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Görünmeyeni görünür yapın

CRT Caries Risk Test
®
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CRT
Erken
tanı

Erken teşhis için
hastanın çürük riskini
analiz etmek
önemlidir. Sadece bu
şekilde çürüğü oluşturan
nedenlerle savaşmak ve
özel, ihtiyaca yönelik
tedavi önlemleri
uygulamak mümkün
olur. CRT çürük testi
sadece bunu yapmanızı
sağlar.

CRT bacteria

Tükürükteki streptokok
mutansve laktobasillerin
sayısını belirlemek için.

Karyojenik
bakteriler

Bakteriler, asitleri
karbonhidratlardan
üretirler. Bu asitler diş
yüzeyini demineralize
eder.

Streptokok
mutanslar

Karyojenik
mikroorganizmalar

Farklı birçok faktör ağız
sağlığını etkiler.
Yeme alışkanlıkları,
diş yapısının doğal
direnci,mikroorganizmalar
ve tükürük, çürüklerin
oluşmasında ve
gelişmesinde önemli
rol oynar.

Gereksinime yönelik bir tedavinin esası

Caries

Mikroorganizmalar

Zaman ve
sıklık

Karbonhidrat

Özel
faktörler

Çürük defektinin
oluşumundaki etkenler

Streptokok Mutanslar
çürüklerin oluşumunda
önemli rol oynar.

Laktobasiller çürüklerin
gelişmeleri ile bağlantılıdır.

Foto: PD Dr. S. Kneist, Efurt

®

LaktobasillerCRT buffer

Tükürüğün tamponlama
kapasitesini belirlemek
için.
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CRT

CRT bacteria

Yüksek çürük riski

Yüksek bakteri sayıları,
yüksek çürük riskinin
belirtisidir. Bakterilere
karşı koruyucu faktörler
yetersizse çürük
defektleri gelişebilir.

Derinlemesine
bilgi

CRT bacteria ve CRT
buffer normalde
ulaşılamayan belirsiz
bilgiye ulaşmanızı
sağlar. CRT, çürük
defektlerinin gözle
görülmediği
zamanlardan önce bile
erken müdahalede
bulunmanızı sağlar.

Çürük
artışı

Çürük
artışı

Çürük
artışı
yok

Çürük
artışı
yok

Yüksek çürük riski Düşük ve orta
derecede çürük riski
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CRT bacteria –
kolay
uygulama

Ô uygulaması hızlı ve
kolay
Ô sonuçlar sadece 2

gün içinde hazır
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Çürük tahmini ve çürük
sayısındaki gerçek artış (12- 13
yaşındakilerde 4 yıldan sonra )
tükürükteki streptokok mutans
ve laktobasilllere bağlıdır.
(Kneist 1998)

®

CRT bacteria –
kesin
klinik bulgular

Ô ikisi bir arada:
streptokok mutans
ve laktobasil sayısını
sayısını kaydeder

Ô yüksek seçicilik
Ô hijyenik olarak

örtülmüş agar
yüzeyleri

Ô bilimsel temel
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CRT buffer

Demineralizasyon
asitlerle 

Koruma
Tampon sistemi ile

Saliva

Speichel

®

CRT buffer – 
hep aynı kalitede

Ô tek paketlenmiş
test çubukları

Ô güvenilir sonuçlar

CRT buffer –
kolay uygulama

Ô kullanımı hızlı ve
    kolay sadece
Ô sonuçlar sadece 5

dakikada hazır

Doğal
koruyucu
faktörler

Tükürükteki tamponlama
sistemleri, dişler için
zararlı asitleri etkisiz hale
getirir. Tamponlama
kapasitesini CRT buffer ile
belirleyerek tamponlama
sistemlerinin yetkinliği
ortaya çıkarılabilir.
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CRT
Güvenilir bir ortaklık için

®

diş hekimi
ile…

Ô hedeflenen hasta
    bilgilendirmesi
Ô erken önleyici
    tedbirler
Ô özel hatırlatma
    bilgisi

… hasta
     arasında

Ô individüel bakım       
ve destek
Ô erken tanı
Ô uzun vadeli diş
   koruması

sağlam bir
diş hekimi-
hasta
ilişkisi kurun!

Düzenli risk
kontrolleri ile birlikte
gereksinime yönelik özel
tedavi önlemleri

Önleme, tedavi ve bakım
konusunda profesyonel
ve özel bir tedavi
uygulamak için
aşağıdaki Profesyonel
Bakım Ürünlerini
kullanmanızı öneriyoruz:

Hedeflenen
tedavi

bakteri kontrolü için
klorheksidin içeren
koruyucu lak

arttırılmış mine direnci
için florür içeren lak

profesyonel diş
temizliği ve polisaj
pastaları

fissür örtücüler

Cervitec

Fluor Protector 

Proxyt 

Helioseal
Helioseal F
Helioseal Clear
Helioseal Clear Chroma
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CRT
Paketleme

®

…hastalarınızla
iletişimi
desteklemek
için

Ô Akış şeması
Ô Tedavi diyagramı
Ô Çocuklarda tedavi

uygunluğu
Ô Yetişkinlerde

tedavi uygunluğu
Ô Broşürler
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CRT®

Intro Pack

3 CRT bacteria -
Daldırma örnekleri
3 CRT buffer - Test-şeridi
Aksesuarlar

CRT® bacteria
Refill

6 CRT bacteria -
Daldırma örnekleri
Aksesuarlar

CRT® buffer
Refill

6 CRT buffer - test-şeridi
Aksesuarlar

Kültür inkübatörü

1 Küçük inkübatör
1 Çoklu raf
Örnek standı
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CRT Caries Risk Test
®

clinical

Bakteri plaklarını görünür hale getirir

Plaque Test
Floresens açığa çıkartan likit

Plaque Test RZ engl  30.07.2002 13:49 Uhr  Seite 1
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Plaque Test

Bakter plağı sadece dental
çürüklerin değil periodontal
hastalıkların da tetikleyicisidir
ve diş ve dişetlerinin sağlığını
tehlikeye atar

Plaque Test, bakteri plağın
ortaya çıkarılması için
floresens özellikte bir likittir.

Bakteri plaklarını ortaya çıkarmak için uygulanan özel solüsyon

clinical

Üretim ve Satış

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2 
FL-9494 Schaan
Principality of Liechtenstein
T +423 / 235 35 35 
F +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Plağın ışıkla
ortaya çıkarılması

➔ Plaque Test’i diş
yüzeylerine
bolca uygulayın.

➔ Hastadan ağzını
çalkalamasını
isteyin.

➔ Dişlere
polimerizasyon ışığı
tutun. Plaktan
etkilenen alanlar
parlak floresent
görünecektir.

➔ Görünen plağı diş
fırçalamayla
veya profesyonel diş
temizleme ile
tamamiyle kaldırın.

Avantajları:

➔ tüm polimerizasyon
ışıkları altında
floresent özellikte

➔ dil ve mukoza
zarında renk
değişikliği yapmaz

➔ kolay uygulama
➔ hedeflenen

uygulama
➔ ekonomik kullanım

Özel
solüsyon!

Plaque Test  hızlı, kolay,
estetik yoldur:

İkna eder

hastalarınızı daha iyi
oral hijyen önlemleri
almaları için

Bilgilendirir

hastalarınızı bu  
önlemleri nerede ve
nasıl uygulayacakları
konusunda

Korur
hastalarınızı koruyucu
dental ve periodontal
hastalıklar hakkında

Görülmez

Polimerizasyon 
ışığı olmadan

Görülür

Polimerizasyon 
ışığı ile

Paketleme

1 şişe 
Plaque Test, 10 ml
Aksesuar

Plaque Test RZ engl  30.07.2002 13:49 Uhr  Seite 2
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Çürüklere ve erozyona karşı
güçlendirilmiş koruma

Fluor Protector
Florid içeren koruyucu lak
ve özel bakım jeli
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asidik ağız ortamı

Florür ve kalsiyum koruyucu tabaka
oluşturmak için birleşirler.

Ağızın asitli yapısında,
kalsiyum(Ca), fosfat(PO) ve
hidroksil(OH) iyonları dişten
ayrılır ve bu nedenle dişler
zayıflar.

Asitli bir yapıda, kalsiyum
ve florür, kapatıcı tabakadan
ayrılır. Sonuç olarak, dişler
asitlerin tehlikesi altında
olmaz.

Sağlıklı kalmak ve güzel görünmek
için dişlerin hayat boyunca florüre
ihtiyacı vardır. Birçok vakada, diş
macunu kullanmak yetersiz kalır
ve başka şekillerde ek olarak florür
kullanmak gerekir. Florür lakının
bölgesel kullanımı profesyonel
seçimdir. Dental organizasyonlar
bu önlemin üzerinde durarak  
önermektedir.

Koruyucu florür lak, dişi 
profesyonel şekilde korur:

� hassas dişler
� çürükler
� erozyon

Fluor Protector, açığa çıkmış kolelerde
açık dentin tübülilerini örter ve
bu sayede dişlerin ağrımasını önler.

Fluor Protector koruması:

� demineralizasyonun engellenmesi
� remineralizasyon uyarımı
� minenin alt tabakalarında florizasyon
� başlangıç çürük lezyonlarının

remineralizasyonu

Flour Protector uygulandıktan sonra,
dişler üzerinde kalsiyum florür
tabakası oluşur. Bu tabaka dişleri   
zararlı asitlere karşı korur. Ağızdaki
asit konsantrasyonu çok yüksekse,
bu koruyucu tabaka kalsiyum ve
florür salar. Sonuç olarak, mine ve
dentin asitlerden korunmuş olur.
Oldukça kalın bu kapatıcı tabaka,
uzun süre florür salan bir depo
oluşturur.

Koruyucu lak ve jel
Florür ve daha fazlasını içeren güçlü ikilii

Fluor Protector dişleri
hasardan korur

Fluor Protector

Dış uyaranlara karşı savunma

Güvenilir koruma

Depo etkisi

Tükürük Tükürük Tükürük

Ca Ca F

Ca F

Ca FPO OH

Fluor Protector
olmadan

Depo etkili
kapatıcı tabaka

Fluor Protector
uygulanmasından sonra

nötral ağız ortamı

Kalsiyumfluridden oluşan
koruyucu tabaka

asidik ağız ortamı
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Fluor Protector
Klinik kullanımı uzun yıllardır
kanıtlanmış

Fluor Protector, erozyona
ve abrazyonla birlikte
erozyona karşı diş madde
kaybını yerinde önler.
(Vieira ve diğerleri. 2007).

Sabit ortodontik apareyler kullanılan
12 – 15 yaşlarda (n=273) beyaz
nokta lezyonların (WSL) görülme
sıklığı; Baseline ve Flour Protector
plasebo lak gruplarında Debonding
sonrası (Stecksén-Blicks ve diğerleri.
2007).

I

Sayısız uluslararası klinik çalışma
ve onlarca yıllık klinik deneyim lak
sisteminin etkisini kanıtlamaktadır.
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Fluor Protector çocukların, gençlerin ve
yetişkinlerin tedavisi için uygundur.
Düşük florür konsantrasyonu sayesinde
okul öncesi çocuklarda bile tedavi için
uygundur. Ürün, pratik kullanımı alan
şartlarında test edilmiştir.

Ortodontik tedavi sırasında düzenli
Fluor Protector kullanımı, beyaz nokta
lezyonlarını engelleyebilir.

Fluor Protector
Aşırı hassas dişlerin tedavisi
için ve uzun dönem çürük
profilaksisi için koruyucu
florür lakı

Farklı yaş grupları için

Foto:
Dr. A. Peschke

Fluorid lak uygulaması
Foto: Dr. B. Monse

Fluor Protector

Bileşim

1g Fluor Protector içeriği:
Bis { 4 - [ 2 - (difluor hydroxysilyl)
ethyl] - 2 - methoxycyclohexyl }
[N,N-(trimethylhexan - 1,6 - diyl)
dicarbamat] (9 mg) (Fluorsilan).
1 mg Fluoride eşdeğerdir.
Diğer maddeler:
Poly { 2,2 - bis (hydroxymethyl) butan
- ol -tris [ ( 3 - isocyanato - 4 - methyl-
phenyl ) carbamat ] }
Ethylacetat
Isopentylpropionat

Kontrendikasyonları

Fluor Protector kullanılmaması gereken        
durumlar:
- Fluorid, aktif madde veya yardımcı
maddelerden birine karşı hassasiyet
( allerji) varsa.
- Ağız mukozasının deskuamatif
değişikliklerinde

Yan tesirleri

Dişeti ile temas ettiğinde kısa
süreli hafif bir yanma hissi  
oluşabilir.

Yenilikçi
VivAmpoule
kolay ve hızlı
açılır.
Başlık
kolayca ayrılır.
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Şeffaf ve renksiz lak, çabucak
renksiz şekilde kurur. Diğer birçok   
lakla karşılaştırıldığında, gerçekten
görünmezdir. Flour Protector
çok ince katmanlarda uygulanabil -
diğinden, rahatsız edici değildir.

Fluor Protector, düşük viskozitesi ve
optimal akıcılık ve nemlendirme
özellikleriyle tanınır. Yüksek viskozlu
preparatların aksine, lak kolayca yayılır
ve karmaşık yüzey yapılarına dağılır.

Aşağıdaki riskli alanlara gerekli florür
miktarıyla ulaşılabilir:

� açığa çıkmış koleler
� fissürler
� Aproksimal yüzeyler
� braket ve bantların olduğu yerde
� dolgu ve kuron marjinleri
� gözenekli diş yüzeyleri

Estetik, özel istek

Fluor Protector
Renksiz şeffaf lak

Karşılaştırılabilir lak

Riskli alanların özel
gereksinimleri vardır

yararlar

� Kontrollü dozaj
� Tüm yaş grupları için uygun

Ulaşılması zor riskli bölgelerin
geliştirilmiş tedavisi

Rahatsız etmeyen ince tabaka

Optimal Estetik

Artırılmış etki

Hızlı, hijyenik uygulama

Avantajları

Homojen solüsyonda % 0.1 Florür;
lak kuruduktan sonra konsantrasyon
yaklaşık 10 kat daha yüksektir

İdeal akıcılık ve nemlendirme
özellikleri

Düşük viskozite

Şeffaf, renksiz

Mükemmel adezyon

VivAmpoule
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Fluor Protector Gel, floride ilaveten
kalsiyum ve fosfat içerir. Böylece dişleri
korur, onarır ve saldırıya uğrayan diş
yapısını sertleştirir. Ksilitol, karyojenik
bakterilerin etkisini zayıflatır. Provitamin
D-Panthenol, genellikle diş ve ağız
sağlığına yarar sağlayarak gingiva ve
mukozanın bakımını gerçekleştirir. Fluor
Protector Jel dişleri güçlendirir ve asit
saldırılarına karşı korur.

Fluor Protector Jel dental çürüklere,
diş erozyonuna ve periodontal
hastalıklara karşı koruma için önerilir.
Jel özellikle aşağıdaki hastalar için 
uygundur:

� hassas dişleri olanlar
� açığa çıkmış koleler
� asitli yiyecekler tüketenler
� ağız kuruluğu olanlar
� ortodontik tedavi sırasında
� çürük riski yüksek olanlarda
� profesyonel diş

temizliğinden sonra
� hassas peri-implan

dokusunda
� diş beyazlatmalarında

Flour Protector Jel evde
kullanıldığında, profesyonel olarak
uygulanan koruyucu lak Fluor  
Protector etkisine destek olur.

Jel, her hastanın individüel
gereksinimlerine göre uygulanır:

� diş macunu yerine dişi
fırçalamak için

� akşamları diş fırçalandıktan
sonra diş fırçası üzerinde

� interdental fırça ile
� şine ile

Jelin pürüzsüz kıvamı, ulaşılması zor
bölgelerin tedavisini kolaylaştırır. Jelin
özel akıcılığı ve nemlendirme özellikleri
zor durumlarda kullanışlıdır. Jel çok
köpürmediğinden, hastalarınıza     
uygulandıktan sonra ağızlarını suyla
çalkalamamalarını söylediğinizde,
hastalarınız uyum sağlar!

Avantajlarınız

� hastalarınız için
profesyonel öneri
� problemli bölgeler için
hastalarınıza özel bakım
� profesyonel tedavi

başarınızın artışı

Hastaların öncelikleri

� aşınmış dişlerin çepeçevre
korunması

� kaygan dişler ve ağızda
güzel bir his
� günlük rutine kolay uyum

Muayenehanede ve evde özel
dental bakım

“kalsiyum artı florür artı
fosfat’ın” koruyucu formülü

Özel ihtiyaçlar için
özel bakım

Fluor Protector Gel

İndividuel uygulama

Zor koşullar
düşünülmüştür
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Avantajları

Kalsiyum + 1450ppm Florid +
Fosfat

Xylit

Pro-Vitamin D-Panthenol

Nötral pH-değeri

Hafif kıvam

Az aşınma

İndirgenmiş köpük oluşumu

Hafif nane tadı

Yararları

Dişleri asit
saldırılarına 
karşı korur

Karyojenik bakteri
gelişimini engeller 

Diş eti dokusunun bakımı

Erozyonlarda özellikle uygundur

Komplike riskli bölgelere
optimal dağılım

Aşınmış dişlerde ve
restorasyonlarda ve hassas
yumuşak dokularda koruyucu

Etkin kullanım

Ağızda iyi his

Koruyucu formüllü Fluor Protector Gel
„Kalsiyum artı Florid artı Fosfat“

Fosfat

Kalsiyum

Florid

Ca

F

PO
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Fluor Protector ve Fluor
Protector Gel, dişleri sağlıklı
tutma ve güzel görünmelerini
sağlama konusunda önemli
rol oynar.

Profesyonel Bakım ürünleri hastaların bireysel tedavi
ihtiyaçlarını değerlendirmek ve etkili kombine önlemler
almak tasarlanmıştır.

CRT® bacteria
Tükürük ve diş
plağındakivstreptokok
mutans ve laktovbasillerin
sayısını belirleyicivtest

CRT® buffer
Tükürüğün tampon     
kapasitesini belirleyici test

Plaque Test
Diş plaklarının
görünmesini sağlayan
translüsens likit

Proxyt®
Profilaksi pastası

Cervitec®
Chlorhexidin içeren koruyucu
lak. Chlorhexidin ve Floridli ağız
bakım jeli

Helioseal®
Fissür örtücü

OptraGate®

Yumuşak dudak ve
yanak rekartörü
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Fluor Protector/ Paketleme

VivAmpoule
Assortment
20 VivAmpoules
her biri 0,4 ml
Aksesuar
Refill
40 VivAmpoules
her biri 0,4 ml
Aksesuar
Intro Pack
4 VivAmpoules
her biri 0,4 ml
Aksesuar

Ampuller
Assortment
25 Ampul
her biri 1 ml
Aksesuar
Refill
50 Ampul
her biri 1 ml
Aksesuar

Fluor Protector Gel/ Paketleme

Tek tüp
Fluor Protector Gel, 20 g
Tek tüp
Fluor Protector Gel, 50 g

Fluor Protector
İndividüel ağız sağlığı yönetimi
için florür ve daha fazlası

Üretim ve Satış:

Ivoclar Vivadent AG Clinical
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Sayfa: 16

Sayfa: 16



Fluor Protector S 
Florid içeren koruyucu lak

Çürüklere ve
erozyona karşı

güçlendirilmiş koruma
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Fluor Protector S 
Floridli güçlü koruyucu lak

      Fluor Protector S – 
Dozajlı tüp içinde
homojen
koruyucu lak

Dişlerin sağlıklı ve güçlü olmaları
için, yaşam boyunca florüre ihtiyacı
vardır. Birçok vakada, diş macunu
kullanmak yetersiz kalır ve başka
şekillerde ek olarak florür kullanmak
gerekir. Florür lakının bölgesel
kullanımı profesyonel seçimdir.
Dental organizasyonlar, bu önlemin
üzerinde durarak önermektedir.

Onlarca yıllık tecrübe

Florür lakı Fluor Protector S, dental
lakların önde gelen uluslararası
üreticilerinden Ivoclar Vivadent
tarafından geliştirilmiştir.
Akıllı ve yenilikçi lak teknolojisi  
onlarca yıllık tecrübeye
dayanmaktadır. Şirket, taleplere
cevap verebilmek için diş hekimi ve
ekibiyle sıkı bir işbirliği içindedir. Bu
bağlamda hiçbir şey şansa
bırakılmaz. Fluor Protector S gibi
florür içeren lak preparatları,  
dental muayenehanelerin hizmet
sunumunu artırır ve gelecekteki
gelişimine yardımcı olur.
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Kapsamlı koruma 

Florür lakı, açığa çıkmış koleleri
kapatır ve hassasiyete karşı korur.
Sıcak ve soğuk uyarıcıların verdiği
rahatsızlık hissi azalır. Fluor
Protector S aşağıdaki durumlarda
kullanılır:
* aşırı hassas dişlerin tedavisinde
* dental minenin asitlere karşı
direncini artırmak için
* uzun vadede çürüklerin önlenmesi
için
* profesyonel diş temizliğinden sonra
* diş beyazlatma işleminden sonra
hassasiyeti azaltmak için

Florizasyon

Minenin hemen floridasyonu

Homojen olarak çözünmüş florürle
yenilikçi lak sistemi, florürün
hemen salınmasını sağlar. Fluor
Protector S’deki florürün tüm dozu
çok kısa sürede aktarılır. Sonuç
olarak, dental mine doğrudan ve
etkili bir  şekilde  florür ile
desteklenir.

Kullanımından bir saat sonra, farklı
florür laklarının mine yüzeyinde
alkali çözünebilen florür (Ivoclar
Vivadent, Ar&Ge 2011)

Üretken florür deposu

Fluor Protector S uygulamasından sonra,
diş yüzeyinde kalsiyum florür partikülleri
oluşur. Asit saldırıları sırasında, bu
partiküller kalsiyum ve florür şeklinde
ayrılır. Yoğun kapatıcı tabakası çok
üretken bir depo gibi çalışır. Bu depodan
uzun süre boyunca florür ve kalsiyum
salınır. Sonuç olarak, asitler doğrudan
mine ve dentine saldıramazlar.

Fluor Protector S olmadan,
Ağzın asitli ortamında, kalsiyum(Ca),
fosfat(PO) ve hidroksil(OH) iyonları
dişten ayrılır ve dişleri zayıflatır.

Fluor Protector S
uygulanmasından sonra,
Florür ve kalsiyum, koruyucu kapatıcı
tabaka oluşturmak için birleşirler.

Depo etkili kapatıcı tabaka
Asitli ortamda, kalsiyum ve florür
kapatıcı tabakasından ayrılır ve
tükürük ve mineye karışır. Böylece
dişler doğrudan asit saldırısına maruz
kalmazlar.

Florid lakı uygulanmamış demineralize diş minesi Fluor Protector S uygulamasından sonra yoğun kalsiyum florür benzeri partiküllerinin rast
elektron mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı, büyütme: 30‘000 x (Ivoclar Vivadent, AR&GE

Fluor Protector S Duraphat* Clinpro White
Varnish*

Ml Varnish* Bifluorid 10%* Negativ kontrol
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Karmaşık yüzeyler için
düşük viskozite

Fluor Protector S’in düşük
viskozitesi ideal akış ve
nemlendirme özelliklerinden
sorumludur. Viskoz, akışmaz
florür lakların aksine, Fluor
Protector S’in yayılımı kolaydır.
Dahası, karmaşık yüzey
yapılarına kolayca yayılır.

Riskli bölgeler;

 açığa çıkmış koleler
 fissürler
 aproksimal yüzeyler
 braket ve bant çevresindeki
bölgeler
 dolgular ve kuron marjinleri
 poröz diş yüzeyleri

gereken florürü alırlar ve daha fazla
korunurlar.

Homojen solüsyon

Fluor Protector S, homojen
solüsyon içinde florür içerir.
Bu durum homojen olmayan
preparatlarla karşılaştırıldığında
önemli avantajlar sağlar.

Fluor Protector S

 uygulama için hazırdır
 eşit miktarda dağıtılmış

florür içerir
 kontrollü florür uygulaması sağlar

 iyi yapışır

Çocuklar ve yetişkinler için

Fluor Protector S çocukların,
ergenlerin ve yetişkinlerin
tedavisi için uygundur.
Konsantrasyonu ve hafif tadı
sayesinde ürün okul öncesi
çocukları tedavi etmek için de
kullanılabilir. Hızlı ve kolay
uygulama çocuklar tarafından
sevilmektedir.

Kullanılmadan önce karıştırılması
gereken homojen olmayan
preparatlarla karşılaştırıldığında, Fluor
Protector S, tutarlı ve kontrollü bileşen
konsantrasyonu içermektedir. Fluor
Protector S kullanıma hazırdır bu
nedenle hemen kullanılabilir.

Hastaların öncelikleri
* Güzel tat  *
Hızlı, ağrısız tedavi                       *
Klinik kullanımı kanıtlanmış yöntem

Sizin yararlarınız
* Yüksek etkili florür lakı
* Hızlı tedavi
* İndividüel gereksinimler için çözüm

Fluor Protector S 
Dozajlı tüp içinde homojen lak

Mine yüzeyi Çok viskoz 
florür lakı

Fluor Protector S gibi düşük
viskoziteli florür lakı kolayca dağılır
ve porözlü yüzeylere girer.

Düşük viskoziteli
florür lakı

Mine yüzeyi

Yüksek viskoziteli florür
lakı yüzeye yerleşir.
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Avantajları Size yararları

Homojen solüsyonda 7700 ppm
florür; kuruduktan sonra yaklaşık
4 kat daha fazla konsantrasyon

İdeal akış ve nemlendirme
özellikleri

Kolay uygulama

Multi Dose ve 
Single Dose

Hafif tat ve koku

Diş beyazlatma ürünleriyle
uyumlu

 Direkt kullanıma hazır
 Kontrollü florür uygulaması
 Hemen florür salımı

Ulaşılması zor risk alanlarının
daha iyi tedavisi

Uygulama bölge koşullarında hızlı
tedavi

 Hassas hastalar için
önerilir
 Çocuklar tarafından kabul görür

Diş beyazlatma işlemi sonrasında
aşırı hassasiyeti azaltır

 Üretken dozaj tüpü
 İndividüel Single Dose

Kullanıcı dostu sunum
Yenilikçi dozajlama tüpü ile Fluor
Protector S’in istenilen miktarda, hızlı,
kolay, hijyenik ve ekonomik olarak
tüpten çıkışını sağlar.
Alternatif olarak stand güvenli
individüel Single Dose kullanılabilir.

Fluor Protector S, diş rengine
uyum sağlar

Karşılaştırılabilir lak

Fluor Protector S ile güzel dişler

Diş rengine uyum sağlar

Fluor Protector S, ince, düz bir
tabaka halinde uygulanabilir.
Renksiz, şeffaf lak çabuk kurur.
Diğer lakların aksine, doğal diş
rengine kolay uyum sağlar.

Fluor Protector S, çok hassas dozajlanır.

Fluor Protector S, güvenli Single Dose
standı
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®

Güçlü fissür örtücüler

Helioseal 

Helioseal fissür örtücüleri
düşmanlara fırsat vermez
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Pit ve fissürleri korur

Helioseal
®

Bir saldırı baş gösteriyor

Diş fırçalarının şansı yok

Örtme ile etkili bir koruma
sağlanır

Diş üzerindeki girinti ve çıkıntılar
çürük oluşumuna oldukça elverişlidir.
Kompleks yapılarından dolayı günlük
oral hijyen önlemleriyle temiz tutmak
zordur.

Diş fırçasının kılları fissürün en altına
kadar ulaşmaz.

Helioseal ile fissürün sıkıca örtülmesi

Fissürlerin karmaşık profili diş
fırçasının, dişin en alt kısımlarının
temizlenmesini engeller. Sonuç
olarak, zararlı bakterilere yerleşme
fırsatı verilmiş olur. Karbonhidratlar
bakterilere doğrudan ulaşır ve
çoğalmalarını kolaylaştırır. Bu da
çürük oluşumuna neden olur.

Helioseal® ile örtme, bu son derece
hassas yüzeyleri korur. Helioseal, pit
ve fissürleri içine bir şey sızmayacak
şekilde örter. Böylece bakterilerin
yaşadığı retansiyon oluklarını ve
bunları güçlendiren karbonhidrat
sağlamalarını keser.

Dahası,fissür örtücü ile üretilen
pürüzsüz yüzeyleri temiz tutmak
kolaylaşır.

Foto: Prof. Dr Zimmer, Almanya
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En büyük klinik talepler
için üç adet fissür örtücü

Helioseal
®

Helioseal F ile fissür örtücü

Helioseal

Pigmentli

Florür içermez

Doldurucusuz, düşük viskozite

Retansiyonların kolayca kontrolü

Şişe

Gereksinimlerinizi karşılamak için
ışıkla sertleşen rezin bazlı bu üç Heli-
oseal fissür örtücüden birini
seçebilirsiniz:

Helioseal
Şişede orijinal fissür örtücü

Helioseal F
Yenilikçi şırınga ve Cavifil şeklinde
temin edilen florür salımlı bir örtücü

Helioseal Clear
Yenilikçi şırıngalar şeklinde temin
edilen örtücünün şeffaf versiyonu

Seçim sizin
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Helioseal
®

Helioseal örtücülerin paketleme
şekilleri, viskozite, renk ve florür
içereklerine göre farklılık gösterir.
Ancak hepsi aynı yüksek klinik
per-formansı sergiler

Helioseal F ve Helioseal Clear, ergonomik
şekilde tasarlanmış yeni bir şırınga içinde
temin edilir. Şırınga ele kolay bir şekilde
sığdığından operatöre rahat bir kullanım
sağlar. Bu nedenle günümüzde şırınga
içerikleri daha kesin hazırlanır ve daha
hassas bir şekilde uygulanır. Ayrıca, ince
uçlar örtücünün daha hızlı ve titiz bir
şekilde uygulanmasını sağlar.

Üst çenedeki dişleri örtücü maddenin
akıcı özellikleri yeni aplikatör ile büyük
ölçüde kolaylaştırılmıştır:
Helioseal F uygulamalarında yerçekimi
pek sorun olmaz.

Ergonomik tasarlanmış
şırıngadan uygulanan
Helioseal F

Helioseal F

Pigmentli

Florür içerir

40% doldurucu içeriği, daha
yüksek viskozite

Retansiyonun kolayca kontrolü

Ergonomik şırınga veya Cavifil

Helioseal Clear

Berrak, transparan

Florür içermez

Doldurucu içermez, düşük viskozite

Ergonomik şırınga

Birçok ihtiyacı karşılar

Örtücünün altındaki
değişiklikler kolayca tespit edilir

Hassas uygulama
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Uzun süreli klinik başarı Helioseal fissür örtücülerin performansı
uzun yıllardır klinik deneyimlerle
desteklenmektedir. Süt dişleri ve daimi
dişlerdeki etkinliği belgelenmiştir.
Fissür örtücülerin kusursuz akıcı ve
yayılma özellikleri sayesinde risk
altındaki fissürleri örtmek kolaydır.
Örtücüler, diş minesine sıkıca yapışır
ve böylece uzun süreli retansiyon ile
pit ve fissürlerde sıkı bir kapama
sağlanır. Fissür örtücüler aşınmaya
da dayanıklıdır.

