal görünüme sahiptir.

Vivaglass CEM ile aynı tip ışık dağılımı ve görünüm elde edilebilir:  
Reflect 02/2008, Ivoclar Vivadent AG, Dr. Andreas Kurbad.

Hassas damlalık mekanizması

Vivaglass CEM’in toz ve likit içerikleri optimal uyumda

olduklarından doz ayarı oldukça kolaydır. Şişenin

hassas damlalık mekanizması likitin tam doğrulukla ve

sızıntı  yapmadan uygulanmasına izin verir. Böylece

tutarlı sonuçlara ulaşılır.

Ortalama boyutlardaki kuronların simantasyonu
için bir damla likit ve 1 ölçek toz genellikle yeterlidir.
Bu oran daha büyük restorasyonlarda arttırılmalıdır.



Simantasyon kolaylığı

Klinik vaka

1 Pre-operatif durum

2 Karıştırılmış Vivaglass CEM

3 Vivaglass CEM uygulaması

4 Kuronlar yerleştirilmiş

5 Post-operatif durum

Vivaglass CEM’ in kullanımı kolaydır: Sadece toz ve likiti
1:1 oranında karıştırın ve hemen restorasyonu ağıza 
yerleştirin.

Vivaglass CEM, etch işlemi veya adezivlerle
restorasyonların hazırlanması gibi zaman alıcı işlemleri
ortadan kaldırır.
Cam iyonomer simanın nem toleransı sayesinde rubber dam
uygulamasına gerek kalmaz. Hem uygulayan, hem de hasta
adeziv bonding’e kıyasla kısa tedavi süresinden faydalanırlar.

Ürünün teknik toleransı ve sürekli florür salınımı sayesinde
Üdaha az postoperatif hassasiyet oluşur.

Fazlalıkların kolayca uzaklaştırılması

Restorasyonun yerleştirilmesinin ardından fazlalıkların
verimli ve etkili bir şekilde çıkarılması, diş eti
dokusunun enflamasyonunu önler. Vivaglass CEM
artıkları, simanın tamamen sertleşmesinden
sonra bile kolaylıkla uzaklaştır.

Radyopasite

Vivaglass CEM’in radyoopasitesi rakip ürünlerle kıyaslanabileceğini

göstermiştir. X ışınları ile kolayca ayırt edilebilir.

Kaynak: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Temmuz 2010 
* Ivoclar Vivadent AG’ nin tescilli markası değildir.

Kaynak: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Temmuz 2010 
* Ivoclar Vivadent AG’ nin tescilli markası değildir.

dentine yapışma

Vivaglass CEM, makaslama yapışma güç testlerinde rakip

ürünler ile kıyaslandığında, dentin ile en yüksek yapışma

değerlerine ulaşmıştır.
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Ürünlerle kombinasyonu

IPS e.max® Press 
IPS e.max CAD 
IPS e.max ZirPress Venerler  –
IPS e.max Ceram Venerler – 
IPS e.max ZirCAD 

IPS Empress® Esthetic – 
IPS Empress CAD – 

SR Adoro® (metal-destekli) 
SR Adoro (metal-desteksiz) – 

IPS d.SIGN® (metal seramik) 
IPS InLine® / IPS InLine PoM (metal seramik)
IPS Classic® (metal seramik) 

FRC Postec® Plus – 

CosmoPost – 

endikasyon

Metal/Metal-destekli
İnleyler/ Onleyler

Kuronlar/ Köprüler

Endodontik Postlar 
Maryland Köprüler – 

Konvansiyonel
Cam seramikler (örn. leucite ile güçlendirilmiş)

Lityum silikat (LS2) Cm seramikler

İnleyler/ Onleyler – 
Venerler – 
Kuronlar
3- üyeli köprüler

Oksit seramikler (Zirconia/Alumina)
Kuronlar/ Köprüler

Endodontik Postlar – 

İndirekt kompozitler – 

Vivaglass® CEM

Endikasyonları



Paketleme şekli

Vivaglass CEM  
562256AN

Asorti

1  tüp Vivaglass CEM  
likit, 10 ml

1 şişe Vivaglass CEM  
toz, 30 g

1 dozaj kaşığı
1 karıştırma pedi

Vivaglass CEM Likit
638995AN

Refill

1  tüp Vivaglass CEM  
likit,10 ml

Vivaglass® CEM



sabit protezler

Bu KATEGORİNİN DİĞER ÜRÜNLERİ:

Vivaglass® CEM, “Sabit Protezler” ürün kategorisinin bir parçasıdır. Bu kategori, geçicilerden restorasyon

bakımına kadar sabit protez restorasyonların üretiminde yer alan ürünleri kapsamaktadır. Bu kategorideki

tüm ürünler birbirleriyle optimal uyumdadır ve başarılı bir çalışma ve uygulamaya izin verir.

”Sabit protezler” kategorisinin ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? 
Daha detaylı bilgi için voclar Vivadent müşteri temsilciniz ile iletişime geçebilir veya
www.ivoclarvivadent.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Restorasyonların kalitesini koruma

cervitec®

• Hedefli – riskli alanlarda profesyonel uygulama
• Efektif – yüksek kaliteli restorasyonlarda yoğun bakım
• Verimli – optimal pembe beyaz estetik

Klorheksidin ve timol
içeren koruyucu lak

Çok yönlü metal seramik

Tek sistem ile başarı 

ips inLine® system

• Tüm işlemlerde kullanımı kolay
• İstenen sonuçlar çok çabuk elde edilir
• Estetik açıdan hoş renker

pRepARAsyoN ResToRAsyoN İŞLEM BİTİM sİMANTASYON BAKIM

Cervitec®Programat®AlloysSystemp® IPS InLine® System Vivaglass®

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