Helioseal F ile doldurulmuş 30
fissürün 12 ay sonraki marjinal
bütünlüğü  

(Koch et al. 1997) 

Helioseal fissür örtücüleri, çocuklar
ve yetişkinler için özel ağız sağlık
yönetimine profesyonel çözümler
sunan Ivoclar Vivadent i-Kids Pro-
gramı’nın bileşenleridir.
i-Kids Programı, Helioseal ürünleri
ile etkili bir şekilde dişleri örtmek için
gerekli tüm ürünleri içerir:

Özellikler Yararları

Üç farklı Helioseal örtücü

Uzun süreli klinik deneyim

Ergonomik kullanım

Kusursuz akıcılık ve yayılma özellikleri

Diş minesine sıkı yapışma

Marjinal sıkı kapama

Karyojenik bakterilere karşı direnç

Kişisel ihtiyaçlara bir çözüm

Güvenilirlik

Hassas uygulama

Karmaşık yüzeylerde bile yayılım

Uzun süreli retansiyon

Karyojenik bakterilere karşı dayanıklılık

Diş çürümesine karşı etkili koruma

Email Preparator Helioseal® F bluephase®

OptraPol® 
Next Generation Fluor Protector

OptraGate® Junior
veya
OptraDam® Plus Proxyt®

i-Kids
Programı ’’’ nın
bir parçası
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Özelleştirilmiş ağız sağlığı
yönetimi için fissür örtücüler

Helioseal örtücüler dişlerin uzun
vadede sağlıklı kalmasına önemli
ölçüde katkıda bulunur.

Helioseal
®

Ahouvo-Saloranta A, Hiiri A, Nordbald A, Makela M, Wor-
thington HV. Pit and fissure sealants for preventing dental
decay in the permanent teeth of children and adolescents.
Cochrane Database Syst Rev 2008: CD001830

Carlsson A, Petersson M, Twetman S. 2-year clinical
performance of a fluoride-containing fissure sealant in young
schoolchildren at caries risk. Am J Dent 1997; 10: 115-119

Ganss C, Klimek J, Gleim A: One year clinical evaluation of the
retention and quality of two fluoride releasing sealants. Cinical
Oral Invest 1999; 3: 188-193

Koch MH, Garcia-Godoy F, Mayer T, Staehle HJ: Clinical
evaluation of Helioseal fissure sealant. Clin Oral Invest 1997;
1: 199-202

Toledano M, Osorio R, Pons C, Garcia-Godoy F: Retention of
fluoride releasing resins as pits and fissure sealants. 30-months
clinical trial. J Dent Res 2000; 79: 417

Vrbic V. Retention of a fluoride-containing sealant on primary
and permanent teeth 3 years after placement. Quintessence
Int 1999; 30: 825-828

Bu materyaller sadece dental kullanım amaçlı geliştiirilmişlerdir. 
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan 
558672/0411/e/BVD

Literatür

Hızlı inceleme Özelleştirilmiş tedavi

Profesyonel Bakım ürünleri hastaların bireysel tedavi
ihtiyaçlarını değerlendirmek ve etkili kombine önlemler
almak tasarlanmıştır.

CRT® bacteria
Tükürük ve diş plağındaki
streptokok mutans ve laktik asit
bakteri sayısını belirleyici test

CRT® buffer
Tükürüğün tampon     
kapasitesini belirleyici test

Plaque Test
Diş plaklarının görünmesini
sağlayan translüsens sıvı

Cervitec® 
Koruyucu lak, ağız bakım jeli
ve klorheksidin içeren gargara
ve daha fazlası

Fluor Protector 
- Florür içeren koruyucu lak
- Kalsiyum, fosfat ve florür
içeren yoğun bakım jeli

Proxyt®

Profilaksi patı

VivaSens® 
Aşırı duyarlı dişler
için hassasiyet
giderici

OptraGate®

Hassas dudak ve yanak
rekartörü

Helioseal Paketleme Şekli
Assortment
1 şişe Helioseal, 8 gr
1 Email Preparator, 6 gr
Aksesuar

Refill
1 şişe Helioseal, 8 gr
Aksesuar

Helioseal F Paketleme şekli

Assortment
5 şırınga Helioseal F, her biri 1.25 gr
1 Email Preparator, 6 gr

Refill
1 şırınga  Helioseal F, 1.25 gr
Aksesuar

Cavifil
50 Cavifils Helioseal F, her biri 0.1 gr 

Cavifil Injector
1 Cavifil Injector

Helioseal Clear Paketleme Şekli

Assortment
5 şırınga Helioseal Clear,her biri 1.25 gr
1 Email Preparator, 6 gr

Refill
1 syringe Helioseal Clear, 1.25 g
Aksesuar

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

Profesyonel diş temizliği
ve polisaj için

Proxyt 

Profilaktik patlar
Hedeflenmiş, hassas, güvenilir

Cervitec®

Protective varnish, oral health
care gel and mouth rinse contain-
 ing chlorhexidine and more

Fluor Protector 
- protective varnish containing  
 fluoride 
- Intensive care gel
 containing calcium, 
 phosphate and fluoride

Helioseal®

Fissure sealants

VivaSens®

Desensitizer for hy-
persensitive teeth

OptraGate®

Gentle lip and cheek
r

Yeni Nesil
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Proxyt  ®

Profesyonel diş temizliği
ve polisaj için profilaksi patları

Özel gereksinimleri
karşılar

Biyofilm oluşumunu
engeller

Patlar, karyojenik bakterilerin
oluşumunu engelleyen ksilitol
da içerir.

Dişlerin, restorasyonların ve implant-
ların profesyonel temizliği ve polisajı
çürüklerin, periodontal ve peri-implant
hastalıkların önlenmesi için temel 
önlemlerdir. Ağız sağlığı bağlamında,
bu önlemler hastanın sağlıklı bir
ağıza sahip olmasına yardımcı olur.
Sağlığa yararlarına ek olarak,
profesyonel ağız hijyeni ‘’pembe ve
beyaz estetiği’’ geliştirir; diğer bir
deyişle hastanın diş ve dişetleri
daha sağlıklı ve çekici görünür.

Pürüzlü yüzeyler, zararlı bakterilerin
birikmesini tetikler. Buna karşın, pürüz-
süz yüzeyler, bakteri adezyonunu ve
dolayısıyla bakteriyel biyofilm
oluşumunu engeller. Sonuç olarak,
pürüzsüz dental yüzeyler diş ve
dişetlerinin sağlığı için yararlıdır.
Proxyt, bu yararları sağlayabilmeniz için
gerekli olan ön koşulları size sunar.     
Floresant Plaque Test, görünmez
biyofilmleri ortaya çıkarır.

Pürüzsüz yüzeylere plak tutunması zordur.

Geliştirilmiş Proxyt® profilaksi patı,
hastalarınızı özel ihtiyaçlarına göre  
tedavi etmenizi sağlar. Proxyt pastaları,
etkili bir şekilde ve hassas olarak 
temizler. Diş yüzeyini gereksiz yere
aşındırmazlar veya restoratif yüzeyi
sertleştirmezler. Patlar, üç farklı abrazif
değerde mevcut olduğu için, hastalara
en uygun olanını seçebilirsiniz.

(Quirynen et al. 1988)
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The pastes also
contain xylitol, which
inhibits the growth
of cariogenic bacteria.

5 saniye ve 20 saniye aralığında
polisajdan sonra nano-hibrid rezin
yüzeylerde diğer temizleme

patlarının etkisi
(Lendenmann et al. 2011)

Proxyt fine YENİ Nupro* Clean Polish* Cleanic*

önce 5 sn. 20 sn.

Proxyt  ®
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Yüksek kalitede
restorasyonlar,
parlaklıklarını korur.

Çizilmiş yüzeyler mat görünürken,
pürüzsüz yüzeyler doğal görünümlü bir
parlaklığa sahiptir. Sert ve sağlıklı
dental mineye ek olarak, daha az
dayanıklı dentin ve dolgu maddelerinin
de temizlenmesi gerekir. Bu nedenle,
sert maddeler ne olursa olsun
kullanılmamalıdır.
Proxyt yeni versiyonu, yüksek kaliteli
yüzeyleri temizlemek ve cilalamak için
tasarlanmıştır.Bu pasta, restorasyon
ve implantları çizmeden temizler.

(Quirynen et al. 1988)

Next Generation

*) Ivoclar Vivadent AG’ nin tescilli markası değildir.
Kaynak: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2011
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Proxyt  ®

Florürsüz pat gerektiren vakalarda,
orta-abrazif florürsüz veya aroma
katkısız Proxyt patı tercih edilen
maddedir.

Patın mavimsi yeşil rengi, dental sert
dokuya güçlü kontrast sağlar. Bu
farklı renk, restoratif tedavi sürecinden
sonra tüm pasta artığının
uzaklaştırıldığından emin olmanızı
sağlar.

Florürsüz Proxyt 

İmplant bar tutucusunun hassas temizliği
Fotoğraf: Dr R. Watzke, Ivoclar
Vivadent AG, Schaan

Peri-implant doku gingival dokudan
daha hassastır. Bu nedenle implant
destekli restorasyonlar, fine Proxyt
patla ve yumuşak lastikle veya fırçayla
hassas bir şekilde temizlenmelidir.
İmplant hastaları, hayatları boyunca
düzenli olarak dişlerini profesyonel
olarak temizleteceklerinden, bu
uygulama etkili ve hassas olmalıdır.

Fine-medium ile polisaj, doğal
görünümlü parlaklık sağlar
Fotoğraf: Dr A. Peschke,
Ivoclar Vivadent AG, Schaan

Florürsüz Proxyt ile geçici

simanın çıkartılması
Fotoğraf: Dr L. Enggist, 
Ivoclar Vivadent AG, Schaan

Hassas dokuyu
korur

Tüpten hijyenik, hassas dağıtım

Uygun bakımla, implant
destekli restorasyonlar
uzun süre dayanır

*) Not a registered trademark of Ivoclar Vivadent AG
    Source: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2011
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Özellikler Yararlar

Üç farklı düzeyde abrazyon

Xylitol

 Florürlü üç abrazif değer
 Medium abrazif değer
florürsüz veya aroma katkısız
şekilde de mevcuttur

Ponzasız Fine Proxyt

Pürüzsüz kıvam

Tüp

 Özel, hassas temizlik ve
polisaj
 Aşırı duyarlılığın önlenmesi

Bakteriyel metabolizmanın durdurulması

Bireysel ihtiyaçlar için özel
çözümler

 Hassas yüzeylerin çiziksiz
polisajı
 Doğal parlaklık
 Peri-implant dokusuna karşı hassas

 Aletlere ve dişlere iyi adezyon
 Etrafa sıçramayan formül
 Temizlenmesi kolay

 Hijyenik, hassas kullanım
 Ekonomik

Proxyt  ®

Fine Proxyt patı ile profesyonel
temizleme ve polisaj, seramik
restorasyonlarda en iyi kaliteyi
ortaya çıkarır. Dişler doğala yakın
parlaklıklarını korur. Sağlıklı diş
etleri parıltılarını korur.

Vurgulanan estetik İyi ağız sağlığı bakımı

Sizin yararlarınız

Hastalarınıza yararları

Proxyt patı ile profesyonal temizlik
diş ve diş etlerinin sağlığında
önemli bir rol oynar. Çocuklar
ve yetişkinler ağrısız tedaviyi
takdir ederler.

Çocuklar tarafından
kabul görür: Proxyt
ile profesyonal diş
temizliği

Estetik IPS e.max®Press restorasyonların 
 hassas bakımı

Mükemmel“pembe ve beyaz estetik”

 Hastaların sağlığı
 Restoratif ve implantların uzun
dönem hassas bakımı
 İyi ağız sağlığının korunması

 Proxyt ile profesyonel tedavi
sırasında ve sonrasında sağlıklı
olma
 Daha pürüzsüz dişler ve
temiz bir ağız
 Uzun dönem mükemmel
dişler

Fotoğraf: Dr A. Stiefenhofer, Ivoclar
Vivadent AG, Schaan
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Özelleştirilmiş tedaviHızlı inceleme

Profesyonel Bakım ürünleri hastaların bireysel tedavi
ihtiyaçlarını değerlendirmek ve etkili kombine önlemler
almak tasarlanmıştır.

Proxyt Paketleme Şekli

Refill
İndividüel tüp her biri 55 ml:
Proxyt fine (RDA 7)
Proxyt medium (RDA 36)
Proxyt coarse (RDA 83)
Proxyt medium (RDA 36), florürsüz

RDA = Relativ Dentin Abrazyonu

Faydalı aksesuarlar

Refill
Parmak klipsi (9 klips)

Proxyt, diş ve diş etlerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Ayrıca dolguları, kuronları, köprüleri ve implantları iyi
durumda tutmanızı sağlar.

Proxyt  ®

Özel ağız sağlığı tedavisi için
temizleme Profilaksi pastaları

Literatür

Cervitec®

Koruyucu lak, ağız bakım jeli
ve klorheksidin içeren gargara
ve daha fazlası

Fluor Protector 
- Florür içeren koruyucu lak
- Kalsiyum, fosfat ve florür
içeren yoğun bakım jeli

Helioseal®

Fissür örtücü
VivaSens®

Aşırı duyarlı dişler
için hassasiyet
giderici

OptraGate®

Yumuşak dudak ve
yanak rekartörü

CRT® bacteria
Tükürük ve diş plağındaki strep-
tokok mutans ve lakto basillerin 
sayısını belirleyici test

CRT® buffer
Tükürüğün tampon
kapasitesini belirleyici test

Plaque Test
Diş plaklarının görünmesini
sağlayan translüsens likit

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

Klorheksidin içeren koruyucu lak, ağız bakım jeli
ve gargara

Cervitec  

Hedeflenen koruma –
kontrollü risk

Sayfa: 34

Sayfa: 34



Cervitec  ®

Kişisel gereksinimler için klorheksidinle
individüel çözümler

Cervitec Plus – protective varnish

Cervitec Gel – ağız bakım jeli

Cervitec Liquid – ağız gargarası

Klorheksidin içeren koruyucu lak, ağız bakım jeli 
ve gargara
ve gargara

Ağızdaki birçok bakteri;diş, diş eti ve
ağız mukoza zarı sağlığını tehlikeye
atmaktadır. Bu dokular dışında,
implantlar, protezler ve dental
restorasyonlar da risk altındadır.
Klorheksidin, bu bakterileri kontrol
edebilme kapasitesine sahiptir.
Tedavi planınız konsantrasyon,
paketleme şekli ve bu aktif içeriklerin
uygulanması açısından individüel
çözümler gerektirir. Klorheksidin
içeren Cervitec® ürünleri aşağıdaki
çözümleri sunmaktadır:

Cervitec Plus Cervitec Liquid Cervitec Gel 
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Cervitec®

Hedeflenen koruma –
kontrollü risk

Klorheksidin ve timol içeren
koruyucu lak

Cervitec  Plus®

Cervitec Liquid 
Klinikte Cervitec Plus 
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Cervitec  Plus®

Klorheksidin ve timol içeren
koruyucu lak

Mikroorganizmalara karşı savaşır

Ağızda streptokok mutans sayısı
arttıkça çürük riski de önemli derecede
artış gösterir. Bu durumda rutin ağız
hijyen önlemleri, profesyonel diş
temizliği ve floridasyon, dişleri
hasardan korumak için yeterli koruma
sağlayamaz.

Aktif içerikler klorheksidin ve timolün
etkili karışımından oluşan Cervitec
Plus lak sistemi bu mikropları kontrol
etmenizi sağlar ve bu sayede önemli
çürük risk faktörünü azaltmanıza
olanak tanır.

Lak, korunmasız kök yüzeylerini korur
ve diş üzerindeki bakteri aktivitesini
azaltır. Bu nedenle, Cervitec Plus
çürük riskini azaltmaya yardımcı olur
ve gingivisin önlenmesi ve tedavisine
katkı sağlar.

Tam etki

Cervitec Plus tam gereken bölgede
koruma sağlar. Lak formu ve sizin
profesyonel yetenekleriniz hassas bir
uygulama elde etmenize olanak tanır.
Bu sayede, aktif içerikler klorheksidin  
ve timol doğrudan diş yüzeyinde etki
gösterir.

Riskli bölgeler için gelişmiş koruma

Cervitec Plus, ulaşılması zor ve
yüksek derecede hassas bölgelerde
gelişmiş koruma sağlar, örneğin:

* korunmasız kök yüzeyleri
* açık dentin tübülileri
* fissürler
* süren dişler
* proksimal yüzeyler
* braket ve bantların çevresindeki
bölgeler
* implant, kuron ve köprülerin marjinleri
boyunca

Hassas diş kolesine Cervitec
Plus uygulaması

Tutucular (retainer) için hedeflenen, kolay
lak uygulaması

Foto: Dr. A. Peschke Foto: Dr. R. Watzke
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Cervitec Plus çürük riskini kontrol
etmeyi sağlar 

- yüksek sayıda streptokok mutans
- kserostomi hastalarında
- ailelerde (bulaşma)

Cervitec Plus, hastaların düzenli
ağız hijyeni sağlayamadıkları
durumlarda dişleri korur

Zarar görmüşmotor beceriler nedeniyle
dişlerine etkili şekilde bakım yapamayan
hastalar için, lakın profesyonel
uygulaması alternatif tedavi olanağı
sağlar.

Cervitec Plus yüksek kalitede hassas
restorasyonlar oluşturmaya yardımcı olur,
örneğin  
- implant destekli restorasyonlar
- kuronlar
- köprü abutmentleri

Yılların uzmanlığı

Cervitec Plus’un esası önceki nesli
Cervitec ile yılların deneyimine
dayanmaktadır. Cervitec’in klinik etkisi
sayısız uluslararası araştırmada ve klinik
koşulları altında kanıtlanmıştır.

Birçok kişi yararlanır

Cervitec Plus

İhtiyaç duyulan yerde
etki gösterir

Homojen solüsyonda%1
klorheksidin artı%1 timol.lak
kuruduktan sonra konsantrasyon
yaklaşık 10 kat daha yüksektir.

Lakın profesyonel
uygulaması

İdeal akış ve nemlendirme
özellikleri

Renksiz, temiz

Yenilikçi lak esası

Yükseltilmiş nem toleransı

Etkili bakteri kontrolü

- Risk alanlarının seçici tedavisi
- Geliştirilmiş aktif içerik

- Ulaşılması zor alanların tedavisi
- Korunmasız kök yüzeylerinde
homojen koruyucu tabaka

 Ağızın anterior bölümünde ideal
estetik

Geliştirilmiş ve daha uzun adezyon

Daha kolay uygulama

 

Özellikler Yararlar
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Cervitec  Gel®

Klorheksidin ve florür içeren
ağız bakım jeli

Hastaları ilgilendiren bilgileri

- Bakteriyel film oluşumunu azaltır.
- Diş eti ve ağız mukoza zarı iltihabı
azalır ve doku iyileşir.
- Neredeyse hiçbir bakteri proteze
yapışmaz.
- Nefes daha taze olur.
-Florür, doğal dişleri korur.

İndividüel ihtiyaçlara göre
uygulama

- Cervitec Gel, hastanın individüel ihtiyaçlarına
göre kullanılır.
- Uygulaması kolay ve pratiktir:
- Doğrudan diş etine, peri-implant dokuya,
oral mukoza zarına veya protezlerin iç
kısımlarına
- İnterdental fırça ile aproksimal alanlara
dil üzerine
- Dişleri fırçalamak için uygulanabilir.

Ek florür içeriği sayesinde Cervitec jel, geçici
bir periyodda diş macunu yerine kullanılabilir. 

Cervitec Gel diş fırçası
üzerine uygulanır.

Cervitec Gel interdental
fırça üzerine uygulanır.

Muayenehanede ve
evde profesyonel
bakım

Çürüklere karşı hassas olan hastalara
veya gingivit, periodontit, periimplantit
veya protez stomatiti olan hastalara
muayenehanede gördükleri tedaviye
ek olarak evde Cervitec Gel
uygulamaları önerilebilir.

Cervitec Gel diş etlerini, peri-implant
dokusunu, ağız mukoza zarını ve
dişleri korur. Bu sayede,
restorasyonların, protezlerin ve
implant destekli dental çalışmaların
iyi durumda kalmasını sağlar.

Cervitec Gel; klorheksidin dışında,
dişleri güçlendiren ve çürüklere karşı
koruyan florür içerir.

f
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kım

Cervitec®

Muayenehanede ve evde
profesyonel bakım

Cervitec  Gel®

Özellikler Yararlar

%0.2 klorheksidin ve 900 ppm
florür

Pürüzsüz kıvam

Evde kullanımı kolay

Tadı güzel

Diş etini, peri-implant dokuyu, ağız
mukoza zarını ve dişleri tedavi etmek
için güçlü bileşim

Karmaşık yüzeylerde ideal
dağılım

- Ağız sağlığında somut, motive edici
gelişme
- Profesyonel önlemler için yardımcı tedavi

Yüksek hasta uyumu
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Cervitec  Liquid®

Klorheksidin ve ksilitol içeren
antibakteriyel gargara

Muayenehanede ve evde
profesyonel bakım

Cervitec Liquid, klorheksidin, ksilitol
ve gerekli yağları içeren, kullanıma
hazır antibakteriyel gargaradır. Bu
bileşenler, ağız sağlığını riske atan
bakterilerin gelişimini engeller.

Cervitec Liquid, bu iyileştirici
içerikleri tüm ağız boşluğuna yayar.

Birçok farklı uygulama için tek
gargara

Cervitec Liquid muayenede ve evde
birçok endikasyon için önerilmektedir:

* yoğun, geçici gargara tedavisinde

* diş etlerinin, ağız mukoza zarının ve
dental destek dokuların iltihabını
önlemek için ve tedavisinde

* ağızda enfeksiyonların önlenmesinde
ve enfeksiyon tedavisinde

* implantolojik ve periodontal
müdahaleler, dental ve ortodontik
operasyon öncesi ve sonrasında

* yüksek çürük riski

* yetersiz ağız hijyeni

* ağız kokusunu önlemek için

* muayenehanede aerosol riskini
azaltmak için

Alkolsüz güç

Alkolsüz gargara, yaşla alakalı, kültürel,
dini veya sağlık nedenlerinden dolayı
alkolden uzak durması gereken hastalar
için uygundur.

Güzel tat

Cervitec Liquid’ in güzel tadı hastaların
tedaviye uyumlu olmasını sağlar. Buna ek
olarak, hastalar gargarayı kullandıktan
sonra doğrudan ağızlarını suyla
çalkalama ihtiyacı duymazlar. Sonuç
olarak, içerikler etki göstermek için daha
uzun zamana sahip olurlar.
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Schutzlack, Mundpflege Gel und Mundspüllösung
mit Chlorhexidin

Cervitec®

Özellikler

% 0.1 klorheksidin ve ksilitol
artı gerekli yağlar

Alkolsüz

Güzel tat

- Etkili bakteri kontrolü
- Kullanım kolaylığı
- Ağızda anlaşılabilir derecede iyi his

Hassas hastalar için uygun

- Yüksek uyum seviyesi
- Tedavi başarısında artış

Muayenehanede ve evde
profesyonel uygulama

Cervitec  Liquid®

Yararlar
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Cervitec®

Muayenehanede ve evde

Cervitec Plus, Cervitec Gel ve
Cervitec Liquid 

Cervitec ürünleri hastalara
ihtiyaçları olan bakımı vermenize
yardımcı olur. Ürünler, bakteriyel
biyofilm gelişimini kontrol altında
tutmanızı sağlar.

Klorheksidin ve diğer yararlı
bileşenleri içerirler ve çeşitli
şekillerde sunulurlar:
Profesyonel gözetiminizle
muayenehanede kullanım ve
evde uygulama için

Sağlıklı diş etleri, sağlıklı dişler,
sağlıklı ağız

Cervitec Plus Cervitec Gel Cervitec Liquid

Koruyucu lak

1 % chlorhexidine &
1 % thymol

Profesyonel
kullanım

Oral sağlık bakım jeli

0.2 % chlorhexidine &
900 ppm fluoride

Profesyonel kullanım 
ve evde uygulama

Ağız gargarası
ı
0.1 % chlorhexidine &
xylitol & gerekli yağlar

Profesyonel kullanım 
ve evde uygulama
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®

Cervitec Plus, Cervitec Gel ve
Cervitec Liquid ne zaman kullanılır?

Cervitec ürünleri, teşhisle bağlantılı
olarak ve hastalarınızın individüel
ihtiyaçlarına göre kullanılır. Örneğin,
Cervitec Plus lak formunda sunulduğu
için küçük çocuklar için uygundur.

İmplant tedavisinin çeşitli aşamalarında,
individüel vakada en çok yarar
sağladığı yere göre çeşitli Cervitec
ürünü kullanılabilir.
Daha fazla bilgi, implant hastalarınıza
en iyi bakımı sağlayan Ivoclar
Vivadent’in İmplant Bakım Programı
tarafından sağlanmaktadır.

Dental ekip için yararları

Hedef grup/ endikasyon Cervitec Plus Cervitec Gel Cervitec Liquid

Hasta için yararları

Bakteri kontrolü için
özel çözümler

Klinik kullanımı kanıtlanmış ürünler

Tedavi sürecine ve muayenehane
rutinine kolay uyum

Tüm Cervitec ürünlerinde güzel tad

Dental profesyonellerin önerdiği
ürünler

Ağrısız risk kontrolü

Aerosol riski

Ağızda operasyon
öncesi ve sonrası

Yüksek çürük riski

Fissürler

Braketler

Küçük çocuklar

Lak uyumu

İmplant hastaları

Protez stomatiti

Gingivit/Periodontit

Ağız kokusu

Bozulmuş ağız
hijyeni kapasitesi 

Cervitec ve İmplant Bakım Programı
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Özelleştirilmiş tedaviHızlı inceleme

Profesyonel Bakım ürünleri hastaların bireysel tedavi
ihtiyaçlarını değerlendirmek ve etkili kombine önlemler
almak tasarlanmıştır.

Proxyt®

Profilaksi pastası

Fluor Protector 
- Florür içeren koruyucu lak
- Kalsiyum, fosfat ve florür
içeren yoğun bakım jeli

Helioseal®

Fissür örtücü

OptraGate®

Yumuşak dudak ve
yanak rekartörü

CRT® bacteria
Tükürük ve diş plağındaki
streptokok mutans ve lakto
basillerin sayısını belirleyici
test

CRT® buffer
Tükürüğün tampon
kapasitesini belirleyici test

Plaque Test
Diş plaklarının görünmesini
sağlayan translüsens likit

Cervitec Plus paketleme şekli:

Free Stand Single Dose Assortment
20 Single Dose Units Cervitec Plus, 
her biri 0.2 g
Aksesuarlar

Assortment
1 Dropper Tube Cervitec Plus,
her biri 7 g
Aksesuarlar

Refill
2 Dropper Tubes Cervitec Plus,
her biri 7g
Aksesuarlar

Cervitec Gel paketleme şekli:

Single Tube
Cervitec Gel, 20 g

Single Tube 
Cervitec Gel, 50 g

Cervitec Liquid paketleme şekli:

Single Bottle
Cervitec Liquid, 100ml
Ölçüm kabı

Single Bottle
Cervitec Liquid, 300ml
Ölçüm kabı

Dental klinik için
6 x Cervitec Liquid, her biri1000ml 

Cervitec Plus, Cervitec Gel ve Cervitec Liquid dişleri,
kuronları, köprüleri ve implantları uzun süre sağlıklı
tutmaya yardımcı olur.

Özel ağız sağlığı yönetimi için hedeflenen bakteri
kontrol yönetimi

Cervitec®

Tanımlamalar ve veriler, ürün nitelikleri için garanti oluşturmaz. 
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VivaSens®

Hassasiyet giderici lak

Aşırı duyarlı dişler için çok
yönlü koruma
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Birçok insan doğal dişler-
ini yaşlılığına kadar iyi
durumda tutabilmektedir.
Fakat birçoğu da diş eti
çekilmesi ve açığa çıkan
kolelerden şikayetçi
olmaktadır. Aşırı diş
temizliği ve diş eti iltihabı,
genç hastalarda acı veren
açığa çıkmış dentine
neden olabilir.

Diyagram:
Hidrodinamik Teori
dentin tubüli içinde sıvı
hareketini gösteriyor
(Brännström ve diğerleri
1967)

Hassas bir konu…

Brännström, ağrının
dentin tubülide hareket
eden sıvı nedeniyle
oluştuğunu ifade
etmektedir. Dentin açığa
çıktığında, dentin
sıvısının akmasına neden
olan (sıcak veya soğuk
içecekler gibi) tubüli
dış uyaranlara açık olur.
Bu akım odontoblast ve
sinir liflerinin pulpaya
gitmesini tetikler ve
hastalar da bunu ağrı
olarak algılar.

Yetişkinlerin yaklaşık
% 25’i hayatlarının bir
döneminde hassas
diş sıkıntısı çekmektedir.

Açığa çıkmış kök
yüzeyleri, yeme
alışkanlıklarını ve oral
hijyeni engelleyerek
hastalarınıza hayatı     
zorlaştırabilir. Açığa
çıkmış koleler, dişi
fırçalamaya karşı    
hassas hale getirebilir,
böylece ilk planda zayıf
ağız hijyeninden
kaynaklanan kısır bir
döngü oluşur. Hastalar
bu durumu düzeltmek
için isteksiz veya çaresiz
hale  gelebilirler.

Kole hasassiyeti
olan hastalar…

Dentin

Soğuk
konsantre çözeltilerin
kuruması

Dentin
tubülü

OdontoblastSinirlerOdontoblastik
süreç

Dentin
sıvısı

Isı

VivaSens®

Ağrı
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Hassas uygulama için hassas ürün…

VivaSens film benzeri bir
laktır. Yenilikçi formülü,
sinerjik mekanizma
kombinasyonu ile açığa
çıkmış dentin tubülilerini
sıkıca kapatır.

Mekanik bkokaj

VivaSens® ile
hastanızın hayatını
daha rahat hale getirin.

Film benzeri lak
VivaSens dış
uyaranlara karşı
koruma kalkanı
oluşturur.

Hazırlık/
İç koruma 

Düşük pH değeri (2–3)
penetrasyon ve aktif
içeriklerin tubüli içinde
derine taşınmasını
sağlar.

Protein ve
kalsiyum
çökelmesi

Dentinal sıvıda çöken
kalsiyum iyonlar
ve proteinler sayesinde
tubülinin sıkıca
kapatılması.

Potasyum
Florür

VivaSens dentin sıvısı ile
bağlantı kuran potasyum
florür (K+F-) içerir.

VivaSens®

SEM Photo: Dentin tubüli x 3000CLSM: Penetrasyon

SEM Photo: Dentin tubüli x 5000

Dentin

Soğuk
konsantre çözeltilerin
kuruması

Dentin
tubülü

OdontoblastSinirlerOdontoblastik
süreç

Dentin
sıvısı

Isı

VivaSens

Ağrı
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Hassas bir problem – çabucak çözülüyor 

Hızlı uygulama

10 sn. kurutma

10 sn. uygulama

Çabuk çalışma

Kole hassasiyetine sahip
50 hastada randomize çift
kör çalışması yapıldı,
hastalardan 25’’i
VivaSens ile; 25’’i de
Plasebo ile tedavi edildi.
VivaSens grubunda
soğuğa karşı hassasiyet
tüm hastalarda VivaSens
uygulandıktan sonra
önemli derecede azaldı.
Bu durum altı ay boyunca
sürdü.

VivaSens uygulandıktan sonra soğuğa karşı duyulan hassasiyetin
önemli ölçüde azaltılması;
n = 25 (Duke ve diğerleri 2003)

2 ay sonra

6 ay sonra

VivaSens®

Çalışma süresi –
sadece 20 saniye 

7
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VivaSens
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Plasebo

Tedavi öncesi

Tedaviden hemen sonra
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* Diş eti çekilmesi
* Diş Beyazlatma
* Profesyonel
diş temizliği
* Periodontit
* Bruksizm
* Erozyon

VivaSens, hassas
dişlere eğilimi olan
hastalarda koruyucu
olarak da kullanılabilir.

V

* Hızlı ve acısız
* Diş etlerine karşı
korumacı
* Yenilikçi formül
* Florür ile koruma
* Naneli tat

Duyarlı hastalar için hassas çözüm …

Aşağıdaki nedenlerden aşırı
hassas dişlere sahip olan
hastalarda hızlı rahatlama:

Özellikler
Free Stand® Single Dose

* Bağımsız
* Devrilmez
* Özel kavrama yüzeyi
* Kullanıma hazır
* Ön kaplamalı, hazır

aplikatör

Hastaların bilmek
istedikleri

VivaSens®Sayfa: 50
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Paketleme

Açığa çıkmış koleler için hassasiyet giderici

Intro Pack
Free Stand®

Single Dose
6 Single Dose units, 
0.1g her biri
ön kaplamalı 
aplikatör ile

Assortment
Free Stand®

Single Dose
22 Single dose units,
0.1g her biri
ön kaplamalı 
aplikatör ile

Assortment
1 şişe VivaSens, 4g
50 ön kaplamalı
aplikatör
1 karıştırma bloku

VivaSens®

Brännström M., Linden L.Å., 
Åstrom A.: 
The hydrodynamics of the dental
tubule and of pulp fluid.  
A discussion of its significance in rela-
tion to dentinal sensitivity. Caries Res.
1967; 1: 310-317

Duke E.S., Platt J.A., Moore K.B.:
Prospective placebo controlled clin-
ical trial of a dentin desensitizing
agent. 6 month report, June 2003,
Indiana University

Literatür

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr 2
FL-9494 Schaan
Principality of Liechtenstein
Tel +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com
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Elmaslar sonsuza kadar, Skyce®

sadece eğlence için.
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Göz kamaştırıcı:Ivoclar Vivadent Skyce®

Kozmetik prosedürler;
Tıbbi uzmanlık

Bugünün diş hekimleri kendilerine danışan
insanların güç geçtikçe aslında artık hasta
olmadıklarını anlıyor. Onlar mükemmel bir
şekilde sıralanmış, ışıltılı beyaz dişler ve hatta
diş mücevheri isteyen bireyler. Bu kozmetik
prosedürler, profesyoneller tarafından
profesyonel ürünlerle gerçekleştirilmelidir.
Vivadent, diş hekimlerinin dental gereksinimlere
göre bu kozmetik talebi tatmin etmesini
sağlayan Skyce diş mücevheri sistemini
geliştirmiştir.

Çekici mücevher;
Sağlıklı dişler

Hastalar ışıltılı bir gülümseme, diş hekimleri de
dişlerin sağlıklı olmasını ister. Diş hekimleri
dişlerin sağlığını, ne olursa olsun korumaya
kendilerini adamışlardır. Skyce, Vivadent
tarafından diş hekimlerinin test edilmiş ve
onaylanmış ürünleri sorumlu bir şekilde
kullanarak bu prosedürü gerçekleştirmesini
sağlayacak şekilde geliştirmiştir. Dental
mücevherin önceden işlem görmesi gerekmez
ve dişe bir ortodontik braket gibi yapıştırılır.

Skyce

Heliobond

diş
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Hafif etching;
Güçlü bağlantı

Skyce’ın uygulanması kolaydır. İlk olarak
%37’lik fosforik asit kullanılarak minede
sıvı tutan bir şablon oluşturulur. Daha
sonra şeffaf, akışkan Heliobond ile Skyce
dişe yapıştırılır.
Bu süreçte Heliobond, Skyce’ın
arkasındaki retansiyon nişlerine nüfuz
eder. Makromekanik retansiyon sağlamak
için Skyce etrafına biraz Heliobond
uygulanır.

İki aksesuar;
üç bonding aşaması

Skyce Intro Pack, iki farklı boyda on adet
mücevher ve bonding bileşenleri içerir.   
Bu uygulamanın en önemli üç aşaması
aşağıda gösterilmiştir:

Dental mineyi fosforik
asitle etch edin

Skyce üstüne Heliobond
uygulayın

Skyce
Vivastick adeziv materyal
Prob

Tüm yönlerden ışıkla
sertleştirin

Işıldayan sonuç

Tek renk;
İki boy

Skyce kristal camdan yapılmıştır
ve “kristal”renginde iki farklı
boyda elde edilebilir:
Yarıçapı 1.9 mm veya 2.4 mm.dir.
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Paketleme şekli

Intro Pack
1 x Total Etch 2g
1 x Heliobond 6g
1 x Vivapad
5 x Skyce, crystal 1.9 mm
5 x Skyce, crystal karışık boyda
çeşitli aksesuar

Refill
5 x Skyce dental mücevher 
(1 boy):

1.9 mm, crystal
2.4 mm, crystal

Bu materyaller diş hekimliğinde kullanılmak için
geliştirilmiştir. Kullanım kılavuzuna göre uygulanmalıdır.
Tanımlamalar ve data oluşumu bir garanti teşkil etmez
ve bağlayıcı değildir. 
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein.

Üretim ve Dağıtım       
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Principality of Liechtenstein
Phone +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Skyce®
Sayfa: 55

Sayfa: 55



Compoglass® F, Compoglass® Flow 
ve AdheSE® One F

Harika bir takım
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Dişleriniz için ekstra koruma

Compoglass® F

Özel doldurucusu ve polimer matriks
kombinasyonu sayesinde cam iyonomer
ve kompozitlerin özelliklerini bir materyalde
birleştirir. Materyal, sekonder çürük riskini
azaltmak için üç bağımsız kaynaktan florür
iyonları salgılar. Kullanılması kolay olan bu
materyal süt dişlerini ve servikal defektleri
restore etmek için özellikle uygundur.

Süt dişleri için ekstra fazla florür salgılayan
ideal restoratif.

Compoglass® Flow

Compoglass F’in akıcı versiyonudur.
Materyal kullanışlı, uzun, ekstra ince Cavifil
uçları kullanılarak kaviteye direkt yerleştirilir.
Compoglass Flow akıcı yoğunluğu
sayesinde kavite marjinlerine kolayca
adapte olur. Klinik olarak zor durumlarda
bile mükemmel sonuçlara ulaşılır.

İkna edici özellikler: 

• Kolay şekil verme ve
modelaj

• Florür salımı
• Akıcı kıvamda mevcut
(Compoglass Flow)

• AdheSE® One F ile
birlikte kullanıldığında
ideal sonuçlar

Sizin için özel bir öneri:

Restorasyonunuzun polisajı
için OptraPol® Next
Generation kullanın. Böylece
sadece bir aşamada yüksek
parlaklık ve pürüzsüz yüzey
elde edebilirsiniz.  

Klinik ekibi için
avantajlar:

• Yıllardır klinik kullanımı
kanıtlanmış

• Çocuklar için özellikle
uygun

• Ekonomik

Genç hasta için
avantajlar:

• Uzun yıllar boyunca klinik
kullanımı kanıtlanmış
materyal

• Minimize edilmiş çürük nüks
riski

• Tedavide hızlı çözüm

OptraGate® Junior Compoglass® FlowAdheSE® One F

Kompozit alanında yetkin

*) Ivoclar Vivadent AG firmasının                     
tescilli ürünü değiidir.
Kaynak: Ar&Ge Ivoclar Vivadent AG
Schaan, Temmuz 2010

Compoglass F (batch: M53216), F 2000 (batch: OJM), 
Dyract eXtra (batch: 1003001848), Twinkystar (batch: 0949136)

Compoglass F - Florür salımı
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Kusursuz uygulama
ve hassas fırçalama

Harika bir takım

AdheSE® One F

Florür salgılayan bir self-etch
adheziftir. Tek bileşenli bonding
ajanı, Compoglass F ve Compoglass
Flow ile birlikte kullanmak için
özellikle uygundur. VivaPen, AdheSE
One F’nin direkt oral kaviteye
uygulanmasına olanak sağlar ve
uygulamada zaman kazandırır -
çocukların tedavisinde önemli bir
avantajdır.

Yenilikçi VivaPen® içinde sunulan self-etch,
florür salgılayan adhezif 1. Başlangıç durumu

3. Compoglass Flow uygulanır.

2. AdheSE One F dişe fırça ile
uygulanır ve ışıkla sertleştirilir.

5. Restorasyon, OptraPol Next
Generation ile cilalanır.

4. Işıklı polimerizasyon için Bluephase kullanımı.

6. Sonuç.

Kalan
materyal
miktarının
kontrolü

Tam ve ekonomik
materyal çıkışı

OptraPol®

Next GenerationCompoglass® F bluephase®

Kaynak: Dr D Horvath,
Almanya

Avantajlar:
• Fosforik asit etch yok
• Hızlı ve kolay uygulama
• Dentin ve minede güvenilir
adezyon
• Patentli monomerleri sayesinde

materyalin kalitesinden bir şey
kaybetmeden oda sıcaklığında
saklama
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Compoglass® F, Compoglass® Flow 
ve AdheSE® One F – ideal kombinasyon

Paketleme şekli

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

Compoglass F

Refil
20 x 0.25 g Cavifil formunda tek renkte, 105, 110/A1, 140/A2,
210/A3, 230/A3.5, 310/B3, 340/A4, 410/D3, 510/C3, 540 renklerinde

Refil
1 x 3,5 g Compoglass F şırınga, renk:210/A3

Compoglass Flow

Refil
20 x 0.25 g Cavifil formunda tek renkte, 140/A2, 210/A3, 

230/A3.5, 340/A4 renklerinde

AdheSE One F

AdheSE One F Refil
1 x 2 ml AdheSE One F, VivaPen içinde

100 adet VivaPen snap-on kanül  
20 adet VivaPen kılıfı

AdheSE One F Refil 3
3 x 2 ml AdheSE One F, VivaPen içinde
300 adet VivaPen snap-on kanül
20 adet VivaPen kılıfı

VivaPen snap-on kanül Refil (100 adet)

VivaPen kılıf  Refil (300 adet)

“Kompozit” yetkinlik
alanınımızın bir ürünüdür.
Bu kategorideki ürünler
birbirleri ile optimal uyum
içindedir.

Competence in

Composites
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IPS Empress Direct® özel etkiler yaratır

Flow

Color

Opaque

Empress Direct® SystemIP
S
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IPS Empress Direct®

IPS Empress Direct System

• Güvenilirlik
• Dayanıklılık
• Estetik

IPS Empress Direct®, direkt estetik restoratif uygulamalar için   
üniversal nano hibrid dolgu maddesidir. 32 renkte ve 5 seviyede
translüsens özellik mevcuttur. IPS Empress Direct, olağanüstü etkisi ile
mükemmel ve doğal estetik restorasyonlar için gerekli yüksek parlak
polisaj ve doğala yakın opaklık, floresens ve opalesens içerir.

Kimyasal açıdan, IPS Empress Direct’ in içerdiği doldurucular IPS
Empress seramik maddesinin içerdiği ana bileşenlerle aynıdır. Bu
nedenle çok estetik direkt restorasyonlar üretilebilir. Bu durum, IPS
Empress Direct’i  IPS Empress ile birlikte kullanmak için ideal kompozit
yapar.

Dr Arnd Peschke, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein
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IPS Empress Direct® özel etkiler yaratır

Doğal bir gülümseme oluşturma sanatı: IPS Empress Direct Sistemi, doğal diş
özelliklerinin tekrardan oluşturulmasına olanak sağlayan üç farklı etkili madde 
içermektedir.

Üç etkin madde, IPS Empress ürünleri ile optimal uyumludur ve böylece IPS Empress Direct ve IPS Empress
CAD restorasyonların doğal ve estetik görünümlü olmalarını sağlanır.

IPS Empress Direct
Flow “Art“

Anterior bölgede doğala yakın özel

etkiler elde etmek için üç renkte

yüksek estetik, ışıkla sertleşen

akıcı kompozit

Hafif lekelerin maskelenmesi ve

özel renk karakterizasyonları için

yedi renkte yüksek estetik

kompozit

IPS Empress Direct
Color

Renk değiştirmiş dişlerin ve açığa

çıkmış metal yüzeylerin maskelenmesi

için üniversal renkte ışıkla sertleşen

opak maddesi

IPS Empress Direct
Opaque
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IPS Empress Direct® Flow “Art“ 

IPS Empress Direct Flow “Art,” doğal dişin özelliklerini üretmek söz

konusu olunca IPS Empress Direct’in ideal tamamlayıcısıdır.

Örneğin, Trans Opal Flow ile insizal bölgede doğala yakın opaklık

sağlanabilir; Trans 30 ise doğala yakın translüsens etki

oluşturulmasını sağlar. Bleach XL genellikle fluorozis lekeleri gibi

individüel özellikleri taklit etmek için kullanılır.

Üç etkili maddesi stabilite sağlarken ideal yüzey afinitesi gösterir.

Yuuşak kıvamları sayesinde materyaller ,spatül veya fırça ile uygun

şekilde biçimlendirilebilir

Dr Eduardo Mahn, Suudi Arabistan

Trans	Opal	Flow
uygulaması

Yüksek parlak cila
sonrası

ANTERİOR BÖLGEDE AKICI YARATICILIK
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IPS Empress Direct Color, doğal görünümlü karakterizasyonlar
oluşturmak için özel olarak seçilmiş yedi renk sunmaktadır. Direkt
kompozit restorasyonlar, direkt CAD/CAM restorasyonları ve rengi
değişmiş dişleri maskelemek için kullanılabilir.

Yüksek içeriğe sahip renk pigmentleri sayesinde, IPS Empress Direct
Color, ince tabakalarda uygulandığında bile yüksek maskeleme
kapasitesi ve sürekli renk etkisi sağlar. Aynı zamanda, dengeli
doldurucu bileşimi sayesinde tutarlı yüksek translüsens sağlanır. IPS
Empress Direct Color, seyreltme yapmadan doğrudan kompozit veya
seramiklere uygulanabilir.

0,4 mm çapa sahip ultra-ince uçlar, maddenin kolayca ve hassas bir
şekilde uygulanmasını sağlar.

IPS Empress Direct® Color
DOĞAL KARAKTERİZASYON SANATI
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IPS Empress Direct® Opaque 

IPS Empress Direct Opaque, açığa çıkmış metal yüzeyleri ve renk
değişikliği olan dişleri maskelemek için uygun, ışıkla sertleşen opak
maddedir. IPS Empress Direct Opaque, mükemmel maskeleme
yeteneği sayesinde, ince bir tabakanın uygulanması, metal yüzeylerin
ve göze hoş gelmeyen lekelerin etkili olarak kapatılması için yeterlidir.

BASİT MASKELEME SANATI

Dr Ronny Watzke, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Başlangıç durumu IPS	Empress	Direct	Color
ile karakterizasyon

Hazırlanmış kavite Heliobond uygulaması	ve	
IPS	Empress	Direct	Opaque
ile direkt uygulama

Sonuç
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Yeni LuerLock şırınga 
KOLAYLIK SAĞLAYAN YENİ TASARIM

Ergonomik
parmak
dayama

yeri

Maddenin hassas yerleştirilmesi
için 0,4 / 0,9 mm. çapında ince
uygulama uçları

Çabucak ve
kolayca renk tanımı

Uygulama ucunun flush eklentisi
nedeniyle kirlenme olmaz.
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Ivoclar Vivadent AG 
Bendererstr.	2
FL-9494	Schaan
Principality	of	Liechtenstein
Tel.	+423	/	235	35	35
Fax	+423	/	235	33	60
www.ivoclarvivadent.com
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Paketleme 

Bu ürün, kompozit yetkinlik alanının bir
bölümünü oluşturur. Bu kategorideki tüm
ürünler birbirleri ile optimal uyumdadır.

Refill 

1 x 1.8 g:
Trans	30,	Trans	Opal,	Bleach	XL

IPS Empress Direct Flow “Art”

Refill 

1 x 1 g:
White,	honey	yellow,	ochre,	
brown,	purple,	blue,	grey

IPS Empress Direct Color / Opaque AssortmentIPS Empress Direct Color

Refill 

1 x 1.8 g:
Opaque

IPS Empress Direct Opaque

7 x 1 g  
IPS Empress Direct Color:
White,	honey	yellow,	ochre,	brown,	
purple,	blue,	grey

1 x 1.8 g 
IPS Empress Direct Opaque:
Opaque
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Hızlı posterior kompozit

şimdi kullanılıyor!

  Geleceğin  
Kompozit teknolojisi

Şekillendirilebilen bbbuuulllkkk---fffiiillllll   kkkooommmpppooozzziiittt

Tetric EvoCeram® Bulk Fill
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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.

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

Üst çene Class II MO restorasyon için ortalama modelaj süresi

11.03

15

10

5

0

Dakika

Tetric EvoCeram
Bulk Fill 

Tetric EvoCeram
konvansiyonel teknik

% 60’’’tan fazla zaman tasarrufu 

4.06

Dolgu Modelaj Polimerizasyon

4 mm

EstetikEtkililik

10 s > 1,000  mW/cm²

Yeni direkt restoratif uygulama

Tetric EvoCeram® Bulk FillSayfa: 69
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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.

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

Ivocerin
ışık başlatıcı

Büzülme
stres giderici

Işık duyarlılık 
     filtresi

Polimerizasyon sırasında
düşük büzülme stresi

4 mm. lik katmanlar ve 10
saniyelik kısa ışık verme

süreleri

Reflektör ışığı altında uzun
çalışma ve modelaj süresi

10 s > 1,000  mW/cm²

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
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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. 

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.

4 mm
Ivocerin etkisi

Standart başlatıcı
ve & Ivocerin etkisi

2 mm

Başlangıç durumu 15% 18.6% 38.3% 17.8% 20.7%
mine benzeri
translüsens 

Renkleşmiş diş  Tetric EvoCeram  SDR Flow/  Venus Bulk Fill/ Filtek Bulk Fill/ x-tra base/
p r e p a r a s y o n u       Bulk Fill IVA Ceram X A3* Venus Diamond A3* Filtek Surpreme Unv. A3* Grandio SO A3*

Dolgu maddesi çok translüsens ise, restorasyon grimtrak bir görünüm alabilir.

*Bu markalar Ivoclar Vivadent AG. tescilli markası değildir. 

300 340 380 420 460 500

Dalga boyu (nm)
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Lucirin Camphor-
quinone

Tetric EvoCeram® Bulk Fill

2 mm

4 mm

Muhtelif bulk-fill malzemelerin estetik görünümünün karşılaştırılması

Sayfa: 71

Sayfa: 71



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 azaltıcıları ideal marjinal kapama sağlar

 

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. 

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

Tetric Estelite  Filtek SonicFill*  Filtek
EvoCeram  Sigma*    Z250*  Supreme 
Bulk Fill  XTE*

4-
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1.40

1.59 1.63
1.77

1.93
2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

MPa

Monomer
zinciri

Kuvvet

Cam doldurucu
E-Modul 71 GPa

Büzülme stres
Relaksörü
E-Modul 10 GPa
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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.

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.

Şırınga
638244WW  Tetric EvoCeram Bulk Fill 1 x 3 g IVA
638245WW  Tetric EvoCeram Bulk Fill 1 x 3 g IVB 
638246WW  Tetric EvoCeram Bulk Fill 1 x 3 g IVW
638241WW  Tetric EvoCeram Bulk Fill 3 x 3 g IVA
638242WW  Tetric EvoCeram Bulk Fill 3 x 3 g IVB
638243WW  Tetric EvoCeram Bulk Fill 3 x 3 g IVW
649792WW  Tetric EvoCeram Bulk Fill 10 x 3 g IVA

Cavifil
638227WW  Tetric EvoCeram Bulk Fill 20 x 0.2 g herbiri IVA
638228WW  Tetric EvoCeram Bulk Fill 20 x 0.2 g herbiri IVB
638229WW  Tetric EvoCeram Bulk Fill 20 x 0.2 g herbiri IVW
649793WW  Tetric EvoCeram Bulk Fill 150 x 0.2 g herbiri IVA

Paketleme şekline genel bakış

130

55 50

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

S a n i y e
200
180
160
140
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100
80
60
40
20
0

Tetric SDR  Venus QuiXfil* x-tra fil* SonicFill*
EvoCeram  Flow* Bulk Fill* 
Bulk Fill

200

100
110

3 dakikadan daha uzun çalışma süresi

Tetric EvoCeram® Bulk Fill

Geliştirilmiş çalışma ve modelaj süresi
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Uzmanların onayı

Bana göre, Tetric EvoCeram Bulk Fill mükemmel bir dolgu        
maddesi. Parmaklarımın ucunda mükemmel uygulama özellikleri
sunan bir kompozit var. Bu özellik kompozitlerle katmanlama tekniğini
daha basit ve hızlı hale getiriyor. Tetric EvoCeram Bulk Fill’i bir kez
kullandığınızda, geleneksel kompozitlerle çalışmak neredeyse 
hiç istemeyeceksiniz. 

Preoperatif durum: 15 nolu dişin
meziyalinde proksimal çürükler 

Tamamlanmış restorasyonlar:
bitişik dokuyla kusursuz uyum

Restorasyon bir sonraki seansta yapılacak.16 nolu dişin prepare edilmiş kavitesi Tetric
EvoCeram Bulk Fill ile doldurulmuş.

Dr Markus Lenhard
Neunkirch, İsviçre

Tetric EvoCeram Bulk Fill direkt restoratif uygulamalarda daha
fazla özgürlük veriyor. Daha hızlı çalışmamı ve elimdeki vakaya
göre tabakalama tekniğini ayarlamamı sağlıyor.

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
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BU KATEGORİNİN DİĞER ÜRÜNLERİ:

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

Direkt Restoratifler

‘’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. 

Polimerizasyon ışığı

Her kullanım için en küçük LED 

Bluephase® Style

• 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

Lateks içermeyen dudak ve yanak ekartörü

Daha iyi bir görünüm için en iyi çözüm

OptraGate®

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

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.

PREPARASYON BOND DOlGU POlİMERİZASYON BİTİM BAKIM

OptraGate® Proxyt®OptraPol®Tetric EvoCeram®AdheSE® One F Bluephase®
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En yeni

Koleksyonumuzu
keşfedin 

Nano-optimize restoratif sistem

Tetric® N-Collection

Tetric® N-Collection
 Tetric® N-Ceram | Tetric® N-Ceram Bulk Fill | Tetric® N-Flow | N-Etch | Tetric® N-Bond Universal
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Mükemmel uyumlu
ürünler koleksiyonu

Hemen hemen her türlü direkt restorasyonu için uygun kompozit rezinler. Uygulaması kolay ve 

mükemmel tutuculuk sağlayan adezivler. Nano-optimize Tetric®N-Collection ailesini 
diğerlerinden ayıran özellikler.

Dişlerin restorasyonunda 2007'den beri yüksek performans sergilediğini kanıtlamış ürünler 

grubu. Tetric® N-Collection, anterior veya posterior bölge gözetmeksizin her boyuttaki kaviteye 
uygulanabilecek birbiriyle uyumlu materyallerden oluşmaktadır. 

Kullanıcılar, sadece klinik olarak senelerce test edilmiş ürünlerden faydalanmakla kalmayacak 

aynı zamanda kendilerine günlük klinik ortamlarında hareket rahatlığı sağlayacak en son 

teknolojiye sahip olacaklar.
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Ivocerin, Tetric N-Ceram Bulk Fill'in standart 

fotoaktivatörüne katılmış polimerizasyon 

hızlandırıcısıdır. Kamforkinon ve asilfosfin ile

karşılaştırıldığında ışığa karşı daha fazla
hassasiyet gösterir (e.g. Lucirin TPO). 

Kısa ışıklama sürelerine rağmen, Tetric N-Ceram Bulk Fill, 

200 saniyeye kadar çalışma süresine izin verir. Bu özelliği 

entegre ışık hassasiyet filtres sayesindedir. Zaman baskısı 

olmadan posterior restorasyonların şekillendirilmesine izin 
verir.

Polimerizasyon sırasında meydana gelen büzülme stresi 
özel büzülme stresi rahatlatıcılar tarafından bertaraf edilir. 

Tetric® N-Ceram Bulk Fill 
4 MM İLE BAŞARI

Geçmişte, uzun zaman alan kavitenin 2 mm'lik tabakalar halinde 
doldurulması tekniği kullanılırdı. Yeni Tetric® N-Ceram Bulk Fill 
posterior kompozit, 4mm'lik katmanlar halinde dolgu yapılabilmesini

mümkün hale getiriyor. Yumuşak kıvamı materyalin kaviteye 
yerleştirilmesi ve modelajında kolaylık sağlıyor.

Sofistike bir kavram

Patentli fotoaktivatör Ivocerin® sayesinde 4mm kalınlığındaki büyük 

tabakalar için bile 10 saniyelik ışıklama yeterli oluyor

Conventional 2-mm layering 4-mm layer with 
Tetric N-Ceram Bulk Fill

4 mm

Dr Eduardo Mahn, Santiago, Chile

Shrinkage stress (MPa)

1.13

1.55 1.50
1.39 1.38

Tetric N-Ceram
Bulk Fill

Spectrum 
TPH*

Brilliant 
NG*

Filtek Z250* Synergy D6*

1.27

Ceram.X mono+*

R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012
*Not registered trademarks of Ivoclar Vivadent AG
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Tetric® N-Ceram
ESTETİK SONUÇLARA GİDEN KOLAY YOL

Tetric N-Ceram, anterior ve posterior bölge direkt restoratif 

uygulamaları için kullanılan ışıkla sertleşen kompozittir. İçerdiği nano-

optimize teknoloji sayesinde Tetric N-Ceram, dağılmayan bir karakter 
gösterir. Bu materyalin kolayca şekillendirilip işlenebilmesini sağlar. 
Sadece 10 saniyelik polimerizasyon  (≥ 1,000 mW/cm2) süresine

rağmen, içeriğindeki ışık hassasiyet filtreleri çalışma süresinin 

yeterince uzun olmasına izin verir.

Tetric N-Ceram'ın bir diğer avantajı: Materyal, el aletlerine yapışmaz. 

Doğal renk uyumu

İçerdiği nano-renk pigmentleri sayesinde materyal doğal dentisyon ile 

ideal renk uyumunu yakalar. Kompozit içine iyice dağıtılmış olan 

pigmentler restorasyonun renginin çevreleyen diş dokuduna göre 

ayarlanmasını gerçekleştirir. Sonuç olarak, restorasyon estetik 

taleplere tam olarak cevap verir. 

Mükemmel Radyoopasite

Doğru sekonder çürük teşhisi için restoratif materyalin radyoopasitesi 

önşartlardan biridir. İterbiyumflorid doldurucular, Tetric N-Ceram'ın 

radyoopasitesinin >400% Al değerine taşır. Bu, restoratif materyalin 

doğal diş dokusundan ayırdedilmesini ve uzun süreli klinik başarının 

öngörülmesini sağlar.

Dr E. Mahn, Chile, 2011

R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2013
* Not registered trademarks of Ivoclar Vivadent AG.

% Al

400

300

200

100

0

Radiopacity

Ceram.X mono+*Charisma Opal*Tetric N-CeramFiltek Z350XT* Filtek Z250* Synergy D6*
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Tetric® N-Flow
HER ALANDA BAŞARILI AKIŞKAN 

Modern restoratif dişhekimliği akışkan kompozitsiz 

düşünülemez. Yüzey çekimi istendiğinde kullanılırlar. 
Tetric N-Flow bu noktada oyuna girer.

Tetric N-Flow, mükemmel akış özelliğiyle ideal viskoziteye 

sahiptir ve bu sayede kaide olarak özellikle uygundur. 

Ayrıca, akıp gitmesini engelleyen stabil kıvamı Class V 

kavitelerde de kullanılabilmesini sağlar. Bu özelliğinin 

sebebi Viskozite Kontrol Edici (Viscosity Controller)'dır. 

Aynı zamanda, materyalin şırıngadan çıkışındaki 

akışkanlığını da kontrol eder.

Tetric N-Flow, diğer ışıkla sertleşen kompozit 

restoratiflerle kombine edilebilir, örn. Tetric N-Ceram 
ve  Tetric N-Ceram Bulk Fill. Materyalin olağanüstü 

ıslatabilme özelliği, kavitenin hemen hemen her yerine 

uygulanabilmesini sağlar.

Dr A. Peschke, Schaan, 2012

ClassI-Class V restorasyonlarda normal akışkanlıkta 
kompozitlerin (örn.Tetric N-Ceram/Tetric N-Ceram Bulk 

Fill )altına kaide materyali olarak

Genişletilmiş fissür örtücü Her türlü küçük dolgu (Class III ve V)
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Mine asitleme tekniği

• mineye adezyonu arttırır

• marjinal yalıtımı geliştirir

Self-etch tekniği

• zaman kazandırır

• postoperatif hassasiyet riskini azaltır

Mine-dentin asitleme tekniği

• mine ve dentin adezyonunu en yükseğe çıkarır

• marjinal yalıtımı geliştirir

Tetric® N-Bond Universal
YÜKSEK TOLERANSLI GENİŞ KAPSAMLI ADEZİV

Bütün asitleme teknikleri için tek adeziv
Tetric® N-Bond Universal, direkt veya indirekt bonding uygulamaları için, tek bileşenli, ışıkla sertleşen çok amaçlı 

adezivdir. Hafif asidik yapısı sayesinde tüm asitleme teknikleri için uygundur: self-etch(kendinden asitli), mine ve 

mine-dentin asitleme

• İnce film tabakası (yakl. 10 µm) indirekt restorasyonların adaptasyonunu etkilemez.

• Hafif asitleme etkisi sayesinde çeştli simantasyon materyalleriyle kullanılabilir. (light- and dual-curing)
• Dual (ışıkla ve kimyasal) polimerize olan kompozitler için aktivatör gerektirmez

Bir kat Tetric® N-Bond Universal diş yüzeyine 
uygulanırve 20 saniye yüzeye yedirilir.

Sadece mine yüzeyine fosforik asit uygulanıp 
15-30 saniye beklenir. Sonra tüm yüzeylere Tetric® 
N-Bond Universal uygulanıp 20 sanye yüzeye 
yedirilir.

Mineye (15 – 30 s) ve dentine(10 – 15 s) 
fosforik asit uygulanır.Sonra tüm yüzeylere 
Tetric® N-Bond Universal uygulanıp 20 sanye 
yüzeye yedirilir.
R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2013

Direkt ve indirekt bonding uygulamaları için uygun
Özel yapısı sayesinde,Tetric N-Bond Universal hem direkt hem de indirekt restorasyonlarda simantasyon 
kompozitiyle adeziv olarak kullanıma uygundur. Uygulama protokolü direkt ve indirekt endikasyonlar için aynıdır.
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Tetric® N-Collection
SİPARİŞ ŞEKİLLERİ

Tetric N-Ceram Bulk Fill*

Refills

Shade Syringe 1 x 3.5g Syringe 2 x 3.5g Cavifil 10 x 0.25g

IVA (universal A shade) 644171AN
664701AN

644174AN

IVB (universal B shade) 644172AN 644175AN

IVW (white shade for deciduous teeth
and light permanent teeth)

644173AN 644176AN

Tetric N-Ceram/Tetric N-Flow*

Refills
Tetric N-Ceram Tetric N-Flow

Shade Syringe 1 x 3.5g Cavifil 10 x 0.25g Syringe 1 x 2g Cavifil 10 x 0.25g

A1 604025AN 604035AN 604046AN 604056AN

A2 604026AN 604036AN 604047AN 604057AN

A3 604027AN 604037AN 604048AN 604058AN

A3.5 604028AN 604038AN 604049AN 604059AN

A3.5 Dentin 604029AN 604039AN 604050AN 604060AN

A4 604030AN 604040AN 604051AN 604061AN

B2 604031AN 604041AN 604052AN 604062AN

B2 Dentin 616877AN 616871AN

B3 616873AN 616867AN

C2 616875AN 616869AN

C3 616876AN 616870AN

D3 616874AN 616868AN

T 604032AN 604042AN 604053AN 604063AN

Bleach I 604034AN 604044AN 604055AN 604065AN

Bleach L 604033AN 604043AN 604054AN 604064AN

Bleach M 616878AN 616872AN

Tetric N-Bond Universal 

Refills Contents
VivaPen  1 x 2ml VivaPen

 40 x Brush cannulas

 20 x Protective sleeves

674175AN

VivaPen 1 x 2ml VivaPen 668222AN

Bottle 1 x 6g bottle 668221AN

Assortment
Starter Kit VivaPen  1 x 0.5ml VivaPen

 10 x Brush cannulas

 20 x Protective sleeves

668223AN

Accessories
Vivadent Applicators 50 x Applicators 603949

VivaPen Snap-On Cannulas 100 x Brush cannulas 627178

VivaPen Snap-On Cannulas 300 x Brush cannulas 627161

VivaPen Protective Sleeves 300 x Protective sleeves 627492

* Assortment: Please contact your local Ivoclar Vivadent repesentative.
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Natural-looking esthetics – 
efficiently produced

Tetric Evo-Line

Tetric EvoFlow® Bulk Fill
Tetric EvoCeram® Bulk Fill

Tetric EvoFlow®

Tetric EvoCeram®
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2015

2007

Tetric EvoCeram® Bulk Fill

2011

Tetric EvoFlow® Bulk Fill

2005

Tetric EvoCeram®

Bulk-fill composites

Conventional composites

featuring the Aessencio® technology
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Tetric EvoFlow®
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Time-tested
yet innovative

Prof. Dr Jürgen Manhart
Department of Restorative Dentistry

Munich, Germany

I have used Tetric EvoCeram  
for a decade. My patients'  
fillings look great, even 
years after placement.
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This is what users say: 
    "I use Tetric EvoCeram because ..."

More than 
10 years of clinical evidence – 
Tetric EvoCeram®

... I like the consistency 
and handling.

Dr H., Rödental, Germany

... the quality is 
superb!

Dentist F., Berlin, Germany

... it works!
Dr F.-K., Seeheim, Germany

... I like to use materials that
provide good long-term results.

Dr J., Hagenbach, Germany

... I can be sure that my patients will benefit 
from a sound and accurately fitting 
restoration for many years to come.

Dr F., Rüdesheim, Germany

... I find it easy to process, 
I achieve fantastic results and, above 
all, I get long-lasting fillings. 

Dr H., Garbsen, Germany

...Tetric EvoCeram enables our patients 
to laugh again without fear.

Dr S., Wadersloh, Germany

... excellent handling, beautiful shade match, 
sound marginal integrity - simply fantastic! 

Dr L., Weissenfels, Germany
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The Tetric Evo family of products combines innovation with modern  
technology. Its founding member is Tetric EvoCeram®, which has been 
successfully competing on the market for over 10 years. Today, the  
Tetric Evo family comprises four innovative products, which are representative 
of the progress that composite technology has undergone in recent years.

Time-tested quality and durability
• Valued by renowned experts

• Clinically proven for over 10 years (Tetric EvoCeram)

• Reliability and durability, confirmed by long-term studies

• Consistently growing database of clinical and in-vitro studies

A suitable solution for every cavity class
• Sculptable and flowable consistencies

• Possibility of combining conventional and bulk-fill materials

survival rate*

95.1%
4.9 % failures

million
150

restorations 
placed 
worldwide 

More than

More than
10 years of clinical evidence –

Tetric EvoCeram®

Time-tested and innovative 
     Results from 10 years of research

* A total of 890 fillings were monitored worldwide in 7 clinical studies over observation periods ranging from 5 to 10 years. The mean 
survival rate calculated for Tetric EvoCeram® was 95.1 per cent.
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Efficient
• Considerable time savings
• Up to 47 % more efficiency at comparable quality

Modern technologies
• Patented light initiator Ivocerin® 

• Aessencio technology to achieve a low translucency
(Tetric EvoFlow Bulk Fill)

Esthetic
• Ability to conceal stained dentin

• Similar esthetics as conventional composites

Time saved compared with 
the conventional technique*

*compared with Tetric EvoFlow® and Tetric EvoCeram®. Data available on request.

The bulk-fill technology 
     A milestone for more efficiency

Why use bulk-fill composites?

Higher efficiency
"I can now treat three patients in the same time  
that I used to treat two."

Hajný, P. (2015). The meaning and impact of efficiency in modern dentistry. 
Special Feature Ivoclar Vivadent AG, pp 40-45.

Higher process reliability
Bulk-fill materials are less technique sensitive than conventional 
composite resins and thus enhance the ability to achieve successful 
long-term results:

• Increased depths of cure1

• Fewer process-related air trappings2

• Reduced risk of postoperative sensitivities3

1 4 mm instead of only 2 mm  
2  If fewer increments are applied in total, the risk of air being trapped 

between the individual increments is reduced.
3  Postoperative sensitivities may be caused, inter alia, by fillings that are not 

completely cured to their depth. This risk is reduced in bulk-fill materials 
as their curing depth is considerably higher than that of conventional 
composites.

47 %
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Esthetic
• Ability to conceal stained dentin 

• Similar esthetics as conventional composites

The in-vitro test demonstrates the effect of the Aessencio technology: The black lines 
under the Tetric EvoFlow® Bulk Fill sample are clearly visible before polymerization. Due 
to the change in the translucency level, they are no longer visible after polymerization.

Before 
light-curing

10 seconds
(≥1,000 mW/cm2)

High
translucency

28%

Dentin-like
translucency

<10%

Aessencio technology

After 
light-curing

Esthetic optimization
The Aessencio® technology represents a significant milestone in the esthetic optimization of bulk-fill composites. During the 
polymerization process, the translucency level of Tetric EvoFlow Bulk Fill changes. This allows stained dentin to be effectively 
concealed. 5

Effect of Ivocerin

Innovative technology skillfully used
Many dentists rely on the products of Ivoclar Vivadent, and with good 
reason. Clinicians around the world are attracted to the innovative 
technology and clinical reliability of the composites of the Tetric Evo 
product line.

Effect of a standard initiator system

4 Ivoclar Vivadent AG, Research and Development Report of Ivoclar Vivadent AG,  
Ivocerin® – a milestone in composite technology, No. 19, 2013
5  Ivoclar Vivadent AG, Research and Development Report of Ivoclar Vivadent AG,  
Tetric EvoFlow Bulk Fill®, No. 20, 2015

The bulk-fill technology 
     A milestone for more efficiency

Bulk-fill composites
    Innovations by Ivoclar Vivadent
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Measurement: R&D Ivoclar Vivadent AG, December 2014
The measurements were taken with a Minolta CM-5 spectrophotometer.

* These brands are not registered trademarks of Ivoclar Vivadent AG.
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Sculptable composites
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Flowable composites

High depth of cure
With the help of the highly reactive light 
initiator Ivocerin® a previously 
insurmountable technological 
hurdle has been overcome. 
Therefore, it is now possible 
to achieve high depth of cure 
and maximum esthetics after 
only a short exposure time.4

Aessencio

TEC H N OLO
G

Y

Aessencio

TEC H N OLO
G

IE

2 mm

4 mm
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Small restoration
Dr Eduardo Mahn, Santiago, Chile

As a liner

Class III

Recommended indications
Liner in Classes I – V | Classes III – IV | Small restorations

• Good masking ability (approx. 6 – 31%* translucency)

• Available in 8 Enamel, 3 Dentin and 3 Bleach shades

• Flowable when desired and stable as required

Tetric EvoFlow® 

2014: The restoration still shows excellent dimensional stability and esthetics.
Prof. Dr Jürgen Manhart, Munich, Germany

2005: Final picture

2004: Defective composite restoration in tooth 12

Recommended indications
Class I, II, III, IV, V 

• Good masking ability (approx. 6.5 – 22 %* translucency)

• Available in 14 Enamel, 4 Dentin and 4 Bleach shades

• Sculptable consistency

Tetric EvoCeram®

Conventional composites 
    Reliable, proven, esthetic
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* Average value; the values of individual batches may deviate

Bulk-fill composites
     Efficient, reliable, esthetic

After the placement of the restoration

Tooth 37: Tetric EvoFlow® Bulk Fill, covered with IPS Empress® Direct.
Tooth 36: Tetric EvoFlow® Bulk Fill, covered with Tetric EvoCeram® Bulk Fill.
Dr Rafael Piñeiro Sande, Cambados–Pontevedra, Spain

The Aessencio technology results in a change in translucency as the material polymerizes. This enhances 
the integration of the restoration.

Before polymerization

Recommended indications
Base/liner in Class I and II cavities | Deciduous teeth with-
out application of a covering layer

• Dentin-like translucency (approx. 9.7 %* translucency)

• Available in 3 universal shades: IVA, IVB, IVW

• Flowable, self-levelling consistency

Tetric EvoCeram® Bulk Fill

The restoration after two years of service 
Dr Arnd Peschke, Clinical Practice Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Defective amalgam filling

Recommended indications
Classes I, II | Deciduous teeth | Composite build-ups

• Enamel-like translucency (approx. 15.5 %* translucency)

• Available in 3 universal shades: IVA, IVB, IVW

• Sculptable consistency

Tetric EvoFlow® Bulk Fill

Conventional composites 
    Reliable, proven, esthetic
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When?
Slightly discoloured cavities of up to 4 mm

How?
Fill the cavity with a single increment of Tetric 
EvoCeram Bulk Fill.

Why?
High efficiency and esthetics accompanied by high 
process reliability

Efficiency in one step in slightly discoloured cavities

< 4 mm–

Our
recommendation

Our
recommendation

When?
Moderately discoloured cavities of up to 6 mm

How?
Apply TetricFlow Bulk Fill to replace dentin and then 
cover with a capping layer of Tetric EvoCeram.

Why?
High efficiency and esthetic results that are not 
distinguishable from fillings placed with conventional 
composites. A range of 14 Enamel shades are 
available for the covering layer.

Efficiency in two steps with a wide selection of shades 

< 4 mm–
< 6 mm–

< 2 mm–

The Tetric Evo-Line 

   Posterior region (Class I and II)
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When?
Deep cavities of > 6 mm

How?
Apply Tetric EvoFlow Bulk Fill in conjunction with a 
covering layer of Tetric EvoCeram Bulk Fill

Why?
Esthetic results in deep cavities in two easy steps 

When?
Severely discoloured cavities of up to 4 mm

How?
Apply Tetric EvoFlow Dentin or Bleach XL as a 
masking layer and then fill the remaining cavity with 
Tetric EvoCeram Bulk Fill.

Why?
Given the low translucency of Tetric EvoFlow Dentin, 
even severe discolourations can be effectively 
concealed.

Efficiency in two steps in deep cavities

Efficiency in severely discoloured cavities

A suitable solution for every cavity class

< 4 mm–

< 4 mm–

< 8 mm–

Severely discoloured dentin

Tetric EvoFlow or
Tetric EvoCeram Dentin

+ Tetric EvoCeram

Tetric EvoFlow or
Tetric EvoCeram Dentin

+ Tetric EvoCeram

Tetric EvoFlow (Dentin)
+ Tetric EvoCeram Bulk Fill

Tetric EvoFlow (Dentin)
+ Tetric EvoCeram Bulk Fill

Tetric EvoFlow (Dentin)
+ Tetric EvoFlow Bulk Fill

+ Tetric EvoCeram Bulk Fill

Moderately discoloured dentin

Tetric EvoFlow or
Tetric EvoCeram Dentin

+ Tetric EvoCeram

Tetric EvoFlow Bulk Fill
+ Tetric EvoCeram

Tetric EvoFlow Bulk Fill
+ Tetric EvoCeram

Tetric EvoFlow Bulk Fill
+ Tetric EvoCeram

Tetric EvoFlow Bulk Fill
+ Tetric EvoCeram Bulk Fill

Non-discoloured dentin

Tetric EvoCeram

Tetric EvoCeram Bulk Fill

Tetric EvoCeram Bulk Fill

Tetric EvoFlow Bulk Fill
+ Tetric EvoCeram

Tetric EvoFlow Bulk Fill
+ Tetric EvoCeram Bulk Fill

Class I + II

Class I + II

Class I + II

Class I + II

Class I + II

< 2 mm

2 – 4 mm

4 mm

4 – 6 mm

> 6 mm

Our
recommendation

Our
recommendation

< 4 mm–
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When?
Class IV and large Class III cavities

How?
Use Tetric EvoCeram Dentin to build up the dentin 
core and then apply Tetric EvoCeram for the enamel 
layer. Use Effect shades such as Enamel T or Bleach I 
to create particularly translucent incisal edges and 
labial surfaces.

Why?
Excellent esthetics. Translucency before shade - the 
different levels of translucency between the dentin 
and enamel play a particularly important part in the 
anterior region.

When?
Wide bevels in Class IV cavities

How?
Coat the bevel thinly with Tetric EvoFlow. Then build 
up the restoration in the conventional way using 
Tetric EvoCeram.

Why?
Excellent adaptation of material even in areas with a 
thin taper

When?
Minimally invasive reconstruction of narrow  
diastemata

How?
Use Tetric EvoFlow to fill the interdental gap and to 
reconstruct the incisal edge.

Why?
In these cases, a sculptable material is difficult to 
adapt - particularly  towards the apical.  
Tetric EvoFlow comes in handy here as it is  
flowable when desired and stable as required.

Conventional incremental technique

Adaptation to bevels

Diastema closure

The Tetric Evo-Line 

   Anterior restorations (Class III and IV)
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When?
Small Class V cavities

How?
Fill the cavity with Tetric EvoFlow.

Why?
Easy handling and reliable adaptation of the 
material to the tooth structure

When?
Large Class V cavities

How?
Fill the cavity with Tetric EvoCeram.

Why?
Complete wetting of all aspects of the tooth is 
difficult to achieve with a flowable material. A 
sculptable composite is more suitable for this 
purpose.

Conventional incremental technique Small defects

Adaptation to bevels

Diastema closure

Large defects

The Tetric Evo-Line 

   Cervical area (Class V)
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The Tetric Evo line of products combines clinical reliability and durability with 
innovation. The four composites of the Tetric Evo family provide high-quality 
esthetic restorations for all cavity classes. Gains in efficiency can be achieved by 
using the correct combination of composites, depending on the specific cavity 
class. 

All four composites are now offered together in new system kits, which include 
an overview of their indications and possibilities of combination to enable users to 
see which material is best used when and where. 

Each system kit comprises:
• Tetric EvoCeram – sculptable, for conventional layering techniques

• Tetric EvoFlow – flowable, for conventional layering techniques

• Tetric EvoCeram Bulk Fill – sculptable, application in increments of up to 4 mm

• Tetric EvoFlow Bulk Fill – flowable, application in increments of up to 4 mm

• Adhese® Universal VivaPen – the universal adhesive system

The kits are available in Cavifils or syringes.

The Tetric Evo-Line 

    Two system kits for all cavity classes 

Includes supplement with recommendations.
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* 5 x 0.9-mm tips, ** 5 x 1.2-mm tips 1 Sample values, Technical Data Sheet Ivoclar Vivadent

Tetric EvoCeram®

Universal composite
Tetric EvoFlow®

Flowable composite
Tetric EvoCeram® Bulk Fill
Sculptable  
bulk-fill composite

Tetric EvoFlow® Bulk Fill
Flowable  
bulk-fill composite

Assortment 590290WW, 8 x 3-g syringes
1 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C3, D3
1 x Tetric EvoCeram shade guide

590291WW, 40 x 0.2-g Cavifils
5 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C3, D3
1 x Tetric EvoCeram shade guide

595951WW, 8 x 2-g syringes
1 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, A3.5 Dentin, T
1 x Tetric EvoFlow shade guide
40 x 0.9-mm tips

595950WW, 40 x 0.2-g Cavifils
5 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, A3.5 Dentin, T
1 x Tetric EvoFlow shade guide

686707WW Tetric Evo Line - Syringe System Kit, 4 x 3-g syringes and 2 x 2-g Luerlock syringes
1 x IVA Tetric EvoCeram Bulk Fill, 1 x IVA Tetric EvoFlow Bulk Fill, 1 x A2, A3, A2 Dentin Tetric EvoCeram, 1 x A3 Tetric EvoFlow

686718WW Tetric Evo Line - Cavifil System Kit, 55 x 0.2-g Cavifils
10 x IVA Tetric EvoCeram Bulk Fill, 10 x IVA Tetric EvoFlow Bulk Fill, 10 x A2, A3 Tetric EvoCeram, 5 x A2 Dentin Tetric EvoCeram, 10 x A3 Tetric EvoFlow

Shade guide 590292WW 595952WW 667472 667472

Refills Syringes
1 x 3 g

Syringes
3 x 3 g

Cavifils
20 x 0.2 g

Syringes
1 x 2 g*

Cavifils
20 x 0.2 g

Syringes
1 x 3 g

Syringes
3 x 3 g

Cavifils
20 x 0.2 g

Syringes
1 x 2 g**

Cavifils
20 x 0.2 g

Dentin shades

A2 637549WW 637736WW 637356WW 641360WW* 641349WW

A3.5 590323WW 590304WW 590342WW 595980WW* 595994WW IV
A 646472WW** 646473WW

A4 590324WW 590305WW 590343WW

B2 590325WW 590306WW 590344WW 641361WW* 641350WW IV
B 667724WW** 667725WW

Enamel shades

A1 590312WW 590293WW 590331WW 595953WW* 595987WW

A2 590313WW 590294WW 590332WW 595954WW* 595988WW

A3 590314WW 590295WW 590333WW 595955WW* 595989WW IV
A 638244WW 638241WW 638227WW

A3.5 590315WW 590296WW 590334WW 595956WW* 595990WW

A4 590316WW 590297WW 590335WW 595978WW* 595992WW

B1 637547WW 637734WW 637354WW 641358WW* 641348WW

B2 590317WW 590298WW 590336WW IV
B 638245WW 638242WW 638228WW

B3 590318WW 590299WW 590337WW 595957WW* 595991WW

C1 590319WW 590300WW 590338WW

C2 590320WW 590301WW 590339WW

C3 590321WW 590302WW 590340WW

D2 637548WW 637735WW 637355WW

D3 590322WW 590303WW 590341WW

Highly translucent 
enamel shade T

T 590326WW 590307WW 590345WW 595979WW* 595993WW

Bleach shades

Bleach XL 590327WW 590308WW 590346WW 595981WW* 595995WW

IV
W  638246WW 638243WW 638229WW

IV
W 667727WW** 667711WW

Bleach L 590328WW 590309WW 590347WW 595982WW* 595996WW

Bleach I 590329WW 590310WW 590348WW

Bleach M 590330WW 590311WW 590349WW 595984WW* 596008WW

Accessories 20 x 0.9-mm tip black 20 x 1.2-mm tip black
(Tetric EvoFlow and IPS Empress Direct Opaque) (Tetric EvoFlow Bulk Fill)
634849 669838

7%1

12%1

15%1

7%1

15%112%1

23%1

< 10%1

Sayfa: 97

Sayfa: 97



THESE ARE FURTHER PRODUCTS OF THIS CATEGORY:

Direct Restoratives

Would you like to know more about the products of the “Direct Restoratives” category? Simply get in touch 
with your contact person at Ivoclar Vivadent or visit www.ivoclarvivadent.com for more information.

The Tetric Evo products form a part of the "Direct Restoratives" product category. The products of this category cover the 
procedure involved in the direct restoration of teeth – from preparation to restoration care. The products are optimally 
coordinated with each other and enable successful processing and application.

PREPARE BOND FILL CURE FINISH MAINTAIN

OptraGate® Fluor Protector SOptraPol®Tetric EvoCeram®Adhese® Universal Bluephase®

683033/2017-02-07/EN

The universal adhesive

Universal adhesion with advanced delivery
• Efficient delivery – up to 190 single-tooth applications per 2-ml VivaPen®

•  Universal applications – for direct and indirect bonding procedures and
all etching techniques

• Predictable results – high bond strength on dentin and enamel

Adhese® Universal
The polymerization light

Bluephase® Style

The smallest LED for every use
•  Every hand – comfortable to hold for men and women
•   Every material – universal due to Polywave® LED with broadband

spectrum
• Every time – optional corded operation due to Click & Cure

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

Direct Restoratives

"Direkt Restoratifler" kategorisindeki ürünlerle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz? Yetkili 
satıcınızla temasa geçin veya www.ivoclarvivadent.com.tr adresini ziyaret edin. 

PREPARASYON POLİMERİZASYON BİTİM BAKIM

OptraGate® Fluor Protector NOptraPol®Tetric® N-Bond Universal Tetric® N-Ceram Bulk Fill 

BOND DOLGU

Bluephase N®

Tetric® N-Collection, "Direkt Restoratifler" ürün kategorisinin parçalarıdır. Bu kategorideki ürünler -preparasyondan 

restorasyon bakımına kadar-  dişlerin direkt restorasyonlarında kullanılan ürünleri içerir. 

681979/en/2015-09
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The highly esthetic composite

IPS Empress® Direct

HIGH
 ESTHETICS

EASY
 HANDLING

Create 
natural-looking fillings
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Easy to master – effortlessly reproduced

IPS Empress® Direct – the highly esthetic anterior and posterior filling material 
– is available in 32 shades. Different types of anatomical features are effort-
lessly and faithfully recreated with this composite resin.

The shade system logically follows the anatomical build-up of the tooth:

• 13 opaque dentin materials are available for reproducing dentin
and mamelon areas and placing cervical fillings in older patients

• 16 translucent enamel shades are designed for replacing
dental enamel

• 3 highly translucent materials add individual characteristics
to incisal edges

The material for 
highly esthetic fillings

Translucency levels of IPS Empress® Direct

Opaque

0.5 mm
1 %

Dentin
A2

7– 8 %*

Enamel
A2

13 –15 %*

Trans
20

20 %*

Trans
30

30 %*

Trans
Opal

45 %*

Covering capacity Light reflection

* Sample value, Technical Data Sheet, Ivoclar Vivadent AG

Enamel materials

Dentin materials

Translucent materials, 
flowable Effect materials

R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2016
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Harnessing intuition to 
create sophisticated restorations

Photos: Dr Eduardo Mahn

Build-up of the palatal 
enamel wall with  
Enamel material

Dentin core and  
mamelons

Incorporation of  
special effects

between mamelons
and on the incisal edge

Final (top)  
enamel layer

Final incisal layer  
with translucent  
Effect material

Exceptional quality begins with simplicity

Due to the logical arrangement of the shade system, IPS Empress Direct is 
incredibly easy to use. Dentin replaces dentin and enamel replaces enamel. 
The extensive shade range comprises a suitable combination of materials for 
all clinical shade requirements. Two autoclavable shade guides assist in the 
selection of the precise enamel and dentin shade. 

Convenient handling for discerning requirements

Due to its optimized handling properties, the material is easy to shape as required:

• Cavifil contents are easy to extrude

• Material does not stick to instruments

• Excellent adaptation of the material to the cavity walls

Intuitive layering system for highly esthetic results

HIGH
 ESTHETICS

EASY
 HANDLING

Anyone can become  
a master at creating  

highly esthetic 
composite restorations 

in only five steps.
Dr Eduardo Mahn, Director Clinical Research, 

Universidad de los Andes Santiago, Chile

“ “
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Giving restorations a  
lifelike appearance

Natural-looking build-up of anterior teeth with  
IPS Empress® Direct

One easy additional step allows you to apply lifelike characteristics with IPS Empress 
Direct – such as the accentuation of mamelons. In the example on the left, the 
anterior tooth was built up in three steps: A2 Enamel for the palatal wall, A3 Dentin 
for the dentin core and A2 Enamel again as the final layer. In the example on the 
right, the mamelons were accentuated by applying IPS Empress Direct Effect Trans 
Opal between the mamelons and on the incisal edge. A2 Enamel was also used for 
the final covering layer.

Natural-looking teeth layered with and without special effects, Dr Anton Lebedenko, 
Ivoclar Vivadent Schaan, 2016

Layering without effects Layering with effects

The opalescent effect makes all the difference

Opalescence is a light-scattering phenomenon within a translucent substance. 
An opalescent material has a bluish shimmer in reflected light but it has a 
reddish-orange appearance in transmitted light. In young patients in particular, 
this opalescent effect of the enamel manifests itself in a bluish-translucent 
appearance in the incisal region. Due to the special micro-opal fillers contained 
in the Trans Opal shade, the material is capable of faithfully reproducing this 
highly sophisticated play of colours.

IPS Empress® Direct Effect Trans Opal, 
Left: transmitted light; Right: reflected light,
Photos: Dr Eduardo Mahn, Director Clinical Research, 
Universidad de los Andes Santiago, Chile
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True-to-detail characterization with IPS Empress 
Direct Color and IPS Empress Direct Effect 

Natural-looking restorations are effortlessly created with the different levels of 
translucency offered by IPS Empress Direct. The corresponding flowable charac-
terization and Color materials provide creative individuals with the means to 
faithfully imitate natural teeth. 

Creativity 
knows no bounds

EFFECT
Enamel cracks

Hypocalcification

Stains

Incisal third

Mamelons

Halo effect

Cervical region

Worn surfaces

Dentin core

SHADE
White Honey

 Ochre

White Effect Bleach XL 

 Honey

 White Honey

 Opaque

 Ochre Brown

 Grey

Trans Opal Trans 20 

Trans Opal Trans 30 

Trans 30

 Blue Violet

Effect Trans Opal

 Blue Violet

Effect Bleach XL  White

Trans Opal

 Ochre

 Brown

 Ochre

 Brown

 Honey Ochre

INDICATION
Unstained/Lightly stained 

Severely stained

Light tooth 

Dark/Yellow tooth

Fluorosis 

Masking of dark areas 

Stained fissures

Tea/Nicotine stains 

Severely stained fissures

Young patients

Middle-aged patients 

Older patients

Application/Enhancement of translucency

Accentuating the interspaces between the dental 

trabeculae (emphasising the mamelons)

Opaque incisal edge, particularly in younger 

patients

A and B shades 

C and D shades

Worn and lightly stained 

Worn and severely stained

Accentuation of the dentin core,  

particularly in posterior teeth
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“ There is no simpler or  
more efficient way to  
reproduce the effect of  
natural opalescence.  
The material is easy  
to polish and a high- 
gloss finish is achieved.
Dr Markus Lenhard, Switzerland

The new IPS Empress® Direct System Kit

The IPS Empress Direct System Kit contains the essential materials that a 
dentist needs to produce esthetically demanding restorations. The System Kit 
comprises the most popular basic enamel and dentin shades. The kit also 
contains the IPS Empress Direct Effect Trans Opal material, which is used to 
characterize anterior teeth in particular. Special effects in the incisal edge are 
highlighted with the translucent Trans 30 material. In addition, IPS Empress 
Direct Opaque is available for covering severe stains.

Each System Kit contains:
• IPS Empress Direct Enamel A1, A2 and A3
• IPS Empress Direct Dentin A2 and A3
• IPS Empress Direct Trans 30
• IPS Empress Direct Effect Trans Opal
• IPS Empress Direct Opaque

The kits come either with syringes or Cavifils.

A high-quality system 
for premium restorations 

“
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Delivery forms

Trans 30 / 27 – 33 %*

Trans 30 / 30 %*

Trans Opal / 25 – 30 %*

 Trans Opal / 45 %*

1 %*

7 – 8 %*

13 – 15 %*

Bleach XL / 11 – 12 %*

Trans 20 / 20 %*

Refills

IPS Empress Direct Dentin | 1 x 3 g or 10 x 0.2 g
A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | C3 | D2 | IVA5 | IVA6 | Bleach L Dentin | Bleach XL Dentin

IPS Empress Direct Enamel | 1 x 3 g or 10 x 0.2 g
A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | D2 | D3 | Bleach L Enamel | Bleach XL Enamel

IPS Empress Direct Transparent | 1 x 3 g or 10 x 0.2 g
Trans 20 | Trans 30 | Trans Opal

IPS Empress Direct Effect | 1 x 1.8 g (incl. 5 cannulas each) 
Bleach XL | Trans Opal | Trans 30 

IPS Empress Direct Color | 1 x 1 g
White  |  Honey  |  Blue  |  Violet  |  Ochre  |  Brown  |  Grey

IPS Empress Direct Opaque | 1 x 1.8 g
Opaque

System Kit

SYRINGES
686071AN
2 x 3 g Dentin (A2, A3)
3 x 3 g Enamel (A1, A2, A3)
1 x 3 g Trans 30
1 x 1.8 g Effect Trans Opal
1 x 1.8 g Opaque
1 x Autoclavable Shade Guide Dentin
1 x Autoclavable Shade Guide
 Enamel/Translucent
Various Accessories

686072AN
2 x 3 g Dentin (A2, A3)
3 x 3 g Enamel (A1, A2, A3)
1 x 3 g Trans 30
1 x 1.8 g Effect Trans Opal
1 x 1.8 g Opaque
1 x OptraSculpt Pad Instrument
1 x OptraSculpt Pad Refill (4 mm)
1 x Autoclavable Shade Guide Dentin
1 x Autoclavable Shade Guide 
 Enamel/Translucent
Various Accessories

CAVIFILS
686093AN
20 x 0.2 g Dentin (A2, A3)
30 x 0.2 g Enamel (A1, A2, A3)
10 x 0.2 g Trans 30
1 x 1.8 g Effect Trans Opal
1 x 1.8 g Opaque
1 x Autoclavable Shade Guide Dentin
1 x Autoclavable Shade Guide 
 Enamel/Translucent
Various Accessories 

686095AN
20 x 0.2 g Dentin (A2, A3)
30 x 0.2 g Enamel (A1, A2, A3)
10 x 0.2 g Trans 30
1 x 1.8 g Effect Trans Opal
1 x 1.8 g Opaque
1 x OptraSculpt Pad Instrument
1 x OptraSculpt Pad Refill (4 mm)
1 x Autoclavable Shade Guide Dentin
1 x Autoclavable Shade Guide 
 Enamel/Translucent
Various Accessories

Assortment

637898AN, IPS Empress Direct Color/Opaque Assortment
1 x 1 g white, honey, blue, violet, ochre, brown, grey
1 x 1.8 g IPS Empress Direct Opaque
Various Accessories

* Sample values, Technical Data Sheet, Ivoclar Vivadent AG

Cannulas 20 x 0.4 mm
634847
IPS Empress Direct Color

IPS Empress Direct Pad
628369

Shade Guide
627215
Autoclavable Shade Guide
Enamel/Translucent

Shade Guide
627214
Autoclavable Shade Guide 
Dentin

Cannulas 20 x 0.9 mm
634849
IPS Empress Direct Flow 
IPS Empress Direct Opaque

Accessories

Basic Kit

SYRINGES
627218AN, 8 x 3 g 
3 x 3 g Dentin (A1, A2, A3)
3 x 3 g Enamel (A1, A2, A3)
1 x 3 g Trans Opal
1 x 3 g Trans 30
Various Accessories

635243AN, 8 x 3 g
4 x 3 g Dentin (A1, A2, A3, A3.5)
4 x 3 g Enamel (A1, A2, A3, A3.5)
Various Accessories

CAVIFILS
627217AN, 80 x 0.2 g
30 x 0.2 g Dentin (A1, A2, A3)
30 x 0.2 g Enamel (A1, A2, A3)
10 x 0.2 g Trans Opal
10 x 0.2 g Trans 30
Various Accessories

635241AN, 80 x 0.2 g
40 x 0.2 Dentin (A1, A2, A3, A3.5)
40 x 0.2 Enamel (A1, A2, A3, A3.5)
Various Accessories
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THESE ARE FURTHER PRODUCTS OF THIS CATEGORY:

Direct Restoratives

Would you like to know more about the products of the “Direct Restoratives” category? Simply get in touch 
with your contact person at Ivoclar Vivadent or visit www.ivoclarvivadent.com for more information.

IPS Empress® Direct forms part of the "Direct Restoratives" product category. The products of this category cover the 
procedure involved in the direct restoration of teeth – from preparation to restoration care. The products are optimally 
coordinated with each other and enable successful processing and application.

PREPARE BOND FILL CURE FINISH MAINTAIN

OptraGate® Fluor Protector SOptraPol®Adhese® Universal Bluephase®

627645/2017-05/EN

The universal adhesive

Universal adhesion with advanced delivery
• Efficient delivery – up to 190 single-tooth applications per 2-ml VivaPen®

•  Universal applications – for direct and indirect bonding procedures and
all etching techniques

• Predictable results – high bond strength on dentin and enamel

Adhese® Universal
The curing light

Bluephase®
 Style

The smallest LED for every use
•  Every hand – comfortable to hold for men and women
•   Every material – universal due to Polywave® LED with broadband

spectrum
• Every time – optional corded operation due to Click & Cure

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

IPS Empress® Direct
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Total Etch iz bırakır
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Paketleme şekli

Jumbo Total Etch Seti
1 x 30 g / 2 x 2g 
Aksesuar

Refil Total Etch
2 x 2 g 
Aksesuar

Kanüller
20 adet

Total Etch
Fark edilebilir, kullanımı kolay - iyi bir
bağlantı için etch jeli

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

Sabit viskozite

Viskozite, basınç sırasında dar kanüllerden genellikle olumsuz etkilenir.
Kullanılagelen etch jellerinde bu durum akıcılığı kontrolden çıkartır. 
Tam istenilen yere uygulama böylece zorlaşır, jel kontrolsüz olarak kavite
içine akar. Total Etch materyalinin doldurucu bileşimi sayesinde ideal ve
aynı kalabilen kıvam elde edilerek çabuk ve etkin bir uygulama sağlanır.

İyi görülebilir
Mavi renk, diş ile yüksek bir kontrast oluşturur, böylece tam istenilen
bölgeye uygulama kolaylaşır. Artıklar; yıkama, çalkalama işleminden
sonra daha belirgin hale gelir. Böylece aşırı etching riski minimize
edilmiş olur. 

 ̂Şırınganın avantajları
– Sekizgen şekilli tutamaçı ile kolay uygulanır ve geri kayması önlenir.
– Tam istenilen yere uygulamak için eğimli metal kanülleri vardır.
– Gereksiz materyal kaybını önlemek için şırınga pistonunda bastırıcı

zımba bulunur.

Ekonomik jumbo paketleme şekli
Pratik Jumbo - paketleme şekli ile klinikte ekonomik uygulama yapılabilir
ve mükemmel bir fiyat/fayda orantısı sağlanır. Luer-Lock sistemi sayesinde
kanülller güvenli şekilde sabitlenir ve Jumbo şırınga ile iyi bir bağlantı
sağlar.

Kısa bir bekleme süresinden sonra Total
Etch dentin üstüne de sürülebilir.

Etch işleminden ve yıkama kurutmadan 
sonra minenin görüntüsü tebeşir beyazı 
rengindedir. Bu durum uygulayan kişiye 
kontrol olanağı sağlar.

Total Etch ilk önce mine üstüne uygulanır. Etch jeli
kontrast mavi rengi ile çok belirgindir ve mineye
çok iyi bağlanır. Mine üstünde tam istenilen yere
uygulamak özellikle kolaydır ve böylece dentin
bölgesine istenmeden akması önlenir.
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Direct
Indirect
Total-Etch
Selective-Etch
Self-Etch
Wet & Dry

Adhese® Universal
The universal adhesive

DESENSITIZING

EFFECT

 All in
 one click
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Adhese® Universal is a single-compo-

nent, light-cured adhesive for direct 

and indirect bonding procedures and all 

etching protocols. It is the only universal 

bonding agent available in the conven-

tional bottle as well as the innovative 

VivaPen® for fast and convenient direct 

intraoral application.1

 Universal Adhesion 
  with advanced delivery

Efficient Click & Bond® 
dispensing with the VivaPen®

 
Simple “Click” activation dispenses the exact 

amount of material needed for each procedure. 

Dispensing of adhesive material into a mixing well 

is no longer required, which results in a significant 

reduction in material waste.

An independent third party evaluation comparing 

the efficiency, residual waste and cost-effectiveness 

of the VivaPen to conventional bottle delivery forms 

showed that 2 millilitres of adhesive in the VivaPen is 

sufficient enough for approximately 190 

single-tooth applications. 

Adhese®

Universal
ScotchbondTM

Universal*
OptiBondTM

XTR*
Prime & Bond

elect®*
All-Bond

Universal®*
iBond® 

Self Etch*

100

0

150

50

96

35 33 29
45

34

* Not registered trademarks of Ivoclar Vivadent AG.
Source: Berndt & Partner, VivaPen Benchmarking Study, August 2013

Almost 3 times more single-tooth applications per ml

VivaPen®

conventional bottles

Snap-on flocked cannula brush   
ensures for gentle application 

Click activation wets the VivaPen 
cannula brush with fresh adhesive
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Suitable for direct and indirect bonding 
procedures and all etching protocols

Adhese Universal balances an optimized mix of hydrophilic and 

hydrophobic monomers with a low acidic concentration 

and mild etching effect into one formulation. 

•  Mild acidic properties allow compatibility with light-, 

 self- and dual-cure composite filling materials as well 

 as light- and dual-cure luting cements.

• Low film thickness (approx. 10 μm) – will not impede 

 with the fitting accuracy of indirect restorations.

• No activator is required with dual-cure  

 composites and luting cements.

Selective- 
enamel-etch technique

Self-etch
technique 

Total-Etch 
(etch & rinse) technique

Dr R. Watzke, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014 Dr A. Peschke, Ivoclclar Vivadent AG, Schaan, 2014 Dr A. Peschke, Ivoclclar Vivadent AG, Schaan, 2013

    Universal 
  Application

Fill-level indicator –  
displays the remaining amount 
of adhesive inside 
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     High 
Technique Tolerance

WET & DRY

BONDING

Shear bond strength on dentin after different surface treatments

Adhese®

Universal
Peak® Universal

Bond**
All-Bond

Universal®*
Futurabond® U* Prime & Bond

elect®*
OptiBondTM Solo Plus*

50

60

40

30

20

10

0

M
Pa

 / 
24

h

dry (5 sec.) desiccated (10 sec.)wet

* Not registered trademarks of Ivoclar Vivadent AG.  
Source: Dr. S. Singhal et. al., University at Buffalo, 2014

High bond strength on wet and dry dentin
 
How wet or dry should the dentin be in order to achieve high bond strength? 

The solution: 

Adhese Universal combines hydrophilic and hydrophobic properties into one formulation. 

It is tolerant towards moisture and penetrates well into the open dentinal tubules. 

The bond strength of Adhese Universal to dentin remains uncompromised,

even after etching with phosphoric acid or after over-drying or over-wetting the 

dentin surface. This results in reliable high bond strength on wet and dry dentin – 

independent of the etching and application protocol employed.
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DESENSITIZING

EFFECT

    Integrated 
Desensitization 

Minimal risk of post-operative  
sensitivity

Wetting and tubule infiltration on wet or dry dentin is initiated upon contact with 

the hydrophilic solvents and methacrylate monomers contained in Adhese Universal.  

Additionally, the acidic components precipitate as insoluble calcium-ion salts in the 

dentin, facilitating mechanical blockage and sealing in the dentin tubules. This inte-

grated “Desensitizing Effect” prevents movement of dentinal fluid within the tubules 

minimizing the risk of micro-leakage and post-operative sensitivity.

Effective mechanical blockage 

and sealing

Adhese Universal provides uniform 

mechanical blockage and sealing of the 

dentin tubuli under wet and dry conditions.

Integrated protection against 

hypersensitivity

Adhese Universal forms a reliable dentin 

seal via a homogenous adhesive layer with 

defined resin tags, which prevents the  

movement of fluid in the dentin as well as 

post-operative sensitivity associated with 

that movement. 

SEM (x 1000) of dentin tubuli after application of Adhese® Universal 
using the total-etch technique under wet and dry conditions. 

Lopes M., University of Lisbon, 2013

Wet dentin Dry dentin

Adhesive layer

Resin tags

    Integrierte 
Desensibilisierung 

    Integrierte 
Desensibilisierung 

    Integrierte 
Desensibilisierung 

    Integrierte 
D

esensibilisierung
 

Dentin

Odontoblast

Dentinal fluid

Adhesive resin tag

Adhese Universal     Integrierte 
D

esensibilisierung
 

Hot

    Integrierte 
D

esensibilisierung
 

Cold

Reduction of the fluid flow in  
the dentin tubuli after application of Adhese® Universal.

Brännström M et al.: Hydrodynamic Theory  
of Sensitivity 1967
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Consistently high shear bond strength

Adhese Universal achieves reliable high bond strength on enamel and dentin using only one 

layer of adhesive – independent of the etching and application protocol employed.

Dentin TC Enamel TC

Enamel TCDentin TC

* Not registered trademarks of Ivoclar Vivadent AG.  
1 Source: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014 

2 Source: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2015

Indirect Bonding – Selective-Enamel-Etch Technique 2  
Shear bond with Variolink® Esthetic after dual-curing and 
10,000 thermocycles (TC)

Direct bonding - Self-etch Technique 1

Shear bond strength with Tetric EvoCeram® Bulk Fill before and 
after 10,000 thermocycles (TC)

Direct bonding - Total-etch Technique 1

Shear bond strength with Tetric EvoCeram® Bulk Fill before and 
after 10,000 thermocycles (TC)

Adhese® Universal
Variolink® Esthetic DC

ScotchbondTM Universal*
RelyXTM Ultimate*

All-Bond Universal®*
Duo-LinkTM*

Futurabond® U*
Bifix QM*
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M
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 / 
24

h

Dentin TC

Enamel TC

Dentin

Enamel

Dentin TC

Enamel TC

Dentin

Enamel
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Adhese® 
Universal

ScotchbondTM 
Universal*

OptiBondTM FL* OptiBondTM 
Solo Plus*

Prime & Bond® 
NTTM*

50

40

30

20

10

0

M
Pa

 / 
24

h

Adhese® 
Universal

ScotchbondTM 
Universal*

OptiBondTM XTR* Xeno® V+* ClearfilTM SE Bond*

   Convincing 
Results
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Syntac® – the Classic Adhesive System.

«Postoperative sensitivity was below 1 % in a

total of 254 IPS Empress restorations placed

with Syntac.»1)

2) Prof Karl Leinfelder, University of Alabama, Birmingham, USA, 1994
Mazer RB, Cury C, Teixeira L, Leinfelder KF. Influence of maleic acid on the retention of 
abfracted lesion restorations. JDR 73; 1994: 275 Abstr. 1389

1) Pröbster L, Ulmer HJ, Engel E; Four-year survival rate study of IPS Empress restorations;
DGZPW (1996) 59

«Abfracted lesion restorations demonstra-
ted a 100 % retention rate after three years
of service when Syntac was used.»2)

A success story 

The Syntac adhesive system has been enjoying ongoing
popularity for many years due to its long-term clinical 
reliability. 

Dental professionals and patients appreciate Syntac for its
capacity to minimize postoperative sensitivity in particular1).

Numerous studies and millions of satisfied users confirm the
success of the Syntac adhesive system. In clinical studies, the
survival rate of direct restorations placed with Syntac was 
100 % after three years of service2) and the survival rate of
Empress restorations was as high as 92 % after eight years of
service3). 

The features at a glance 

• more than 10 years of exceptional clinical success 

• effective in minimizing postoperative sensitivity

• high proportion of intact margins

• excellent bonding strength to the natural tooth structure

• suitable for a wide field of applications
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Lasting success.

«IPS Empress inlays that were placed withSyntac Classic demonstrated a survival rateof 92 % after eight years of service.»3)

3) Dr. N Krämer et al; Clinical study conducted at the University of Erlangen, Germany; IADR
Abstract 2002, San Diego

4) Die Randqualität direkt gelegter Kompositrestaurationen im Seitenzahnbereich nach 
4 Jahren
N Krämer, M Steigleder, R Frankenberger; Clinical study conducted at the University of 
Erlangen-Nürnberg, Germany, IADR-CED Abstract 2001, Rome

«Posterior direct composite restorations (A/B
and Syntac Classic/Tetric) were clinically 
successful and demonstrated acceptable marginal

integrity after four years of service.»4)

Convenient for use

Syntac Classic is easy to use and features a well-arranged
design. The colour of the bottles corresponds with the colour
of the brushes and the numbered bottles correspond with
the numbered compartments on the Vivapad.

Indication

• adhesive cementation of inlays, onlays, and crowns made 
of ceramic, composite or ceromer

• direct restorations in the anterior and posterior region

A successful system 

Syntac is found wherever quality has become a tradition. A
major indication of Syntac is the cementation of indirect
restorations made of composite or ceramic. In this case too,
Syntac enables high clinical success rates3). Additionally, the
adhesive is ideal for use in conjunction with the Variolink II
luting composite. 
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Delivery forms

Syntac
Assortment
1 bottle Syntac Primer, 3 g
1 bottle Syntac Adhesive, 3 g
1 bottle Heliobond, 6 g

various accessories

Refill
1 bottle Syntac Primer, 3 g

Refill
1 bottle Syntac Adhesive, 3 g

Heliobond
Refill
1 bottle Heliobond, 11 g

accessories

Refill
1 bottle Heliobond, 6 g

Variolink II
Professional Set / Syntac
6 syringes Variolink II Base, 2.5 g each, in 6 shades
2 syringes Variolink II Catalyst, 2.5 g each, yellow 

(high/low viscosity)
2 syringes Variolink II Catalyst, 2.5 g each, transparent 

(high/low viscosity)
1 syringe Total Etch, 2 g
1 bottle Heliobond, 6 g
1 bottle Monobond-S, 5 g
1 bottle Syntac Primer, 3 g
1 bottle Syntac Adhesive, 3 g
1 Liquid Strip, 2.5 g

various accessories

Descriptions and data constitute no warranty of attributes.
Printed in Austria
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
209386/0108/e/VVA

Syntac®

A classic of dental adhesives

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Principality of Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com
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Monobond® Etch & Prime 
Self-etch cam-seramik primer

YENİ

Tek adımda
     Asit  ve
          Primer
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5 6 71 2 3 4

Restorasyon yüzeyinin doğru hazırlanması adeziv simantasyon uygulamasının can alıcı 
bölümlerinden biridir. Standart uygulamada, cam-seramik restorasyon yüzeyine önce  
hidroflorik asit ve ardından silan uygulanır. Ancak toksikpotansiyelinden dolayı hidroflorik 
asit uygulaması pek sevilmez. 

Monobond® Etch & Prime, cam seramik yüzeylerin tek 
bir adımda hem asitleyip hem de primerlemenizi 
sağlayan dünyadaki ilk tek bileşenli seramik primeridir. 
Solüsyon aynı zamanda yüzeyde kalmış tükrüğü de 
temizler

Hepsi tek şişede

Yeni seramik hazırlayıcı ile silanın tek likitteki 
mükemmel karışımı sayesinde cam-seramik yüzeyler 
için tek ürün yeterli. Ayrıca bulundurulması gereken 
materyal de en az sayıda.

Geleneksel cam-seramik hazırlama sistemleri en az 2 farklı bileşen içerirken:

Monobond® Etch & Prime 

Monobond® Etch & Prime sistemi

Geleneksel silan sistemi

Hidroflorik asit Silan

Universal adeziv sistemi

Hidroflorik asit  Üniversal adeziv

Conventional process

Primer uygula Bekle KurutAsitle Bekle Yıka Kurut

KISA UYGULAMA

Asit ve silan uygulamalarının birleştirilmesi cam-seramik restorasyonların hazırlanması 
işlemlerini belirgin şekilde kısaltır. Bu işlemi kolaylaştırırken aynı zamanda hata riskini 
de azaltır.

Monobond® Etch & Prime uygulaması:

   Uygula Bekle Yıka Kurut

1 2 3 4
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CNS

Monobond® Etch&Prime 

Monobond Etch & Prime, bütün metakrilat bazlı  simantasyon kompozitleri ve cam-
seramiklerle kullanılabilir.

24 h 10,000 thermal cycles

IPS e.max®

IPS Empress®

*Not registered trademarks of Ivoclar Vivadent AG.
Source: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014
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Monobond Etch & Prime
Variolink Esthetic DC

Monobond Plus
Variolink Esthetic DC

Scotchbond Universal*

RelyX Ultimate*
Optibond XTR*

NX3*

 IPS e.max® lityum disilikat cam seramik üzerinde gerilme kuvveti : Başlangıçta ve yaşlandırma sonrası

All Bond Universal*

Duo Link*

Source: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2015
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Variolink Esthetic DC Multilink Automix

Yaşlandırma sonrası am-seramik üzerinde gerilme kuvveti 10.000thermal cycles]

Sipariş Bilgisi

Refill 673026WW
1 bottle Monobond Etch & Prime, 5 g

Simanlar labirentinde yolunuzu bulmak
Ivoclar Vivadent'in polüler multimedya uygulaması The Cementation Navigation 
System(Simantasyon Navigasyon Sistemi), dişhekimlerine her vaka için pratik oryantasyon ve 
rehberlik sağlar.

www.cementation-navigation.com

Dayanıklı güvenilir bağlantı

Gelişmiş formülüyle Monobond Etch & Prime cam-seramik yüzeyde primer reaksyonunun 
yüksek seviyede olmasını sağlar

Yeni seramik hazırlayıcı(conditioner) seramik yüzey ile silan arasındaki reaksyondan 
sorumludur. Birlikte güçlü bir kimyasal bağ oluştururlar.

Etkili kombinasyon cam-seramik yüzeyin hazırlanması işlemini kolaylaştırdığı gibi hidroflorik 
asit için de alternatif yaratır. Bu sebeple, laboratuarda önişleme tabi tutulmuş 
restorasyonlara da  Monobond Etch & Prime uygulanabilir.

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

Fixed Prosthetics

Monobond® Etch & Prime "Sabit Protezler" ürün kategorisinin bir parçasıdır. Bu kategorideki ürünler -geçici 

restorasyondan restorasyon bakımına kadar- sabit protetik restorasyonların hazırlanması uygulamalarını kapsar. 
Ürünlerin birbirleriyle uyumu başarılı uygulama sağlar.

"Sabit Protezler" kategorisindeki ürünlerle ilgili bilgi almak ister misiniz? Yetkili satıcınıza başvurun veya 
www.ivoclarvivadent.com.tr adresini ziyaret edin.

678941/en/2015-02 

Cervitec®Programat® Monobond® Etch & PrimeTelio® IPS e.max®IPS e.max®

PREPARASYON RESTORASYON UYGULAMA BİTİM SİMANTASYON BAKIM
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bluephase®

Işıkla polimerizasyon lisansı

Her uygulama için LED
yeni
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bluephase, her uygulama için ilk LED’
Her materyal, her endikasyon, her zaman –
Yalnızca bu eşsiz kombinasyon size ışıkla sertleştirme lisansı sunar.

Polywave sayesinde her materyal

Tüm dental materyalleri polimerize edebilmek

üretilen ışığa bağlıdır. Konvansiyonel LED

ışıkları, dar emisyon spektrumu sebebiyle bugüne

kadar evrensel kullanım için uygun olmamıştır.

Yenilikçi bluephase, halojen ışıkları gibi, 385-515

nm arasında geniş bir spektruma ulaşır. Özellikle

diş hekimliği gereksinimleri için geliştirilen yeni

poly-wave LED’e sahip bluephase ışığı, tüm ışık

başlatıcıları için uygundur ve bu sebeple

kullanımı sınırsızdır.

Sürekli soğutma sayesinde her endikasyon

Bluephase, neredeyse hiç ses çıkarmadan

çalışan yerleşik fan sayesinde klinikte ödün

vermeden uzun süreli işlemlere olanak sağlar.

Bluephase, sinir bozucu kesintiler ve rahatsız

edici bekleme sürelerinin aksine 10 adete

kadar venerin ardışık yerleştirilmesi de dahil

olmak üzere çoklu simantasyon uygulamalarını

kolaylaştırır

Click & Cure/( Tıkla & Polimerize et) özelliği

sayesinde her zaman

Teknoloji harikası lityum polimer bataryalarına

dayanan kablosuz tasarım,mobilitede en iyisini

sunar. Usta işi Click & Cure işlevi yoluyla sınırsız

hareket özgürlüğüne ulaşılır. El parçası, sürekli

işlemi sağlamak için, bataryadan bağımsız çalışma

bağlamında şarj istasyonunun güç kablosuna

bağlanabilir.

Lucirin TPO Campherchinon

Halojen

Konvansiyonel LED

polywave LED ile bluephase 

«LED teknolojisinin diğer bir sınırlaması, tüm ışıkla

polimerize olan materyallerin sertleştirmeyecek dar

spektrumda kalmasıdır.»

(CRA, Vol. 30, Baskı 2, Şubat 2006)

LED’ler ışıkla sertleştirmede devrim yapmış

ve kablosuz polimerizasyonu diş

muayenehanesine başarılı bir şekilde entegre

etmiştir. Yeni geliştirilen LED teknolojisi ile

mevcut ve belgelenmiş kısıtlamalarının

üstesinden gelmek ilk defa mümkün olmuştur.

Sınırsız işlem için geliştirilen bluephase, her

materyal ve akla gelebilecek her türlü klinik

durum için uygundur.

bluephase

L.E.Demetron II*

Demi*

SmartLite IQ2*

SmartLite PS*

Elipar FreeLight 2*

Her materyal
(385 - 515  nm)

Her endikasyon
(En az 10 dk.
sürekli
çalışma)

Her zaman hazır
(Aküden 
bağımsız 
acil çalışma)

«Bu LED’lerden bazıları, özellikle daha basit versiyon-

ları, 3-4 dakikadan daha uzun süre ışık verememe gibi

önemli dezavantajlara sahip.»

(REALITY, Vol. 20, 2006)

«Ekstra bir batarya veya opsiyonel AC kablosu sunan bir

ışık cihazı seçmek iyi bir fikirdir.» 
(The DENTAL ADVISOR, Vol. 21, Nr. 6, Juli/Ağustos 2004)

385 nm 420 nm 460 nm 500 nm
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          bluephase ...

Özel bir optik, bluephase’’in yoğun ışığının

polimerize edilecek materyalin derinlerine

nüfuz etmesine yardımcı olur. Kritik durumlarda

son derece yüksek ışık yoğunluğu mevcuttur.

Aproksimal bölge gibi daha uzak bir noktadan

polimerizasyon yapılırken bile mükemmel

sertleşme sonuçlarına ulaşılır.

10mm’lik, dönebilen ışık çubuğu tüm restore

edilmiş bölgelere mükemmel erişim sağlar.

Geniş yüzeyli çürüklere bile, ışık çubuğunun

geniş çapı sayesinde komple ışık verilebilir.

Sonuç olarak MOD restorasyonlarının çoklu

polimerizasyon döngüleri geçmişte kalmıştır.

10 mm: 
Bir kere ışık verme

8 mm: 
Çoklu ışık verme

8 mm’’’lik mesafede kalıcı ışık
yoğunluğu (mW/cm2)

bluephase L.E.Demetron II* SmartLite IQ2* Elipar FreeLight
2*

Kaynak: R. Price, Dalhouisie University Halifax,

800

600

400

200

0

Büyük kaviteler için bile
daha geniş açı
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... açık ara en iyi sertleştirir!

Güçlü bluephase’in yüksek ışık yoğunluğu

mümkün olan en kısa sertleştirme süresinde

büyük sertleştirme derinliklerine ulaşılmasını

sağlar. Kompozitler ve adhezifler 10 saniyede

sertleştirilebilir. İndirekt restorasyonları

yapıştırmak için kullanılan yapıştırıcı

kompozitlerin sertleştirilmesi gibi zor

restorasyonlarda da eksiksiz polimerizasyona

ulaşılır.

Sertleştirme derinliği (mm) 
Tetric EvoCeram® | 10 sn. ışık verme ISO 4049)

bluephase L.E.Demetron II* SmartLite PS* Elipar FreeLight 2*

Kaynak: F & E Ivoclar Vivadent AG, Schaan,

3

2,5

2

Bl
ea
ch
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A3
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bluephase – Işıkla sertleştirme lisansı

Kompozitlerde® Yeterlilik

Polimerizasyonun asıl amacı, materyalin

yeterli sertleşmesini sağlamaktır. Total Energy

Concept’’e göre kompozitler için maksimum

16,000 mWs/cm2 enerji dozu gerekir.

Sertleştirme süresi ve en önemlisi

polimerizasyon ışığının yoğunluğu uzun süreli

başarıda belirleyici bir rol oynar.

Tasarımda tutarlılık

Bluephase, hızlı ışık vermek için 1,200 mW/cm2’

lik etkileyici ışık yoğunluğu ortaya çıkarır. Aynı

zamanda istikrarlı yüksek klinik kaliteyi

sağlamak için her bir birimin yoğunluğu,

belirtilen % ± 10 toleransa ayarlanmıştır. Diğer

yandan konvansiyonel LED birimleri aşırı

performans dalgalanmaları gösterir ve yetersiz

polimerizasyon riskine sahiptir.

Performans kanıtı

Yeni bluephase radyometresi, sirküler ışık

çubuğuyla tüm LED sertleştirme ışıklarının

yoğunluğunu kontrol etmek için uygundur.

Bluephase metrenin yerleşik olan sensörü, ışın

yayan yüzeyi dikkate aldığından bir radyometre

kullanarak asıl mevcut ışık yoğunluğunu tam

olarak saptamak ilk kez mümkündür. Akıllı

sensör, hem yayılan gücü hem de ışık emisyon

çıkışının çapını saptamak içindir ve türünün tek

örneğidir.

Total Energy Concept

Doz (mWs/cm2) 16.000 16.000 16.000

Işık verme süresi (s) 40 20 10

Işık yoğunluğu (mW/cm2) 400 800 1.600

Kaynak: P. Koran, R. Kürschner, 1998 Kaynak: C.-P. Ernst, Johannes Gutenberg Universitesi Mainz, 2006 (alıntı)

* KerrHawe;Demi, KerrHawe firmasının tescilli bir markasıdır;
SmartLite, Firma Dentsply firmasının tescilli bir markasıdır;
Elipar, 3M firmasının tescilli bir markasıdır.

Işık yoğunluğu için alan testi (mW/cm2)

bluephase
(Önceki model)

L.E.Demetron I*

SmartLite PS* E

Üretici
verileri

1.100 (± 10 %)

1.000

950

1.000

Ölçülmüş
ortalama
değer

1.066

699

927

6

Üretici verilerine

göre yoğunluğu < 70
% ışık cihazları 

0 %

67 %

0 %

58 %
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Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Paketleme şekli Sipariş No İçerik

bluephase 100 - 240 V 607 920 El parçası, şarj ünitesi, güç kaynağı, akü, 10 mm ışık

çubuğu, göz kamaşmasını önleyici koni, koruyucu kılıflar

bluephase 100 - 240 V ve 607 921 El parçası, şarj ünitesi, güç kaynağı, akü, 10 mm ışık

bluephase metre çubuğu, göz kamaşmasını önleyici koni, radiometre,
3 batarya, koruyucu kılıflar

Aksesuar Sipariş No İçerik

bluephase meter 607 922 Radiometre, 3 batarya

bluephase el parçası 608 532 El parçası, Akü, Işık çubuğu10 mm

bluephase Akü 608 535 1 adet

Işık çubuğu10 mm siyah 608 537 1 adet

Işık çubuğu Pin-Point 6/2 mm 608 538 1 adet
siyah

bluephase koruyucu kılıflar 608 554 5 x 50 adet

Göz kamaşmasını önleyici koni 551 756 3 adet

Göz kamaşmasını önleyici siperlik                                                           592 496 1 adet

Paketleme şekli & Teknik özellikler

Teknik özellikler

Dalga boyu aralığı 385 - 515 nm

Işık yoğunluğu 1.200 mW/cm2 ± 10%

Işık verme programı

High Power 

Soft Start

Low Power

Güç temini Lityum polimer akü
yaklaşık 60 dk. kapasite
(ışık verme süresi) 
şarj süresi yaklaşık 2 saat

Voltaj 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

Garanti 3 yıl (Akü 1 yıl

1.200 mW/cm2

650 mW/cm2

1.200 mW/cm2

650 mW/cm2

0 t

0 t

0 t
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Işıkla polimerizasyon lisansı

yeni
Tüm uygulamalar için LED
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bluephase® –
la  Işıkla sertleştirmede bir sonraki nesil

Jedes Mate k polywave LED
Iki farklı LED sayesinde - yaklaşık 410 nm ve yaklaşık 470
nm - tüm ışıkla sertleşen materyaller sertleştirilebilir.

Sürekli soğutma sayesinde her
endikasyon

Hoş olmayan kesintiler ve uzun bekleme

süreleri yerine, görünmez ve sessiz

fan, klinik sınırlama olmadan sürekli

çalışma sağlar. – çok geniş kapsamlı

büyük endirekt restorasyonların

polimerizasyonunda bile.  

Tıkla & Sertleştir sayesinde hep hazır

Kanıtlanmış Click & Cure / Tıkla ve polimerize

et”işlevi sayesinde olası akü boşalmasına bağlı

istenmeyen bekleme süreleri önlenir.

Tek bir tıklama ile polimerizasyon el aleti, şarj

ünitesinin güç kablosuna bağlanabilir.

Ve çalışması çok kolay: şarj
cihazını çevirin, güç kablosunu şarj
biriminden çıkarın, el aletine
bağlayın ve bilinen şekilde
çalışmaya devam edin.

385 400 420 440 460 480 500

410 nm 470 nm

polywave® LED sayesinde her materyal

bluephase ürün ailesinin ikinci nesli ve kendi

yerinde geliştirilmiş polywave® LED, diş hekimliği

muayenehanelerine yeni standartlar getiriyor..

Tüm dental materyalleri sertleştirebilme yeteneği,

üretilen ışığa bağlıdır. 2. nesil LED cihazlarının

aksine polywave LED, aynı halojen cihazında

olduğu gibi 385 - 515 nanometre arasını hedefler.

Bu bağlamda tüm ışık başlatıcıları için sınırlama

olmadan uygulanabilir özelliktedir.
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bluephase® 20i –
Maksimum görevde

Hepsi tek elden

Ivoclar Vivadent, birbirleri ile mükemmel uyumlu

ürünleri ve ışık yoğunluğu verilerinin kusursuz

hassasiyeti ile kalıcı, estetik kompozit dolgular ve

adeziv seramik restorasyonlar için çok iyi koşullar

sağlar. Bu özellikler, aynı zamanda Johannes

Gutenberg Üniversitesindeki saha çalışmasında

da görülmektedir.

bluephase 20i …

Akü ile çalışan bluephase 20i, Turbo-

Programda çalışan maksimum 2.000 mW/

cm2 yoğunluğu, açık ve koyu renkli

kompozitler için 5 saniye gibi çok kısa ışık

verme süreleri ile birleştirir. Ve pulpa veya

yumuşak dokuları zorlamadan.

Kaynakça: C.-P. Ernst, Johannes Gutenberg Üniversitesi, Mainz,
2006 (alıntı)

* Ivoclar Vivadent AG’ nin tescilli markası değildir.                                                 

Alan çalışması çerçevesinde ışık yoğunluğu, kliniklerde bulunan 660
ışık cihazında kontrol edilmiştir. Sonuç: Randıman ölçümü, çok
hassas bir Ulbrichtschen küre ile kesin ışık yoğunluğunu belirler.

Işık yoğunluğu için alan testi (mW/cm2)

bluephase
(Önceki model)

L.E.Demetron I*

Translux Power Blue*

E

Üretici

verileri

1.100 (± 10 %)

1.000

1.000

1.000

  Ölçülen

ortalama

değer

1.066

699

513

602

Üretici verilerinin

< %70 inde, ışıkla

polimerizasyon

cihazlarının yoğunluğu

0 %

67 %

100 %

58 %

Bir polimerizasyon cihazından

istediklerim: Güvenilir olması ve

sürekli ışık yoğunluğu, kısa ışık

verme süreleri, yeterli pil kapasitesi

ve gerekli soğutma sistemi.

bluephase’ de hepsi var.   

schaften i n einem Produkt.

Dr. A. Kurbad, Deutschland

Uzmanlar hemfikir:«
»

… maksimum görevde

Sabit ve maksimum randımanın gerekli olduğu

tam seramik restorasyonlarda ve ortodontik

braketlerin yapıştırılmasında bluephase 20i,

tüm gücünü gösterir.

Alan başına 1x 5 saniyelik polimerizasyon

ve sürekli soğutma için entegre fan

sayesinde IPS Empress ® ve IPS E.max

® restorasyonlar çabucak polimerize edilir.

Dört kolay kullanımlı program - maksimum için Turbo, çabukluk
için High Power, pulpaya yakın Low Power ve stres indirgemeli
polimerizasyon için Soft Start.

Yüksek ışık yoğunluğu, her klinik durum için mümkün olan kısa
ışık verme süreleri sağlar.

1.200 mW/cm2

5

650 mW/cm2

1.200 mW/cm2

2.000 mW/cm2

t [s]0

650 mW/cm2

s

s

s

s

s

s

s

s

5 saniye

t [s]0

t [s]0

0 t [s]
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Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

bluephase® 20i
TTTeeekkknnniiiiiikkk Özellikler

Kompozitler için    Işık verme süresi   

Tetric EvoCeram/IPSEmpress Direct için  
Işık verme süresi                              I

Polimerizasyon programı

TURBO

HIGH Power

LOW Power

SOFT Start

Işık çubuğu

Güç temini

Gösterge

Garanti

Her materyal
(Işık dalga boyu bölgesi)

Her endikasyon
(En az 10 dk. sürekli, uygulama)

Her zaman hazır
Click&Cure (opsiyonel şebeke)

bluephase®

1.200 mW/cm2

+10%

bluephase® 20i 
2.000 mW/cm2

- 2.200 mW/cm2

LED-Sınıf 2

✓
385 - 515 nm

✓

✓

15 Sn.

5 Sn.

2.000 mW/ cm2

1.200 mW/ cm2

650 mW/ cm2

650 / 1.200 mW/ cm2

10>8 mm siyah

Lityum-Polimer-Akü
yaklaşık  60 dk. Ka-
pasite/ yaklaşık  2
saat şarj süresi

OLED Renk göstergesi

3 yıl
(Akü 1 yıl)L

✓
385 - 515 nm

✓

✓

15 Sn.

10 Sn.

–

1.200 mW/cm2

650 mW/cm2

650 / 1.200 mW/cm2

10 mm siyah

Lityum-Polimer-Akü
yaklaşık  60 dk. Kapasite/

yaklaşık  2 saat
şarj süresi

OLED Renk gst.

3 yıl (Akü 1 yıl)

✓
385 - 515 nm

LED-ışıklı
cihazlarda ışık
yoğunluğunun
belirlenmesi

3 x LR6 AA 1,5 VDC

Dijital LCD gösterge

3 yıl

bluephase® meter
300 - 2.500 mW/cm2

+20%

Te
kn
il
ve
ri
le
r

100 - 240V

100 - 240V & bluephase meter

10 mm ışık çubuğu , s i y ah 608 537

10>8 mm ışık çubuğu, siyah 627 389

6>2 mm (Pin-Point), siyah 608 538

Koruyucu kılıflar                                608 554                   

Koruyucu kon 551 756

Koruyucu siperlik                              592 496

Akü

İlave el aleti

A
ks
es
u
ar
 /
 P
ak
et
le
m
e
ş
e
k
li

– –

bluephase® 20i 

613 735

613 752

–

■

✓

■

■

■

627 300

613 753
(El aleti, Akü, Işık çubuğu

10>8 mm)

bluephase®

607 920

607 921

■

–

✓

■

■

✓

608 535

608 532
(El aleti, Akü, Işık çubuğu

10 mm)

yeni

bluephase meter – 

Işık ölçüm lisansı 

Dairesel ışık çıkışlı LED cihazların ışık

yoğunluğu belirlemek için kullanılan

eşsiz bir ölçüm prensibi ile yenilikçi

radyometre.

yeni

5

s

s

0 t [s]

t [s]0

s

s

t [s]0

s

s

t [s]0

s

s

Ürün no: 607 922

■ paket içeriğinde var ✓ ekstra olarak satın alınabilir
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Her uygulama için
en küçük LED

Polimerizasyon cihazı

bluephase® style
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Gelişmesi ve optimizasyonu kanıtlanmıştır:
Bluephase Style yeni bir tarz getirmiştir.
Bir yandan bir Bluephase cihazının
karşılaştırılabilir performansı, öte yandan
Bluephase Style’ın küçük ve kompakt
olması sayesinde tüm kadın ve erkeklerin
eline daha ergonomik uyar.

bluephase®: Her uygulama için LED…

Gerçek yenilik klinikte kendini gösterir.
Bunun en iyi örneği, özel olarak
geliştirilmiş polywave ® LED’e sahip’ 
Bluephase olup, günümüzde kullanılan
tüm ışık başlatıcıları ve materyallerini
sertleştirir. Böylece halojen cihazlarının
eski ürün standardına dair son eksikte
giderilmiştir.

Bluephase her açıdan yeni standartlar
getirir. Avrupa’da en çok satan LED
polimerizasyon ışık cihazı olmasının
yanısıra, aynı zamanda yaygın olarak
klinik ve bilimsel araştırmalarda
kullanılmaktadır ve test yapılan bağımsız
ve saygın enstitülerde de 1 numaradır.

Bluephase: şimdi daha küçük

1 IADR Barcelona 2010
Özet yazıları

Sayfa: 134

Sayfa: 134



… ve şimdi tüm ellere uygun ergonomi

Geleneksel LED cihazları ya
kalem veya tabanca şeklindedir.
Bluephase Style hem kalem hem
de tabanca şeklinde elde
tutulabilir. Hafif ve dengeli LED
polimerizasyon cihazı, elin
boyutuna bağlı olmaksızın, el ve
kolun yükünü azaltır.

Bluephase-Style ışık çubuğu, tüm bilinen
diğer ışık çubuklarından belirgin olarak
farklıdır. 360 derece dönebilen kısaltılmış
ışık çubuğu sayesinde ağız çok fazla
açılmadan dişlerin tüm yüzeylerine
ulaşılabilir.

Başlatma tuşu

Süre seçim tuşu

İki düğmeli kullanım

Zor girilebilen yerlere bile şimdi kolay ulaşılıyor.
(Dr. Eduardo Mahn, Santiago, Şili)

Bluephase Style Rakip cihaz

Bluephase Style lhem kalem hem de tabanca gibi tutulabilir.
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Tüm dental materyalleri sertleştirebilme
kabiliyeti üretilen ışığa bağlıdır. 2. nesil
LED cihazlarının aksine Polywave LED,
aynı halojen cihazında olduğu gibi
385 - 515 nanometre arasını hedefler.
Optimal spektrum bant aralığı bu değerler
arasındadır. Bu bağlamda Bluephase Style
tüm ışık başlatıcılarında ve materyallerde
sınırlama olmadan uygulanabilir özelliktedir.

Etkin enerjili LED sayesinde aynı ışık
gücünde daha az ısı oluşur. Bu nedenle
fan olmasa da olur. Hiçbir şey işi
engellemez - çok geniş kapsamlı büyük
endirekt restorasyonların sürekli kullanımı
bile.   

Kablosuz çalışma, muayenehane kul-
lanımında maksimum mobiliteyi garanti
eder. Kanıtlanmış”Click & Cure/ (Tıkla ve
polimerize et”) işlevi sayesinde olası akü
boşalmasına bağlı istenmeyen bekleme
süreleri önlenir. Tek bir tıklama ile
polimerizasyon el aleti, şarj ünitesinin
güç kablosuna bağlanabilir.

Kolay Kullanım
İki düğmeli uygulama

Endüktif şarj
Akünün temassız
dolmasını sağlar

Dolum kontrol
göstergeli
şarj ünitesi 
Akü tam dolduğunda ışıklı
halka siyah rengi gösterir.

3 yıl Garanti
Akü 1 yıl

Çalışması bu kadar basit: Şarj biriminin arkasındaki
güç kablosu üniteden çekilir, polimerizasyon el aletine
bağlanır ve her zamanki gibi çalışmaya devam edilir.

Tıkla & Sertleştir

„Polywave teknolojiye sahip LED ışık cihazları kendi
peak değerleri ile öne çıkarılmalıdır. “

Price R, Fahey J, Felix C: Knoop hardness of five different
composites cured with single peak and polywave LED
curing lights. Quintessence Int. 2010; 41;e181-e191.

Dalga boyu spektrumu

Photoinitiator Campherchinon

Photoinitiator Lucirin TPO

Bluephase Style Polywave LED2  ile 

Elipar S10 *1

SmartLite PS *1

Demi Plus *1

Kaynak: R. Price, Dalhouse University Halifax, 2011

* Bu markalar Ivoclar Vivadent AG’nin tescilli ürünü
değildir..
1 2. nesil LED-cihazı
2 3 . nesil LED-cihazı

380 400 440 460 480 500 520 540
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1‘100 mw/cm2

P o l y w a v e ®

Her materyal
Polywave® LED
sayesinde

Her endikasyon
sürekli soğutma 
sayesinde

Sürekli hazır
Tıkla & Polimerize et / özelliği
sayesinde
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Özel optik mekanizması sayesinde
Bluephase Style yoğun ışığı, ışık verilen
materyale derinlemesine nüfuz eder. Kritik
vakalarda olağanüstü ışık yoğunluğu
devreye girer. Büyük mesafelerde bile -
örn. aproksimal bölgede - derinlemesine
iyi bir sertleşme elde edilir.

Yüksek ışık yoğunluğu sayesinde
Bluephase Style ile kompozit ve adezivler
için 10 saniye kısa ışık verme süresinde
büyük sertleşme derinliklerine kadar
polimerizasyon gerçekleşir.

Büyük yüzeyli kaviteler 10mm lik çap
ile komple sertleştirilebilir. Böylece MOD
dolgularda uygulanan bir çok defa ışık
verme işlemine gerek kalmaz.

bluephase® style ile en etkili ışık vermemesafesi

10 mm’lik ışık çubuğu; MOD dolgularda zamandan
tasarruf ederek tek seferde ışık vermeyi mümkün kılar

Bluephase Style Rakip cihaz

Kaynak: F&E Ivoclar Vivadent Schaan, 2010

Kaynak: Auszug R. Price, Dalhouse University Halifax,
2011 (Studie Ivoclar Vivadent AG)

* Bu markalar Ivoclar Vivadent AG.nin tescillimarkası
değildir.

Tetric EvoCeram® A3 ile polimerizasyon derinliği 4 mm mesafeden aktarma enerjisi

15

10

5

0 
Demi Plus* SmartLite PS*Bluephase

Style
Elipar S10*

[m
W

/c
m

2 ]

Bluephase Style 10 saniye ışıklandırma süresi: Üretici
verilerine göre diğer cihazlarda ışık verme süresi

3 Jahre Garantie
Akku 1 Jahr

1‘100 mw/cm2

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.0
Bluephase

Style
Elipar S10* Demi* Valo*

Standard
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bluephase® style üç farklı renktedir

Bluephase Style, gri

Bluephase Style, pembe

Bluephase Style, mavi

Bluephase Style kliniğinizde görsel
olarak öne çıkmaktadır. Küçük,
kullanışlı polimerizasyon cihazı,
pembe, mavi ve gri varyasyonları ile
günlük hayata renk katar.
Bu nedenle herhangi bir kliniğin
donanımına mükemmel uyum sağlar.
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Her materyal, her endikasyon, her zaman hazır– ve şimdi her el için. Yalnız bu eşsiz
kombinasyon, ışıkla polimerizasyon lisansı sunar.

bluephase style 1‘100 mw/cm2 ±10 %

Her el
(Ergonomik tasarım) 

Her materyal 
(Işık dalga boyu bölgesi) (385 – 515 nm)

Her endikasyon
(En az 10 dk. sürekli çalıştrma)  

Her zaman hazır     
(Click & Cure) Tıkla/ polimerize et: Opsiyonel AC çalışma)           (Lityum polimer pil)  

Kullanılacak kompozite ışık verme süresi 
2 mm | Tetric EvoCeram®/ IPS Empress® Direct 10 Sn.
4 mm | Tetric EvoCeram® Bulk Fill 10 Sn.

Güç temini   Lityum-polimer-akü ile kablosuz şarj
yaklaşık 20 dk. kapasite ve 2 saat dolum süresi

EEElll pppaaarrrçası ağırlığı 120 g (ipil ve ışık çubuğu dahil)

el parçası boyutları U= 180 mm,G= 30 mm, Y= 30 mm 
(ışık çubuksuz)

Şarj ünitesi ağıriığı   195 g

Şarj ünitesinin boyutları D= 125 mm, Y= 70 mm

Garanti 3 yıl (Pil 1 yıl)

Art.-nr.

bluephase style 100 – 240 V gri 635 153

bluephase style 100 – 240 V mavi 642 513

bluephase style 100 – 240 V pembe 642 514

El parçası, Akü, Işık çubuğu10 mm (siyah ), Şarj ünitesi, Güç kablosu ve birimi
Koruyucu konik parça (3 adet), Koruyucu kılıflar, (50 adet), Kullanma kılavuzu

Işık çubuğu 10 mm, siiiyyyaaahhh   636 240

Işık çubuğu pin-point 6 > 2 mm, siiiyyyaaahhh   636 241

koruyucu kılıflar, 1 x 50 aaadddeeettt 636 239

koruyucu konik parça 551 756

koruyucu siperlik 592 496

bluephase style el parçası gggrrriii 637 916

bluephase style parçası mmmaaavvviii 643 296

bluephase style parçası pppeeemmmbbbeee 643 307

El parçası, Akü, Işık çubuğu 10mm (siyah )

bluephase® style bir bakışta
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Üretim ve Satış: 
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan Fürstentum
Liechtenstein Tel. +423  /
235 35 35
Fax +423  / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Bluephase® Style ürün kategorisinin bir kısmını oluşturur. Bu kategorinin ürünleri preparasyondan restorasyon bakımına kadar dişin direkt restorasyonuna dahil olan
uygulamaları kaplar. Ürünler birbirleriyle en uygun biçimde koordine edilmiştir ve başarılı süreç ve uygulamaya olanak sağlarlar.

“Direkt Restoratifler” kategorisinin ürünleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak ister misiniz?
Tek yapmanız gereken Ivoclar Vivadent sorumlu kişisiyle iletişime geçmek veya daha fazla bilgi
için www.ivoclarvivadent.com adresini ziyaret etmektir.”

prepArAsYON bond dolGu polİMERİZASYON bİTİM bAkIM

Proxyt®Tetric EvoCeram®OptraGate® AdheSE® One F OptraPol®Bluephase®

Bulk-Kompozit

Posterior dolgular, şimdi daha etkili

tetric evoCeram® bulk fill

• 4 mm’ ye kadar doldurabilme- patentli ışık başlatıcı
Ivocerin®sayesinde
• Modelaj kolaylığı- yumuşak kıvamı sayesinde
• Polimerizasyon- estetik restorasyon tamamlanır

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ÜRÜNLER:

Lateks içermeyen dudak-yanak ekartörü

Daha iyi bir görüş için hassas çözüm

• Tedavi alanına büyük ölçüde genişlemiş erişim
• Üç boyutlu esnekliği sayesinde arttırılmış hasta
konforu
• Geniş endikasyon yelpazesi

optraGate®

direk dolgular
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Bluephase  N ®

Ivoclar Vivadent LED ışıklı dolgu cihazları

Bütün polimerizasyon 

İHTİYAÇLARI için LED 

Bluephase N®  M   |   Bluephase N ®    |   Bluephase N ®  MC

YENİ

Bluephase ® Meter II
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1,200 mW/cm2

Bluephase N®

1’200 mW/cm2 

t [s]0

650 mW/cm2 

t [s]0

1’200 mW/cm2 

5

650 mW/cm2 

0 t [s]

Photoinitiator camphorquinone
Photoinitiator acyl phosphine oxide, e.g. Lucirin TPO
Bluephase N with Polywave LED

Source: R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Principality of Liechtenstein, 2013

Her türlü endikasyon
Bluephase N üç arklı program seçeneği sunar: High 
Power, hızlı polimerizasyon için; Low Power, pulpa 
yakınında polimerizasyon için ve Soft Start düşürülmüş 
büzülme gerilimli polimerizasyon için.

Click & Cure sayesinde sürekli
Sadece tek bir hareketle tabancayı, şarj ünitesinin güç 
kablosuna bağlayabilirsiniz. Pilin şarj olması için 
beklemeye gerek kalmaz.
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l. 
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P o l y w a v e ®

[nm]

Dalgaboyu aralığı

Dalgaboyu aralığının tamamını kapsayan ve 1200mW/cm2 

yoğunluğunda ışık gücüyle Bluephase N® polimerizasyon 
cihazları segmentinde en yüksek standardı belirliyor. Birçok 
yeni özelliği sayesinde günlük dental uygulamaların bütün 
ihtiyaçlarını karşılıyor.

Işıkla sertleşen her türlü materyal
Mavi ve mor renk bileşenleri içeren, özel olarak geliştirilmiş 
Polywave LED, geniş spektrumu sayesinde her türlü dental 
materyal ve ışık aktivasyonunda kullanılabilir.

Devrim niteliğindeki Polywave teknolojisi sayesinde, 
örneğin, bu ışık cihazı her türlü endikasyon için her 
durumda kullanılabilir. Ayrıca, Click & Cure fonksyonu  
-geniş direkt ve indirekt restoratif tedavi
uygulamalarında bile- kesintisiz sürekli çalışmaya izin
verir.

P o l y w a v e ®

Bluephase N®

Her türlü polimerizasyon 
ihtiyacı için LED
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800 mW/cm2

Yüksek performanslı lityum-polimer pile dayalı, kablosuz 
tasarımı sayesinde Bluephase N M kullanıma her an 
hazırdır -herhangibir zamanda ve herhangi bir yerde. Bu 
dişhekimine klinik içinde hareket özgürlüğü sağlar.     

Kontrollü polimerizasyon süresi
Kullanılan materyale göre polimerizasyon süresi 10, 15 
veya 20 saniye olarak ayarlanabilir. Süre tamamlandığında 
ışık otomatik olarak söner. Bu özellik enerji tasarrufu 
sağlar ve gereksiz ışıklamayı önler.

Maksimum güç kaynağı
Entegre lityum-polimer batarya son teknoloji ürünüdür. 
Doluluk seviyesine bakılmaksızın gerektiğinde kullanılabilir 
veya şarj edilebilir.

800mW/cm2 değerndeki ışık yoğunluğu ve üç farklı süre 
ayarı etkili ve güvenli kullanım sağlar. 430-490 nm 
dalgaboyu aralığında sertleşen dental materyaller için 
uygundur.

Bluephase N® M
Her türlü durum için LED
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Bluephase N® MC
Her bütçe için LED

Tek ışınlama için geniş çap

10-mm light probe
Single curing

8-mm light probe
Multiple curing

800 mW/cm2

Bluephase N MC 800mW/cm2 ışık yoğunluğuna sahip 
kablolu ışıklı dolgu cihazıdır. Bedelinin karşılığını tam 
oarak verir. Bu model, etkin ışıkla polimerizasyon 
işlemlerinin temel gerekliliklerini yerine getirir, çok az 
bakım gerektirirken aynı zamanda sürekli aralıksız 
kullanıma izin verir. economical polymerization 

Basit ve ergonomik
Üniversal program ve kullanışlı tek tuş sayesinde kolay ve 
basit kullanım sağlar. Ayrıca, ergonomik tasarımı ve hafif 
olması sayesinde kadın-erkek tüm kullanıcıların ellerine 
kolayca uyum sağlar.

Her türlü drum için 10mm'lik ışık çubuğu
Işık çubuğu Her türlü restorasyon bölgesine kolay ulaşım 
sağlayabilmek için 360 derece döndürülebilir. 10mm'lik 
geniş çapı sayesinde MOD kaviteler bile tek adımda 
polimerize edilebilir.

Bu ekonomik cihaz 430-490 nm dalgaboyu 
polimerizasyonlar için uygundur.
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Included in the delivery forms Available as accessory

Teknik Bilgi Bluephase N® Bluephase N® M Bluephase N® MC

Işık yoğunluğu
1,200 mW/cm2

 10 %

800 mW/cm2

 10 %

800 mW/cm2

 10 %

Her türlü ışıkla sertleşen materyal
 Dalgaboyu aralığı (385 – 515 nm)

–
(430 – 490 nm)

–
(430 – 490 nm)

Sürekli çalışma
Click & Cure function – –

Tamamen mobil
Kablosuz kullanım 

–
(Kablolu kullanım

Her türlü endikasyon
10 dakikadan fazla sürekli çalışma

Seçili kompozitler için süre 
2 mm Tetric N-Ceram
4 mm Tetric N-Ceram Bulk Fill

10 s 15 s 15 s

Polimerizasyon programları

HIGH Power 1,200 mW/cm2 800 mW/cm2 800 mW/cm2

LOW Power 650 mW/cm2 – –

SOFT Start 650 / 1,200 mW/cm2 – –

Işık çubuğu 10 mm, siyah 10 mm, siyah 10 mm, siyah

Güç kaynağı

Lithium-polymer pil
kapasite: yakl. 60 dakika,

şarj süresi:
yakl. 2 saat

Lithium-polymer pil
kapasite: yakl. 60 dakika,

şarj süresi:
yakl. 1 saat

Kablolu kullanım

Garanti 3 yıl  
(pil 1 yıl)

2 yıl 
(pil 1 yıl) 2 yıl

650 mW/cm2 

t [s]0

1’200 mW/cm2 

5

650 mW/cm2 

0 t [s]

1,200 mW/cm2 

t [s]0

Satış formları/Aksesuarlar Bluephase N® Bluephase N® M Bluephase N® MC

Cihaz, 100 – 240 V 659 683 647 620 647 619

Tabanca
(batarya ve 10 mm ışık çubuğu dahil )

659 681 647 621 –

Yedek batarya 659 956 647 622 –

10-mm light probe, black (N)
656 196

6 > 2 mm (Pin-Point), black
608 538

Protective sleeves
608 554

Anti-glare cone
551 756 

Anti-glare shield
592 496
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Dijital gösterge ışık geldiğinde otomatik olarak aktive olur.

Dairesel ışık çubuğunun çapı radyometre arkasındaki cetvel 
kullanılarak ölçülür.

NEW

Bluephase® Meter II
Dental radyometre

Işık yoğunluğu ışıkla sertleşen restorasyonların kalitesi 
için belirleyici bir etkendir. Mümkün olan en kısa 
ışıklama sürelerinde yeterli polimerizasyondan emin 
olmak için kullanılan ışık kaynağının düzenli olarak 
kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Kolay ve Kesin
Bluephase® Meter II yardımıyla ışık yoğunluğu (mW/cm2) 
her zaman kolay ve kesin olarak ölçülebilir. Ölçüm üç 
kolay adımda yapılır: Arkadaki şablon kullanılarak ışık 
çubuğu çapının ölçülmesi, değer girilmesi ve sensöre 
konumlayıcı rehber yardımıyla ışık verilmesi

Universal uygulanabilirlik
Yenilikçi ölçüm prensibi, daha önce ulaşılmamış ölçüm 
hassasiyeti sağlar. Ayrıca, Bluephase Meter II her türlü 
ışıklı dolgu cihazıyla ( halojen, plazma, LED vs.) kullanım 
için uyumludur.
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Ölçüm aralığı

Dalgaboyu aralığı 380 – 550 nm

Işık yoğunluğu 300 – 12,000 mW/cm2

Dairesel ışık probu Ø 6 – 12 mm, ölçülen değer mW/cm2 & mW

Öndeki LED Ø 5 – 13 mm, ölçülen değer mW

Ölçüm hassasiyeti ± 10 % (entegre küre ile karşılaştırıldığında

Teknik bilgi

Çalışma voltajı 4.5 VDC

Güç kaynağı (Batarya dahil) 3 x LR6 AA 1.5 VDC

Garanti 3 years

Işık yoğunluğu belirleme referansları

Satış kodları Art. no.

Bluephase Meter II 667124

Bluephase N & Bluephase Meter II 674241
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DirFixed Prect Restorativesosthetics

Bluephase N®, Bluephase N® M, Bluephase N® MC ve Bluephase Meter II "Direkt Restoratifler" ürün kategorisinin 
parçalarıdır. Bu kategorideki ürünler -preparasyondan restorasyon bakımına kadar-  dişlerin direkt restorasyonlarında 

kullanılan ürünleri içerir. 

"Direkt Restoratifler" kategorisindeki ürünlerle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz? Yetkili satıcınızla 
temasa geçin veya www.ivoclarvivadent.com.tr adresini ziyaret edin. 

Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com
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PREPARASYON BOND DOLGU POLİMERİZASYON BİTİM BAKIM

OptraGate® Fluor Protector NOptraPol®Bluephase N®Tetric® N-Bond Universal Tetric® N-Ceram Bulk Fill
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Optra
Yenilikçi Aksesuarlar

OptraDam® Plus | OptraGate® | OptraSculpt® | OptraContact® | OptraPol® | OptraFine® | OptraStick®
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OptraDam® Plus 
Mükemmel bir nem izolasyonu için eşsiz rubber dam

Güvenilir ve kontrollü tedavi
OptraDam® Plus, oral kavitenin anatomisine optimum  
adaptasyon sağlayabilmesi için üç boyutludur. Tedavi
alanına erişimi büyük ölçüde kolaylaştıran ve dental ark-
ların tam olarak görünmesine olanak sağlayan bir özel-
liktedir.

Hepsi bir arada çözüm
OptraDam Plus, entegre yapısı ve perforasyon dokusu
sayesinde kolayca yerleştirilebilir ve uygulanabilir.

Basit izolasyon tekniği
OptraDam Plus, üç boyutlu tasarımı sayesinde ağza   
rahatça oturur ve sulkus bölgesine otomatik olarak     
adapte olur, bu da izole edilen dişin servikalinde sıkı bir
kapama sağlar. Fazlasıyla elastik lateks madde hızlıca
ve kolayca temas noktalarını aşması için tasarlanmıştır.

Eksiksiz konfor
Eşsiz tasarımı olan OptraDam Plus nazik bir retraksiyon
ve yumuşak dokuların korunmasını sağlar. Hastaların
takması ve ağızda duruşu son derece rahattır.

Metal klips olmaksızın sabitleme

İşlem öncesi uygulanan kamalar, kontakt
noktalarından geçişi kolaylaştırır. 
(Foto: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein)
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OptraDam® Plus 
Der einzigartige Kofferdam für die absolute Trockenlegung

OptraGate® ExtraSoft Version
Stressiz dental uygulamalar için lateks içermeyen dudak ve yanak ekartörü

Daha fazla esneklik
Dudaklar ve yanaklar nazikçe ve eşit şekilde geniş
bir alana geri çekilir. Sonuç olarak anterior ve pos-
terior dişlerin tam görünüşü ve çalışma alanına
kolay erişim sağlanır.

Uygun çalışma
Ek ekipman gerekmez. OptraGate etkili,        
problemsiz bir şekilde diş tedavisi yapmanıza
olanak sağlar. Klinik ekibiniz dudakları ve      
yanakları geri çekmek gibi görevlerden kurtulur  
ve diğer işlere odaklanabilir.

Eksiksiz konfor
Lateks içermeyen OptraGate son derece yumuşak
ve esnek olup özellikle çocuklara takması rahattır.
Sert plastikten yapılmış konvansiyonel sert
ekartörlerin aksine tedavi sırasında hastaların
ağızlarını kapamalarına olanak sağlar.

Çok yönlü uygulama yelpazesi
• Profesyonel diş temizliği
• Periodontal uygulamalar
• Diş beyazlatma
• Direkt ve indirekt restoratif tedaviler
• İntraoral tarama (CEREC®)
• Ortodontik uygulamalar
• Pedodonti
• Ve diğerleri

Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein
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OptraSculpt®

Kompozitin azaltılmış yapışkanlığı sayesinde etkili modelaj

Kolay kullanım
OptraSculpt sistemi iki adet
otoklavlanabilir el aleti ve altı değişik
şekilde değiştirilebilir tek kullanımlık
modelaj uçları içerir.

Kompozit maddelere azaltılmış
adhezyon
Yenilikçi, hafif elastik modelaj uçları,
yerleştirme sırasında aletin kompozit
maddeye yapışmasını azaltır. Düşük
kompozit yapışkanlığı, klinisyenin dent-
al morfolijiyi hızlı ve tam olarak  restore
etme becerisini artırır.

Tüm endikasyonlara uyması için
yüksek esneklik
Farklı modelaj uçları, mevcut durumdaki
klinik vakaya en iyi şekilde uyacak el
aletini oluşturmak için individüel
birleştirilebilir; bu da klinisyenin
restorasyonları mümkün olduğunca
esnek ve tam olarak şekillendirmesine
ve konturlamasına olanak sağlar.
Modelaj uçları 360 derece döndürüle-
bilir ve arzulanan pozisyonda yerine
oturtulabilir
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Silindir Silindir
eğimli

Spatül Küre Sivri Piramit

Sınıf I+II
restorasyonlar

Sınıf-V-dolguların
tüm labial ve
bukkal yüzey
yüzeyleri
(kaygan
yüzeyler)

Fissürler, 
çukurcuk

Genel materyal
konumlandırması,
frontal dişlerin
marjinal
yüzeyleri

Fissürler, 
çukurcuk
kenarlar

Sınıf -V-
restorasyonların
servikal
kenarları

Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein
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OptraSculpt® Pad
Yapışmaz etkisi sayesinde zaman kazandıran modelaj  

Yapışmadanmodelajvebiçimlendirme
OptraSculpt Pad’in yapışmayan pedleri,
kompozit dolgu maddelerinin hiçbir iz
bırakmadan kolaylıkla şekillendirilmesini
ve konturlanmasını sağlar. Pürüzsüz ve
eşit yüzeylere sahip dolgular maksimum 
verimlilikle üretilir.

Homojen yüzeylerin oluşturulması
Pedlerin özel maddesi sayesinde
anterior dişlerde ve servikal
bölgede doğal görünümlü
sonuçlara ulaşmak kolaydır. Çok
esnek sentetik köpük, diş şekline
en uygun biçimde uyum sağlar
ve dolgunun kolayca şekillendir-
ilmesini mümkün kılar.

Profesyonel estetik sonuçlar
Alet sapındaki referans ölçeği, anterior diş
restorasyonlarının estetik ve anatomik
olarak doğru yapılmasında yardımcı olur.
İşaretlemeler, klinik vakanın ideal
ortalama diş genişliği oranlarıyla
karşılaştırılmasına ve üst anterior dişlerin
açısal sıralanmasına olanak sağlar.

OOOppptttrrraaaSSScccuuulllpppttt   PPPaaaddd   iiillleee mmmooodddeeelllaaajjj

OOOppptttrrraaaSSScccuuulllpppttt   PPPaaaddd   iiillleee eeellldddeeeeeedddiiilllen sssooonnnuuuççç

Referans ölçek  1

Referans ölçek 2

Köpüğün
mikroskopik
görüntüsü

100 µm100 µm
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OptraContact®

Posterior bölgede mükemmel anatomik kontaktlar 

Geniş ve sıkı temaslar
OptraContact, sıkı ve geniş aproksimal  
temaslar oluşturmasında yardımcı olan çatallı
uçlara sahip bir kontakt nokta oluşturucudur.
Çatal biçimindeki uçlar, temasların doğru
anatomik pozisyonda, aproksimal yüzeyin
üst 1/3 üne, yerleştirilmesini sağlar.

Adım adım uygulama
Fig. 1 Kaviteye kompozit maddenin ilk     
katmanını yerleştiriniz.
Fig. 2 OptraContact’ı aproksimal yüzeye
paralel olarak sertleşmemiş kompozit içine
yerleştirin ve yerinde tutun.
Fig. 3 Işıkla sertleştirme sırasında el aletini
hafifçe matriks bandına ve komşu dişlere
doğru bastırın.
Fig. Bir temas “köprüsü oluşturulur. Bu köprü
matriksi sabitler ve geniş yüzeyli ve sıkı bir
temas sağlar. Şimdi OptraContact ile ortaya
çıkan derinliklerden başlayarak kaviteyi kat
kat doldurun.

Molarlar için geniş bifürkasyonlu yeşil el aleti ve
premolarlar için küçük bifürkasyonlu mavi el aleti

Fig. 1

Fig.2

Fig.3

Fig.4
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OptraPol®  
Tüm kompozit restorasyonlar için etkili cilalayıcılar

Tek kelimeyle muhteşem – yalnızca bir
adımda
Elmas kristalitleriyle fazlasıyla dolu (%72 ) olan
bu cilalayıcılar olağanüstü polisaj başarısı
sunarlar ve yalnızca bir aşamada restorasyon
yüzeylerine ışık saçan parlaklık verirler. Örneğin
Tetric EvoCeram’dan yapılmış kompozit rezin
restorasyonlar, ideal pürüzsüz bir yüzey ve uzun
süren doğal görünümlü parlaklık verecek şekilde
kolayca cilalanabilir.

Üniversal kullanm özelliğinde
Tüm popüler dental rezin kompozit restoratifler
yalnızca tek bir adımda cilalayıcılar ile bitirilebilir
ve cilalanabilir.

Uzun süre kalıcı ve ekonomik
Cilalayıcılar, boyutsal olarak stabildir ve aşın-
maya karşı dayanıklıdır. Otoklavlanabilir ve yirmi
kereye kadar tekrar kullanılabilir; bu yüzden son
derece düşük maliyetli ve ekonomiktir.
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OptraPol Next Generation PoGo (Dentsply)*
Opti1Step (Kerr)* OneGloss (SHOFU)*

Ortalama yüzey parlaklığının ölçümü

Kaynak: F&E Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein, Mart 2010
* Ivoclar Vivadent AG’nin tescilli markası değildir.

Fig. 1 OptraPol Next Generation, yalnızca 10 saniyede
test edilen tüm cilalayıcıların arasından en yüksek
parlaklığı vermiştir. 

   Küçük Büyük Kupa Mercimek
alev uçlu  alev uçlu

Çeşitli cilalayıcı şekilleri, ilgili restorasyon
alanları ile mükemmel uyumludur.

Dr. A. Peschke, Liechtenstein

Dr. A. Peschke, Liechtenstein

Dr. M. Dieter, Liechtenstein
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OptraFine®

 
Seramik restorasyonlar için çok kaliteli polisaj sistemi

OptraStick®

 
Pratik yapışkan uçlu uygulama aleti

Değerli restorasyonlar                          
OptraFine, örneğin IPS Empress® CAD ve IPS
e.max® CAD ile yapılan restorasyonlar gibi her
tür seramik restorasyon için uygun, yüksek per-
formanslı bir elmas polisaj sistemidir.

Ekonomik ve düşük maliyetli             
Cilalayıcılar otoklavlanabilir ve aşınmaya  
karşı çok dayanıklıdır. 10 defaya kadar tekrar      
kullanılabilir.                                              

Üstün özellikli 3 adımda cilalama sistemi     
Son derece yüksek elmas içeriği olan sınıfının
en iyisi bu cilalama sistemi, yüksek etkinlik ile
mükemmel derecede pürüzsüz  yüzey          
sonucununu bir araya getirir.  

                                                                               
1. Açık mavi cilalayıcıları bitim işlemleri için …

2. … ve koyu mavileri cilalamak için kullanın.

3. Elmas patı ve naylon bir fırça ile yüksek
parlaklık için cilalayın.

   OptraStick, kullanıcıların restorasyonları hızlı
ve kolay bir şekilde kaldırmasına, tutmasına
ve yerleştirmesine olanak sağlar. OptraStick
adhezif uç, yalnızca az bir basınçla geniş
yelpazedeki küçük obje ve restorasyonlara
tam olması gereken yerden yapışır.
Bunlardan bazıları:

• IPS Empress® ve IPS e.max®’ ten yapılmış
inley, onley, kuron ve venerler
• IPS d.SIGN® ve IPS InLine®’ ten yapılmış

venerler ya da
• Academy Gold™ ve Harmony® Medium’

dan yapılmış inley, onley ve ¾ kuronlar

Dr. E. Mahn, Şili

Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein
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OptraDam® Plus
Set
25	Gr.	R	(regular)
25	Gr.	S	(küçük)

Refill R
50	Gr.	R	(regular)

Refill S
50	Gr.	S	(küçük)

OptraGate®	ExtraSoft	Version
Set
40	Gr.	R	(regular)
40	Gr.	S	(küçük)

Refill R
80	Gr.	R	(regular)

Refill S
80	Gr.	S	(küçük)

Refill Junior
80 Gr. Junior

OptraContact®

Set
1 Kontakt nokta enstümanı Molar
1 Kontakt nokta enstümanı Premolar

Refill Molar 
1 Kontakt nokta enstümanı Molar 

Refill Premolar
1 Kontakt nokta enstümanı Premolar

OptraPol®  
Set
6 cilalayıcı Küçük alev uçlu
4 cilalayıcı Büyük alev uçlu
4 cilalayıcı Kupa
4 cilalayıcı Mecimek

Refill cilalayıcılar
Her şekilden 10’ar adet içeren ambalajı da
mevcuttur.

OptraSculpt® 

Set
1 Modelaj enstrümanı tek taraflı 
1 Modelaj enstrümanı çift taraflı
40 Modelaj başlığı küre
40 Modelaj başlığı sivri uç
40 Modelaj başlığı spatül
40 Modelaj başlığı silindir eğimli
40 Modelaj başlığı silindir düz
40 Modelaj başlığı piramit

Refill Modelaj enstrümanı
1 Modelaj enstrümanı tek taraflı

Refill Modelaj enstrümanı
1 Modelaj enstrümanı çift taraflı

Refill Modelaj başlıkları
Her şekilden 100’er adet içeren ambalajı da
mevcuttur.

OptraSculpt® Pad 
Set
1 OptraSculpt Pad Enstrümanı 
1 OptraSculpt Pad Refill/4 mm/60 1
OptraSculpt Pad Refill/6 mm/60 

OptraSculpt Pad Refill/4 mm/60

OptraSculpt Pad Refill/6 mm/60

OptraSculpt Pad Enstrümanı Refill 

OptraFine®

Set
2	Alev uçlu F (bitirici)
2	Alev uçlu	P (cilalayıcı)
2	Kupa	F
2	Kupa	P
2	Separe	F
2	Separe	P
6 Naylon fırça               
1 Polisaj patı

Refill paketleme
Her polisaj enstrümanı ayrı ayrı paketlerde	ve	polisaj
patı da tek olarak paketlenmiş şekilde mevcuttur.

OptraStick 
Refill 50	adet
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Optra 
Paketleme şekli 
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Üretim ve Satış
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr.	2
FL-9494 Schaan Liechtenstein
Tel.	+423 	/	235	35	35
Fax	+423 	/	235	33	60
www.ivoclarvivadent.com

Festsitzende Prothetik

BU KAtEGORİDE YER ALAN BAZI ÜRÜNLER:

Bu kategorideki ürünler preparasyondan restorasyon bakımına kadar dişlerin direkt restorasyon uygulamalarını

kapsar. Ürünler birbirleriyle en iyi şekilde koordine edilmiştir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.

„Direkt Dolgular“ kategorisindeki ürünler hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Ivoclar Vivadent
danışmanınızla iletişime geçebilirsiniz: www.ivoclarvivadent.com

Tüm uygulamalar için en küçük LED

Bluephase® Style

• Her el – erkek ve kadınların elde tutması rahattır.
• Her materyal – genişbant spektrumlu Polywave®
LED sayesinde üniversal kullanım
• Her zaman – Click & Cure sayesinde opsiyonel
kablolu çalıştırma

Polimerizasyon cihazı

Direkt Dolgular

Bulk kompozit

Posterior dolgular, şimdi daha etkili

tetric EvoCeram® Bulk Fill

• Patentli ışık başlatıcısı lvocerin® sayesinde 4 mm’ye
kadar kompozit katmanı ile doldurun.
• Materyalin pürüzsüz dayanıklılığının bir sonucu olarak
kolaylıkla şekillendirin.
•

HAZIRLIK BOnDİNG DOLGU POLİMERİZASYON BİTİM İŞLEMLERİ BAKIM

OptraGate® Tetric EvoCeram®AdheSE® One F Bluephase® OptraPol® Proxyt®
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Astropol® ve Astrobrush®

Sistematik Polisaj
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Astropol® P polisaj
Restorasyonların cilalanması
içindir. Astropol® P yüzeyin
pürüzsüz bir şekilde
bitirilmesini sağlar ve
özellikle mikrofil kompozit
materyaller ile birlikte birinci
sınıf sonuçlara ulaşmaya
yardımcı olur.

Astropol® F ile bitim
Fazlalıkların giderilmesi ve

ön polisaj içindir.

Astropol® HP yüksek
parlatma
Çok pürüzsüz, yüksek

parlaklığa sahip yüzeyler

ortaya çıkaran birinci

kalitede sonuçlar sağlar.

Astropol® HP

konvansiyonel materyaller

için uygun olmasının yanı

sıra hibrit kompozit ve

Ceromer materyallerin

cilalanması için önerilir.

Astropol®ile Bitim ve Polisaj

1. adım 2. adım 3. adım

Cilalama sonuçları dental
restorasyonların kalitesini
kesin etkileyen bir faktördür.

Kalite ve koruma

Pürüzsüz diş yüzeyleri, plak
oluşumunu ve diş renginin
bozulmasını önlemeye
yardımcı olur. Bu yüzden
polisaj ne kadar iyiyse
yüzey de o kadar dayanıklı
olur. Yüzeyin pürüzsüz bir
şekilde bitirilmesi özellikle
kompozit restorasyonlarda
önemlidir. Cilalama
sisteminin çeşitli bileşen-
lerinin kalitesi, pürüzsüz
yüzey sonucuna ulaşmak
için belirleyicidir. Ivoclar
Vivadent, yeni geliştirilmiş
Astropol® cilalayıcıları ile
mikrohibrit (Tetric Ceram)
ve Ceromer (Targis) gibi
sert maddelerden yapılmış
restorasyonlarda bile estetik
ve koruma yolunda ileri bir
adım atmıştır.

Ivoclar Vivadent’ in Astropol®
ve Astrobrush® ürünleri titiz
kullanıcılar için iki sofistike
polisaj sistemidir. Zamandan ve
paradan tasarruf etmeye
yardımcı olur ve maksimum kon-
for sağlar.

Astropol®

Astropol® interdental ve
oklüzal uygulamalar için
geniş kapsamlı bitirme
ve cilalama setidir. Bu
cilalayıcılar üç aşındırma
kademesinde ve dört
farklı şekilde mevcuttur.

Kalite ve koruma

Astropol® yenilikçi üretim
teknikleri ve silikon ile
kombine materyaller
kullanılarak üretilmiştir. Bu
cilalayıcılar, bilinen kullanıcı
dostu özelliği ve Ivoclar
Vivadent ürünleriyle uyumlu-
luğu ile karakterizedir.
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Astrobrush® ile yüksek parlaklık®

Anterior ve servikal
restorasyonlar, oklüzal
yüzeyler, gingivaya yakın
lekelerin giderilmesi ve
kısıtlı alanlar içindir.

Posterior bölgedeki
geniş yüzeyleri
cilalamak ve lekeleri
gidermek içindir.

Oklüzal fisürleri ve
aproksimal bölgeleri
cilalamak içindir.

Büyük kupa:Küçük kupa: Sivri uç:

Astrobrush®

Astrobrush® ile bu
sistem ideal olarak
tamamlanır. Cilalayıcı
ortam özel kıllara entegre
edildiği için bu fırçalar
cilalama patı olmaksızın
kullanılır.

Çalışma prensibi:

Abrazif olarak silisyumkarbit,
özel liflerin içine entegre
edilmiştir. Kıllar aşındığında
yeni abrazifler sürekli olarak
yüzeye çıkar. Bu nedenle
fırçalar kesintisiz yüksek bir
cilalama performansı sağlar.
Arzu edilen sonuçlara kon-
vansiyonel cilalayıcılardan
daha hızlı ulaşıldığından
daha etkili bir şekilde ulaşılır.

Astrobrush® cilalama
sisteminde her bir kıl
tanesi, küçük bir polisaj
aleti gibi çalıştığı için
cila patı kullanmadan
parlak sonuçlar ortaya
çıkarır.

Endikasyon:

Kompozit, kompomer,
seramik ve cam
iyonomer simanlardan
yapılmış restorasyonların
çok parlak cilası

Küçük kupa:

•* Anterior ve servikal
restorasyonlar                       
•* Oklüzal yüzeyler         
•*Gingiva yakınındaki
lekelerin giderilmesi       •        
* Sınırlı alanlarda kullanım
için

Büyük kupa:

•* Posterior restorasyon
bölgesindeki geniş
yüzeylerin cilalanması  

•* Renkleşmelerin  
giderilmesi

Sivri uç:

•* Oklüzal fisürlerin
cilalanması
•* Aproksimal bölgeler

Küçük Büyük Sivri uç
Endikasyon kupa kupa

içbükey yüzeyler

dışbükey yüzeyler

interdental

oklüzal
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Şekil

Astropol®

Küçük alev uç

Büyük alev uç

Kupa

Disk

Astropol®

Set
12 Astropol F 4 formda
8 Astropol P 4 formda
4 Astropol HP 4 formda

Refill Astropol® F
6 Astropol F tek şekilde, 4 ayrı formda

Refill Astropol® P
6 Astropol P tek şekilde, 4 ayrı formda

Refill Astropol® HP
3 Astropol HP tek şekilde, 4 ayrı formda

Astrobrush®

Set
5 Astrobrush Büyük kupa
5 Astrobrush Küçük kupa
5 Astrobrush Küçük kupa

Refill
6 Astrobrush tek şekilde, 3 ayrı formda

Şekil

Astrobrush®

Büyük kupa

Küçük kupa

Küçük kupa

Literatür notu: Krejci I, Lutz F, Beretti R: Resin composite polishing, Filling the gaps.
Quint. Int. 30: 490–495, 1999

Astropol® ve Astrobrush®

Paketleme şekli

Bu materyal dental kullanım için özel olarak
geliştirilmiştir.
Süreç Kullanım Talimatlarına göre yürütülmelidir.
Tanımlamalar ve veriler, özelliklerin garantisini
oluşturmaz ve bağlayıcı değildir.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan Liechtenstein

Üretim ve Satış
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com
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Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass® ceM

Son derece estetik
   İnanılmaz kolay
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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.
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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
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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
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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
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N-Cement Collection
 Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler

Güçlü bir bağlantı desteği sağlar

ve güveni artırır
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Variolink® NN

Bleach XLTransparentWhiteYellow

+2+1Clear

AVANTAJLARI

• Çok estetik sonuçlar
• Yedi farklı renkte dual ve ışıkla sertleştirmeli maddeler
• Yüksek radyopasite

GERÇEK ESTETİK

Kaynakça: Dr Eduardo Mahn, Şili

VVVaaarrrllliiiooonnnkkk®®®   NNN,,, lityum disilikat, cam seramik ve kompozit rezin
restorasyonları için dual ve ışıkla sertleşen yapıştırıcı
kompozittir. N-Cement Koleksiyonundan estetik yapıştırıcı
rezin, yüksek radyopazite ve uyumlu renk spektrumuyla
karakterizedir.

Variolink N, dört farklı renktedir: sarı, beyaz, şeffaf ve
Bleach XL. Bu yapıştırıcı kompozit, dual polimerizasyon
işlemleri ve (katalizör pat ekleyerek) ışıkla sertleştirme
uygulamaları için de kullanılabilir.

Variolink N, lösit destekli cam seramikten (IPS Empress®),
lityum disilikat cam seramikten (IPS e.max® CAD/Press) ve
kompozit rezinlerden (SR Nexco®) yapılmış indirekt
restorasyonların simantasyonu için uygundur, örneğin:
• Venerler
• İnley/ Onley
• Kuronlar

Amin indirgeme bileşimli Variolink N LC
Özel amin indirgeneli siman Variolink N LC, özellikle anterior
dişlerde optimum sonuçlar sağlar. Bu materyal çok ince  
(<2 mm) ve fazlasıyla translüsens özellikte restorasyonların
estetik olarak simantasyonuna olanak sağlar. Variolink N
LC, Clear, +1 ve +2 olmak üzere iki tiptedir.

Mükemmel klinik özellikler
Variolink N, kullanımı kanıtlanmış Syntac® ve ExciTE® F
DSC adhezif sistemlerle birlikte uygulandığında, olağanüstü
klinik ve estetik sonuçlar ortaya çıkarır.
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Multilink® N
GERÇEK ESTETİK

Üniversal yapıştırıcı sistem Multilink® N, metal, metal-seramik,
tam-seramik ve kompozit rezin restorasyonların adhesif       
restorasyonu için uygundur.   

Güçlü adezyon – dayanıklı bağlantı
Multilink N-Sistemin yapıştırıcı kompoziti ve self-etch adhezifi
(Multilink N primer) özellikle uyum içindedir. Self-etch adhezif,
dentini örter ve sadece on dakika içinde mine ve dentinde
marjinal bütünlüğü ve yüksek bağlantı gücünü oluşturur.
Güçlü ve dayanıklı bir bağlantı için temel oluşturur.

Çok yönlü uygulama
Multilink N çok yönlü uygulama olanaklarıyla
karakterize edilmiştir: Tek bir ürün sistemi, geniş bir
endikasyon yelpazesine sahiptir.

Üniversal yapıştırıcı kompozit, lösit destekli cam seramikten
(IPS Empress), lityum disilikat cam seramikten (IPS e.max®
CAD/Press), kompozit rezinlerden (FRC Postec® Plus, SR
Nexco®), oksit seramikten (IPS e.max ZirCAD), metal ve
metal seramikten (IPS 99, IPS InLine® System) yapılmış
endirekt restorasyonların simantasyonu için uygundur.
Multilink N, kullanılan materyale bağlı olarak aşağıdaki
endikasyonlar için kullanılır:
• İnley/ Onley
• Kuronlar
• Köprüler
• Kök postları

Hızlı ve etkili kendinden-sertleştirme mekanizması sayesinde
Multilink N, ışık aktivasyonlu materyallerin simantasyonunun
kısıtlandığı veya engellendiği durumlarda önerilir (örneğin
oksit seramik, metal seramik veya opak cam seramikler).

Kaynakça: Dr Eduardo Mahn, Şili

AVANTAJLARI

• Güçlü ve dayanıklı bağlantı
• Üniversal uygulama
• Automix şırınga sayesinde kolay karıştırma ve kullanım

Kaynakça: Muñoz CA, University at Buffalo
2012
*

*M U 200* and PanaviaTM F 2.0 *, Ivoclar Vivadent firmasının tescilli ürünleri değildir.
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Multilink® Speed

Multilink Speed istendiğinde, ışıkla sertleştirilebilen kendinden
adhezif, kendinden  sertleşen bir kompozit rezin simandır.
Multilink Speed kendinden adhezif özelliklerinin sonucu olarak
çok dayanıklı tam seramiklerin (zirkonyum oksit seramik,
lityum disilikat cam seramik), fiber destekli kompozitlerin,
metal ve metal seramikten yapılmış indirekt restorasyonların
yapıştırılması için önerilir.

Multilink Speed geleneksel simanların yararlarını adhezif
yapıştırıcı rezin ile birleştirir. Kompozit siman, anlaşılır
uygulama protokolü ve iyi mekanik özellikleriyle karakterize
edilmiştir.

Özel adhezif monomer sayesinde daha az çalışma aşaması
Özel adhezif bir monomer, zirkonyum oksit ve metalin bir çok
çeşidi ve doğal diş yapısı için sağlam kimyasal bir bağlantı
oluşturur. Bu yüzeylere yapılan kalıcı simantasyon ek bir primer
veya adhezif uygulaması gerektirmez. Bu bakımdan tedavi
süresi azalır.

Mükemmel adezyon
Rakip ürünlerin aksine, Multilink Speed ışık ve kimyasal
sertleştirme işleminden sonra mükemmel bağlanma değerleri
gösterir. Yüzeyler, ışık geçirmez olsa bile (örneğin zirkonyum
oksit ve metal seramik) iyi bir bağlantı sağlanır. Titanyum ve
zirkonyumoksit gibi restoratif materyaller üzerindeki
mükemmel adezyonun bir sonucu olarak Multilink Speed,
implant dayanaklarının üzerindeki restorasyonların
simantasyonu için uygundur.

GERÇEK ESTETİK

Kaynakça: Dr Ronny Watzke, Schaan

AVANTAJLARI

• Kolay ve etkili uygulama
• Siman artıklarının kolay temizlenmesi
• Su emilimi, çözünülürlük ve radyopasite gibi çok iyi
fiziksel özellikler

Kaynakça:  Muñoz CA, University at Buffalo, 2012
*Maxcem EliteTM and G-CemTM Ivoclar Vivadent firmasının tescilli ürünleri değildir.
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N-Cement Collection
GERÇEKTEN KAPSAYICI

HER ZORLUK İÇİN HAZIR

Kaliteli restorasyonlar, mümkün olan en iyi simantasyonu hak eder. Kaliteli simantasyon
sonuçlarına Ivoclar Vivadent’’in N-Cement Collection gibi koordine ve bilimsel olarak
kanıtlanmış ürünleri ile ulaşılır: Variolink® N, Multilink® N ve Multilink® Speed, tam seramik      
( IPS e.max®, IPS Empress®), metal, metal seramik (IPS 99, IPS InLine® System) ve kompozit
rezin (SR Nexco®) restorasyonların yapıştırılması için uygundur.

Yapıştırıcı kompozit ve restorasyon arasındaki mükemmel adezyona
yeni bağlayıcı madde Monobond N ile ulaşılır. Tam seramik, metal,
metal seramik ve kompozit rezin restorasyonları ile dayanıklı bir
bağlantı kurmak için sadece bir primer gereklidir.

N-Cement Collection
• Güçlü yapıştırıcı materyaller
• Test edilip onaylanmış ürün kombinasyonları
• Farklı talepler için geniş koleksiyon:

estetik, evrensellik, sadelik
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N-Cement Collection

CNS

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

Bu ürün, uzmanlık alanımız olan
“All-Ceramics” grubunda yer alır. Bu
grupta bulunan ürünlerin tamamı
birbirleri ile uyum sağlarlar.

SİMANTASYON NAVİGASYON SİSTEMİ

İndirekt restorasyonların üretimi ve simantasyonu için çok
çeşitli materyaller mevcuttur. Multimedya uygulaması olan
Simantasyon Navigasyon Sistemi (SNS) farklı ürünler ve
uygulamalar için pratik rehberlik hizmeti sunar.

Simantasyon Navigasyon Sistemi, bir restorasyonun doğal diş
yapısı veya bir implant dayanağı üzerine yapıştırıldığı hemen
her durumda kullanıcının, en uygun simantasyon materyalini
seçmesine yardımcı olur. Geçici restorasyonun
çıkarılmasından başlayarak topikal florür uygulamasından
bitirilmesine kadar olan detaylı animasyonlu klip rehberi,
kullanıcıya uygulama protokolü boyunca yardım eder.
Kapsamlı yelpazede download (indirme) olanağı mevcuttur,
örneğin broşürler, bilimsel dokümantasyon, kullanma
talimatları ve bireysel simantasyon vakaları için resimli ve
aşamalı talimatlar bulunmaktadır. Dahası SNS’de gösterilen
farklı yapıştırıcı siman hakkında klinik vaka dokümanları da
Medya Galerisinde mevcuttur.

Simantasyon Navigasyon Sistemine online olarak
www.cementation-navigation.com adresinden ulaşılabilir. 
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Güçlü 
  Bağlantı, 

klinik kullanımı onaylanmış

Multilink® Automix
Adeziv simantasyon sistemi

klinik onaylı
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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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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] 
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IPS Empress® IPS e.max® ZirCAD/CeramIPS e.max® CAD Brite Gold® XH IPS InLine® / IPS InLine® PoM

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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24 saat 
10‘000 döngü
Isı devinimi

50.2

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
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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.

% 95.7
Sağkalım

oranı

% 4.3  
Simantasyonda
ayrılma oranı

% 95.7 Sağkalım oranı

% 100 Sağkalım oranı

%100
Sağkalım

oranı

% 92.9 Sağkalım oranı

% 7.1  
Simantasyonda
ayrılma oran

% 92.9
Sağkalım

oranı
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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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Kuronların yerleştirilmesi
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Liquid Strip ile 
uzaklaştırılması

Simanın polimerizasyonu

Multilink Primer uygulaması

Artıkların ışıkla
aktivasyonu (Çeyrek

teknik)

Seçilen renkte  Try-In-
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IPS e.max-kuronlara % 5’lik
hidroflorik asitle etch
işlemi

Fazlalıkların uzaklaştırılması

Bitmiş restorasyonTesviye ve cila 

Monobond Plus uygulaması

Klinik vaka: Dr. Ronny Watzke, Diş hekimi, Franz Perkon, DT
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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.
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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
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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
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“Abutment Çözümleri” için simantasyon uzmanı

Multilink® Hybrid Abutment

    Dıştan içe

doğal
         Estetik

YENİ
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“Abutment Solutions” için simantasyon uzmanı

Multilink® Hybrid Abutment

Multilink® Hybrid Abutment, kendinden sertleşen bir kompozittir.

Multilink® Hybrid Abutmentlerin veya Hybrid-Abutment-

Kuronların üretiminde seramik yapıların baz üstünde nihai ve ağız

dışı yapıştırılması için uygundur. 

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

                                     
Bu ürün “Sabit Protezler” ürün
kategorisinin bir parçasıdır.                
Bu kategorideki tüm ürünler birbirleri
ile optimum uyum gösterirler. 

Multilink Hybrid Abutment HO 0 ile (1) ve
normal opaklıkta (2) bir simantasyon 
maddesi ile yapıştırılmış Hybrid-Abutment-
Kuronlar  

Multilink Hybrid Abutmentin Titan baz
üstüne uygulanması

Multilink® Hybrid Abutment, Universal-Primer Monobond Plus ile

birlilkte kullanıldığında, Lityum disilikat (IPS e.max Abutment 

Solutions) veya  Zirkonyum oksit ile Titanyum alt yapı arasında

mükemmel ve dayanıklı bir bağlantı oluşturur.

Şimdiye kadar kullanılan opaklık düzeyi MO 0’ a ek olarak, Multilink 

Hibrid Abutmentin opaklık derecesi yüksek HO 0 kullanıma sunulmuştur.

Bu renk örn.  titanyum alt yapı üzerine IPS e.max LT’den üretilmiş hibrid

abutment kuronların simantasyonu gibi zorlu durumlarda bile, optimum

estetik sonuç sağlar.

Pratik Automix şırınga sayesinde Multilink Hibrid Abutment, seramik yapı

ve titanyum baz üstüne çabucak uygulanır. Yapıştırıcı kompozit oda

sıcaklığında muhafaza edilebilir.

Multilink Hybrid Abutment Refil
Automix-şırınga, 1 x 9 g (istenilen renkte )              
Karıştırma kanülleri 15 x 
647182AN HO 0 
647183AN MO 0

Monobond Plus Refill 626221AN
Şişe, 1 x 5 g

Paketleme 

IPS e.max Abutment Solutions Cem Kit 638959AN
Multilink Hybrid Abutment-Şırınga HO 0, 1 x 9 g
Karıştırma kanülleri 15 x 
Virtual Extra Light Body Fast Set, 1 x 50 ml         
Karıştırma kanülleri 48 x 
Intra Oral uçlar 100 x 
Monobond Plus 1 x 5 g 
Liquid Strip 1 x 2,5 g 
Muhtelif aksesuar

Ar&Ge Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012
IPS e.max CAD LT IPS e.max ZirCAD
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“Şaşırtıcı  şekilde 
  kolay estetik!”

Variolink® Esthetic
YENİ

Estetik simantasyon kompoziti
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Effect renk konsepti

Ivoclar Vivadent; restorasyonun renk efektini doğal 

komşu dentisyonla tam olarak uyumlandırmak için yeni, 

dengeli ve özlü Effect renk sistemini geliştirdi. “Neutral” 

renk en yüksek yarısaydamlık seviyesini gösterir ve 

böylece restorasyonun renk-nötr simantasyonunu 

mümkün kılar. “Light” ve “Light+” renkleri, giderek 

artan bir beyazlama efekti sağlarken “Warm” ve 

“Warm+” renkleri ise dişin üzerini kaplayan seramik ve 

kompozit restorasyonların giderek    koyulaşmasını 

sağlar. Renkler, efektlerine uygun olarak adlandırılmıştır. 

Böylece klinik kullanımda  uygun simantasyon 

maddesinin seçimi kolaylaşır.

Variolink® Esthetic
OLAĞANÜSTÜ ESTETİK

Variolink Esthetic, zahmetli seramik ve kompozit

rezin restorasyonlarının kalıcı simantasyonu için

estetik ışık ve dual sertleştirmeli yapıştırıcı bir kom-

pozittir. Simanın esası, yıllardır klinik kullanımda

kendini kanıtlayan Variolink II ve Variolink Veneer

estetik yapıştırıcı kompozitlere dayanır.

Mükemmel renk dayanıklılığı

    

       Variolink Esthetic, olağanüstü renk 

stabilitesi sağlar.  Bunun nedeni,  amin   esaslı 

co-başlatıcısı içermeyen, patentli, reaktif 

fotoaktivatör Ivocerin®’dir. Variolink Esthetic, 

uzun süreli ve güvenilir estetik sonuçların 

temelini oluşturur. Variolink Esthetic yoğun 

ışığa veya nemli bir ortama maruz kaldığında 

bile görünür renk değişimleri oluşmaz.

Variolink Esthetic’in olağanüstü estetiği,  doğal 

dişe benzeyen ve gerçek gibi görünen floresens 

özellik ile daha da artmıştır. Ayrıca, yapıştırıcı 

kompozit aşınmaya karşı  dayanıklıdır ve böylece 

restorasyon yerindeyken iyi bir marjinal kalite 

sağlar.

Light+ Light Neutral Warm Warm+

Daha açık / daha beyazımsı Daha koyu/daha sarımsı

Variolink Esthetic referans           Suya daldırıldıktan
sonra

Variolink Esthetic Suntest
(ISO 4049  ) a göre
ışığa maruz sol taraf

PA
TENTED

LIGHT INIT
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R

 

Ivocerin      n     ®
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KULLANICI DOSTU ÇALIŞMA

Artıkların kolayca temizlenmesi

Adeziv yapıştırıcı kompozitlerin kullanımı, geçmişte materyal

fazlalığının zor temizlenmesi nedeniyle oldukça karmaşıktı.    

Variolink Esthetic bu bağlamda yeni bir kriter belirlemiştir

Reaktif fotoaktivatör Ivocerin ve ışık duyarlılık filtresinin akıllı 

kombinasyonu ışıkla yapılan başarılı pre-polimerizasyondan sonra

diş hekimlerinin artık materyali kolayca çıkarmasına olanak sağlar. Ivocerin 

son ışık polimerizasyon işlemi sırasında maddenin hızlı ve güvenilir bir 

şekilde sertleştirilmesini sağlar.

Etkileyici radyolojik tanı özellikleri 

Variolink Esthetic, radyopasite açısından ondan 

önceki Variolink II’ nin geleneğini sürdürür. 

Maddenin yüksek radyopasitesi siman fazlalığını ve 

sekonder çürükleri tespit etmeyi kolaylaştırır.

Esnek, durumsal tutarlılık

Vizkozite kontrolörü, maddenin iyi akıcılık özelliğini ve 

stabilitesini en iyi şekilde birleştirir. Simanı şırıngadan çekmek 

kolaydır. Madde fazlalığı siman boşluğundan kolayca akar, 

fakat simantasyon birleşme yerinde stabildir, böylece artıklar 

kolayca uzaklaştırılır.

Variolink
Esthetic

Nexus 3*,
dual-curing

RelyX
Veneer*

RelyX
Ultimate*

Duo-Link*

200
Enamel

Dentin

300

0

400

100

* Ivoclar Vivadent AG’nin tescilli markası değildir.
Kaynak: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014 (ISO 4049’a göre) 

Radyopasite [% Al]
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Optimal bağlantı

Adeziv materyal Adhese® Universal eşsiz VivaPen® 

sunum şekli ile estetik olarak karmaşık 

restorasyonların simantasyonunda Variolink 

Esthetic’i en iyi şekilde tamamlar. Adhese Universal, 

hasta ağzına hızlı ve rahat bir şekilde uygulanır. 

Tüm etch teknikleriyle uyumludur ve klinisyenin 

mevcut klinik endikasyona göre esnek bir şekilde 

hareket etmesini sağlar. Teknik ve hata toleransına 

sahip Adhese Universal, devamlı yüksek bağlantı 

gücü sağlar ve postoperatif hassasiyet riskini en aza 

indirir. Variolink Esthetic kullanımı onaylanmış 

adezivler Syntac® ve ExciTE® F ile birlikte 

kullanılabilir.

Cam-seramik restorasyonlar için ideal çözüm 

Variolink Esthetic, dünyanın ilk self-etch cam-seramik 

primeri  Monobond Etch & Prime ile kullanıldığında, 

cam-seramik restorasyonlarla (örn. IPS e.max® CAD/

Press or IPS Empress® CAD/Esthetic) mükemmel 

bağlanma değerleri gösterir.  Tek ürünle, cam-

seramik yüzeylerin asitlenmesi ve silanlanması 

tamamlanır. Hidroflorik asit kullanımına gerek 

kalmaz.

KLİNİK BAŞARI İÇİN TEK SİSTEM

Adhese Universal
Variolink Esthetic DC

Scotchbond Universal*
RelyX Ultimate* 

Optibond XTR*
Nexus 3*

All Bond Universal*
Duo-Link*
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  Dual sertleştirme self-etch tekniğinden sonra mine ve dentine 

10,000 termo döngü sonrası makaslama bağlanma dayanımı 

* Ivoclar Vivadent AG’nin tescilli markası değildir.
Kaynak: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2011
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IPS e.max (LS2) cam seramik üstüne gerilme direnci

Başlangıçta ve yıpranma sonrası

2
10,000 termodöngü
24 h termodöngü

* Ivoclar Vivadent AG’nin tescilli markası değildir.
Kaynak: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014

Monobond Plus
Variolink Esthetic DC

Scotchbond Universal*
RelyX Ultimate* 

Optibond XTR*
Nexus 3*

All Bond Universal*
Duo-Link*
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PPPAAAKETLEME

Variolink Esthetic DC Refill (dual-sertleşen)
1 Automix şırınga, 5 g (seçilen renkte) 10 uygulama ucu
666117WW Light+
666118WW Light
666119WW Neutral
666120WW Warm
666121WW Warm+

Variolink Esthetic DC Refill (dual-sertleşen)
1 Automix şırınga, 9 g (seçilen renkte) 15 uygulama ucu
666122WW Light
666123WW Neutral
666124WW Warm

Variolink Esthetic Try-In Paste Refill
1 syringe, 1.7 g (seçilen renkte) 5 uygulama ucu
666067WW Light+
666113WW Light
666114WW Neutral
666115WW Warm
666116WW Warm+

Aksesuar
645951 Uygulama uçları, kısa, sivri refill, 15 tane
559224 Variolink uygulama uçları, refill, 20 tane

Variolink Esthetic LC System Kit (sadece ışıkla sertleşen) 

3 şırınga Variolink Esthetic LC, 2 g (light, neutral, warm)
3 şırınga Variolink Esthetic Try-In Paste, 1.7 g (light, neutral, warm)
1 şırınga Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml, veya 1 şişe, 5 g
1 şişe Monobond Plus, 5 g
1 şırınga Liquid Strip, 2.5 g
Çeşitli aksesuar

666433WW Adhese Universal VivaPen ile, 2 ml
666065WW Adhese Universal şişe ile, 5 g

Variolink Esthetic DC System Kit (dual-sertleşen)
3 Automix şırınga Variolink Esthetic DC, 5 g (light, neutral, warm) 3
şırınga Variolink Esthetic Try-In Paste, 1.7 g (light, neutral, warm) 1
şırınga Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml, veya 1 şişe, 5 g
1 şişe Monobond Plus, 5 g
1 şırınga Liquid Strip, 2.5 g
Çeşitli aksesuar

666434WW Adhese Universal VivaPen ile, 2 ml
666125WW Adhese Universal şişe ile, 5 g

Variolink Esthetic LC Refill (sadece ışıkla

sertleşen)

1 şırınga, 2 g (seçilen renkte)
5 uygulama ucu
666126WW Light+
666127WW Light
666128WW Neutral
666129WW Warm
666130WW Warm+

Siman labirentinden çıkış yolunu bulma
Cementation Navigation System, Ivoclar Vivadent’in yeni multimedya uygulaması, her bir vaka
için en iyi yapıştırma malzemesi seçiminde klinikte diş hekimini yönlendirir ve rehberlik sunar..

www.cementation-navigation.comCNS

Sayfa: 189

Sayfa: 189



Sabit Protezler

BU KATEGORİNİN DİĞER ÜRÜNLERİ

Variolink® Esthetic, “Sabit Protezler” ürün kategorisinin bir bölümünü oluşturur.Bu kategorinin ürünleri 

geçicilerden, restorasyon bakımına kadar sabit protez restorasyonlarının üretimine dahil olan süreci kapsar.

Ürünler birbirleriyle en iyi şekilde koordine edilmiştir ve başarılı bir işlem ve uygulamayı mümkün kılar.

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

Tüp içinde homojen
koruyucu lak

Fluor Protector S

• Minenin immediat florürlenmesi
• Yüksek verimlilikte florür deposu
• Tadı hoş

Koruyucu florür lakıall ceramic – all you need

Tüm endikasyonları içeren kapsamlı çözüm

IPS e.max® System

• Pres ve CAD/CAM tekniği için çok estetik, çok
güçlü materyaller
• İnce venerlerden çok üyeli köprülere değişen
aralıktaki restorasyonlar için eşsiz lityum disilikat
(LS2) ve zirkonyum oksit (ZrO2) seramikler
• Simantasyonda esneklik: adeziv self-adezif ve
konvansiyonel

PREPARASYON RESTORASYON İŞLEM BİTİM SİMANTASYON BAKIM

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

“Sabit Protezler” kategorisinin ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 
Ivoclar Vivadent ürünlerinden sorumlu satış temsilcinizle iletişime geçebilir veya daha 
fazla bilgi için www.ivoclarvivadent.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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Ivoclean
Provadan sonra tam temizlik

| Etkili    | Üniversal   | Kolay
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Üretim ve Satış          
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan Fürstentum
Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclean

Paketleme:
Refil 637568AN
1 Şişe Ivoclean 5gr .

Ivoclean, provadan sonra protez restorasyonların yapışma yüzeylerine uygulanan
üniversal ve etkili temizleme pastasıdır - adeziv simantasyon işlemi için en uygun  
şartları oluşturur.

ETKİLİ
Ivoclean, restorasyonların tükürük ile kontamine olmuş yüzeylerini etkili şekilde temizlemenize olanak sağlar
ve adeziv simantasyon maddesi ile restorasyon arasında güçlü ve kalıcı bir bağlantı oluşturur.

ÜNİVERSAL
Ivoclean tüm dental restorasyon materyallerinde etkisini gösterir:
• Cam seramik • Zirkonyum oksit seramik • Aluminyum oksit seramik • Değerli metal alaşımları                    
• Değersiz metal alaşımları • Laboratuvar üretimli kompozit restorasyonlar

KULLANIMI KOLAY
Ivoclean, restorasyonun temas yüzeylerine sürülür, tepkimesi için 20 saniye beklendikten sonra su ile
tamamen durulanır. Ardından yapışma yüzeyleri yağsız hava ile kurutulur.

Prova sırasında, restorasyon yüzeylerinin tükürük
ile kontaminasyonu göz ardı edilemez. Ancak bu
durum, laboratuar üretimli restorasyonların nihai
adeziv simantasyonunda sorun yaratır.

Restorasyon yüzeylerinde tükürük ile kontamine
olmuş alanların fosforik asit jeli ile temizlenmesi
yalnızca cam seramik restorasyonlar söz konusu
ise sakıncalı değildir. Ancak fosforik asidin yüzey
aktivasyonunu kaldıran etkisi yüzünden bu
temizleme metodu, zirkonyum oksit seramiklerde
ve değersiz metal alaşımlarında kontrendikedir.

70
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0
Lityum-Disilikat
(IPS e.max CAD)

24 saat sonra yapışma gücü (MPa)
(Multilink Automix ve Monobond Plus)

Saf       Su Fosforik asit Ivoclean

Zirkonyum-oksit
(IPS e.max ZirCAD)

Prova Ivoclean sürülür ve  
20 sn. tesir süresi beklenir

Yıkanır Kurutulur

Bu ürün “All-Ceramics”ve
Implant Esthetics”yetkinlik
alanımızın bir parçasıdır. Bu
alanlardaki tüm ürünler birbirleri
ile optimum koordinedir.

Tükürük ile kontaminasyondan sonra: Ar&Ge Ivoclar Vivadent AG,
Schaan, Liechtenstein, 2011
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Monobond Plus
Tüm restorasyon materyalleri
için 1 primer

• Cam seramikler
• Değerli metal alaşımları
• Zirkonyumoksit seramikler
• Alüminyumoksit seramikler
• Değersiz metal alaşımları
• İndirekt kompozit restorasyonlar

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

Monobond Plus

Paketleme

Refil
1 Şişe Monobond Plus 5 g

1 Primer

İlk defa Monobond Plus ile bir
primer, tüm restorasyon        
materyallerininin yüzeylerini
hazırlamak için kullanıma
sunulmuştur

1 reaksiyon süresi muhafazası kolay

Monobond Plus, tüm farklı
materyal yüzeylerinde aynı sürede
reaksiyona girer. Bu da
restorasyonlarda simantasyon
sürecini daha da kolaylaştırır:

Hiçbir özel saklama şartı yoktur,
Monobond Plus
oda sıcaklığında                        
muhafaza edilebilir.

Monobond Plus ile hayatınızı biraz
kolaylaştırın..

RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU
SÖZ KONUSU İSE!

Monobond Plus ile saklama           
koşullarını iyileştirebilirsiniz.               
Bütün restorasyon materyalleri              
için tek primer’e ihtiyacınız var.

Üç farklı fonksiyonel ürün
grubunun (silanmetakrilat,
fosforik asit metakrilat ve
sülfidmetakrilat ) yenilikçi
kombinasyonu sayesinde tüm
dental restorasyon
materyallerinde güçlü ve kalıcı
bir bağlantı oluşturmanıza
olanak sağlar.

• Restorasyon yüzeyini
hazırlayın

• Monobond Plus uygulayın ve
reaksiyon için 60 saniye
bekleyin

• Fazlalığı hava ile dağıtın

Bitti!
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Etkileyici Ölçüler

Hidrofilik hassas ölçü maddesi

Virtual®
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Hidrofili ve
temas açısı

Mükemmel Islanabilirlik

Virtual Extra Light Body ve Light Body
düşük temas açıları gösterir.

Doğru anda

Hidrofilik:

V I R T U A L
Mükemmel nem
değiştirme karakteristikleri

Nemin uzaklaştırılması ne kadar güvenilir
olursa, ölçü detayı da o derece mükemmel
olur.

Virtual Extra Light Body ve
Light Body maddelerinin
kısıtlı alanlara kolayca
yayılabilmesi özelliği orada
sıkışan nemi çıkararak ince
anatomik detayların
ölçüsünün hassas şekilde
alınabilmesini sağlar.

Sonuç etkileyicidir:
olağanüstü kesinlikte
ölçüler, preperasyonların
çevresinde dikkat çekici
detayların üretimi.

Donmamış ölçü maddesi,
ölçü alımı sırasında, oral
yumuşak ve sert dokuların
çok hassas detaylarının
kaydı için hidrofili özelliği
gerekli bir ön koşul olması
nedeniyle, çok iyi hidrofilik
özellikler göstermelidir.

Su ve dental ölçü
maddelerinin dental alçı
ile temas açısı geleneksel
test yöntemleri ile
belirlenirken, genellikle
donmuş maddenin
kullanımını içerir. Virtual’in
nemli dentin ve dişeti
dokusu ile uyumluluğu,
klinik koşulların donmamış
madde ile simulasyon
testlerinde kanıtlanmıştır.

Rakip ölçü materyalleri
daha yüksek temas açıları gösterir:
gingivada: 53° ve 71° arasında
dentinde: 65° ve 93° arasında

Gingiva: 40° - 52° Dentin: 50° - 56°

Virtual Extra Light Body ve
Light Body çok düşük temas
açıları sergiler.
Bunlar dentin ve nemli oral
dokuya kolayca adapte olur
ve düzgünce yayılır.

Hidrofili – suya
olan afinite –
Virtual hassas
ölçü maddesinin
önemli bir özelliğidir.
Böylece tam olarak
ihtiyacınız olan
yerde, yani oral
kavitede nem ile
yüksek uyumluluk
sağlar.
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Kaşık materyali için    
deniz mavisi ve 2.ölçü
için karamel seçimi,
birçok diş hekimi ve diş
teknisyeni ile uzun
görüşmeler sonucunda
seçilmiştir.
Kontrast renkler ölçünün
okunabilirliğini her
açıdan arttırır.

Kaşık materyalinin deniz
mavisi rengi, inceleyenin
gözleri üzerinde yatıştırıcı
bir etkiye sahiptir. Mavi
kaşık materyali ve karamel
arasındaki renk karşıtlığı,
preparasyon marjinlerinin
daha kolay okunmasını
sağlar.

Sonuçlar açık:
harika okunabilirlik sunan
kesin ölçüler.

İdeal renk kombinasyonu

Olağanüstü okunabilirlik

Kesinlik:

Deniz mavisi ve karamel
V I R T U A L

Ölçülerde
olağanüstü kesinlik
ve mükemmel
okunabilirlik elde
edilir.

Virtual ile çift karıştırma tekniği
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duruma uygun

İndividüel:

V I R T U A L

Hızlı ve normal donan
versiyonda sunulan
5 farklı viskozitesi, sizin
her durum için en uygun
malzeme ve tekniği
seçmenize olanak
sağlar. Buna ek olarak, 
yüksek son sertliğe
sahip bir hızlı donan
kapanış kayıt maddesi
de mevcuttur.

TeknikViskozite
ISO 4823 normları göre
kıvamı

Virtual Extra
Light Body

Virtual
Light Body

Virtual
Monophase

Virtual
Heavy Body

Virtual Putty

Virtual
CADbite

Tip 3
hafif akıcı kıvam

Tip 3
hafif akıcı kıvam

Tip 2
orta akıcı kıvam

Tip 1
koyu kıvam

Tip 0
yoğrulabilir kıvam

Düzeltme ölçüsü

Virtual Putty Virtual
Extra Light Body

Çift karıştırma ölçüsü

Virtual Heavy Body
Virtual Light Body

Tek fazlı ölçü   

Virtual Monophase

Düzeltme ölçüsü

(Çift karıştırma ölçüsü)

Çift karıştırma ölçüsü

(Düzeltme ölçüsü

Tek fazlı ölçü

Çift karıştırma ölçüsü

Düzeltme ölçüsü

(Çift karıştırma ölçüsü)

Kapanış kaydı            

Optik veri yakalama
(CAD/CAM-Teknolojisi)

Kapanış kaydı

Virtual CADbite
Registration
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diş hekimleri ve hastalar için

Kullanışlı:

V I R T U A L

hem sizin ve hem  
de hastanızın, bir
ölçü maddesinden
beklediği konforu
sağlar.

Snap Set

Virtual’in ısıya duyarlı
özellikleri nedeniyle,   
kaşık hastanın ağzına
yerleştirildiği andan  
itibaren sertleşme
reaksiyonu hızlanır.

Bu da deformasyon    
riskini azaltırken, oldukça
zaman kazandırır ve
hassas ölçü alımı sağlar.

Serinletici aroma

Hastalar ağız içinde
harcanan sürenin
azalmasını ve Virtual
ölçü maddesinin taze
nane kokusunu
takdir edeceklerdir.

Esnek donma süreleri

Donma süresi seçenekleri: 
2 1/2 (Fast Set) veya 4 1/2 dakika (Regular Set).

dakika/zaman

Çalışma
süresi

Donma fazı

Viskozite

Fast Set Regular Set
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ISO Norm
50µ

20µ

Virtual Monophase, Virtual Heavy Body ve Virtual
Putty, hassas detay üretimi söz konusu
olduğunda ISO normlarını açıkça aşar.

Virtual
Monophase

ISO Norm
50µ

20µ

Virtual
Heavy Body

Virtual
Putty

V I R T U A L

Fiziksel özellikleri
uyumlu bir denge
sunar.

her açıdan

Dengeli:

Mükemmel detay
üretimi

Polimer ve yenilikçi küresel
silikon mikro doldurucuların
kombinasyonu, olağanüstü
kesinlik  ve anatomik
detayların harika üretimini
garantiler.

Olağanüstü boyut
stabilitesi

Virtual ölçü maddelerinin   
iki haftaya varan boyutsal 
stabilitesi sayesinde, 
modellerin hemen 
dökülmesine gerek kalmaz.                          
Virtual ölçü maddelerinin
dezenfeksiyonunun kolay 
olması sayesinde bir 
ölçüden birkaç model 
dökülebilir.

Çok iyi esneklik

Virtual ölçüleri hasta
ağzından kolayca
çıkarılır ve ağızdan
çıkarken oluşan            
deformasyon esneklik
sayesinde orijinal
boyuta döner.

Yüksek kopma direnci

Virtual yüksek kopma
direnci sayesinde ince
kenarların kopmasını
önler.

Sertliği klinik ihtiyaçlara göre
ayarlı

Virtual Extra Light Body’den
Virtual Heavy Body’e
yükselen son sertlik
değerleri, iyi ölçü
sonuçlarına ulaşılmasına
katkıda bulunur.

ISO Norm
75µ

50µ
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geniş uygulama yelpazesi

Çok yönlü:

V I R T U A L

Oral kavitenin
sert ve yumuşak
dokularının çok
detaylı ölçülerinin
oluşturulması için
tasarlanmıştır.

İndirekt restorasyonların üretimi için
ölçüler (kuronlar, köprüler, inleyler,
onleyler ve venerler)

Dental implant ölçüleri

Wax-up’lar için silikon anahtar veya
tedavi planlaması için çalışma modelleri

Dişsiz çene ölçüleri

Geçici restorasyonların üretimi
için silikon anahtar
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–

32 Shore-D

Renk

Çalışma süresi
Fast
Regular

Ağızda
kalma süresi
Fast
Regular

Linear boyutsal
değişiklik (24 saat)

Basınç altında de-
formasyon(min-maks.)

Deformasyondan
sonra geri dönüş

Detay üretim

Shore-A-sertliği

Shore-D-sertliği

Taranabilirlik

1:45 dk.
3:00 dk.

2:30 dk.
4:30 dk.

< 0.20 %

3 – 5 %

> 99.5 %

20 µ

47±3

1:35 dk.
2:35 dk.

1:35 dk.
2:35 dk.

1:15 dk.
2:05 dk.

1:15 dk.
1:25 dk.

2:30 dk.
4:30 dk.

2:30 dk.
4:30 dk.

2:30 dk.
4:30 dk.

2:30 dk.
4:30 dk.

< 0.20 % < 0.20 % < 0.20 % < 0.20 %

3 – 5 % 3 – 5 % 3 – 5 % 1 – 3 %

> 99.5 % > 99.5 % > 99.5 % > 99.0 %

20 µ 20 µ 20 µ 50 µ

54±3 67±3 68±3 61±3

Putty

Deniz mavisi

Heavy Body

Deniz mavisi

Monophase

Deniz mavisi

Light Body

Karamel

Extra
Light Body

Karamel

Teknik
özellikler

teknik özellikler

CADbite
Registration

Açık mavi

maksimum
0:30 dk.

minimum
0:45 dk.

< 0.05 %

Detaylı:

–

–

–

Virtual ölçü maddeleri ve tarama yapılabilen Virtual kapanış kayıt maddesi 
A silikondur (polivinilsiloksan).

�
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pratik testlerde
mükemmel performans

Güvenilir:

Virtual’ın kesinliği, hidrofil özelliği ve
kopma direnci çok iyi ve mükemmel
arasında değişmektedir. Çok hassas,
çok nadir hava kabarcığı oluşuyor ve
preparasyon marjinlerinin kesin
üretimi ve ölçünün mükemmel
okunabilirliği sağlanıyor.”

Reality Now No. 147, Ekim 2002

Danışılanların yüzde altmışı,
Virtual’ın  daha çok hidrofilik bir
madde gibi davrandığını ve nemi
uzaklaştırmasının çok kesin ölçü
sonuçları sağladığını belirtti.
Ağız içinde harcanan zamanın
kısalığı ve maddenin nötral tadı
hastaların hoşuna gitti.”

The Dental Advisor, Volume 20, 2003

TM

V I R T U A L

Kullanıcılar tarafından“
mükemmel olarak
değerlendirilmiştir.
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geniş ürün yelpazesi

Esnek:

Paketleme: Virtual Tray Adhesive

Refill 1 Şişe Adeziv, 10 ml

Karıştırma kanülü, büyük

Refill
48 Karıştırma kanülü, büyük

İntraoral uç, küçük 

Refill
48 İntraoral uç, küçük

İntraoral uç, büyük
Refill
100 İn-traoral uç, büyük

İntraoral uç, küçük 

Refill
100 İntraoral uç, küçük

Dispenser 1:1
Refill
1 Dispenser, 50 ml

Virtual Putty
Regular Set
Fast Set
Refill
1 Kavanoz Baz 300 ml
1 Kavanoz Katalizör 300 ml
2 Ölçü kaşığı

Virtual Heavy Body
Regular Set
Fast Set
Refill
2 Kartuş, her biri 50 ml
6 Karıştırma kanülü, büyük

Regular Set
Fast Set
Multi Pack
12 Kartuş, her biri 50 ml
36 Karıştırma kanülü, büyük

Virtual Monophase
Regular Set
Fast Set
Refill
2 Kartuş, her biri 50 ml
6 Karıştırma kanülü, büyük

Regular Set
Fast Set
Multi Pack
12 Kartuş, her biri 50 ml
36 Karıştırma kanülü, büyük

Virtual Light Body
Regular Set
Fast Set
Refill
2 Kartuş, her biri 50 ml
12 Karıştırma kanülü, küçük

Regular Set
Fast Set
Multi Pack
12 Kartuş, her biri 50 ml
72 Karıştırma kanülü, küçük

Virtual Extra Light Body
Regular Set
Fast Set
Refill
2 Kartuş, her biri 50 ml
12 Karıştırma kanülü, küçük

Regular Set
Fast Set
Multi Pack
12 Kartuş, her biri 50 ml
72 Karıştırma kanülü, küçük

Virtual Bite Registration                       
2 Kartuş, her biri 50 ml
12 Karıştırma kanülü, büyük

Multi Pack

12 Kartuş, her biri 50 ml
72 Karıştırma kanülü, küçük

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

- Ölçü maddesi

Virtual® 380

Şimdi artık
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Virtual®  380

Hidrofil
doğru anda

Hassas 
             okunabilirlik

Etkileyici Ölçüler 

Hidrofil hassas - Ölçü maddesi
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XXL!

Eğer karıştırma cihazı kullanıyorsanız siz de
Virtual 380 XXL kartuş ile Virtual’ in mükemmel
kalitesinden faydalanabilirsiniz.

Virtual 380 Heavy Body

Virtual 380 Heavy Body, koyu kıvamı ve yüksek
son sertliği ile çift karıştırma ölçü tekniğinde
Virtual Light Body ile birlikte bir kaşık materyali
olarak uygulanması idealdir.
Virtual 380 Heavy Body iki farklı çalışma ve
donma süresi ile sunulmaktadır:

Çalışma süresi Ağızda kalma
süresi

Fast:
Regular:

1:15 dk.
2:05 dk.

2:30 dk.
4:30 dk.

Virtual 380 Monophase

Orta akıcılıktaki Virtual 380 Monophase,
olağanüstü esnekliği ve yüksek son sertliği ile
dental implant ölçüleri, üst ölçüler ve fonksiyonel
ölçüler ile optimal uyum sağlar. Üstün tiksotropik
davranışının bir sonucu olarak, materyal yeterli
bir basınç oluştururken, aynı zamanda primer
kısımlara ve ölçü postlarına mükemmel adapte
olur.

V
Çalışma süresi Ağızda kalma

süresi

Fast: 1:15 dk. 3:30 dk.

Olağanüstü faydaları
Karıştırma cihazı ile birlikte XXL kartuş:
• hemen kullanıma hazır
• özel bir aktivasyon gerekmez
• aktif karıştırma işlemi sayesinde daha
homojen karışım
• geniş, ekonomik paket
• karıştırılmış malzemenin çabucak
hazırlanması
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Yeni X-tra sunum şekli:
Virtual® 380 - XXL-Kartuşlarda

Virtual, vinil polisiloksan
esaslı hidrofilik bir
hassas ölçü materyalidir
(A-silikon).

Hem hızlı hem de normal
donma süreleri ile sistem
Putty, Heavy Body,
Mono-phase, Light Body ve
Extra Light Body’nin
beş viskozite özelliği tüm
popüler ölçü alım
tekniklerine uygun
özellikler içerir.

X-tra pratik:

XXL-Kartuşun karıştırma
cihazına konulması

Her iki materyalin eşit
akışını sağlamak
için karıştırma ucu
olmadan materyalin
homojen çıkışı

Karıştırıcıyı yerleştirin Bajonet halkasını
yerleştirin ve saat
yönünde çevirerek
yerine kilitleyin

Paketleme şekli:

Virtual 380 Heavy Body
Refill Fast Set
2 Kartuş Baz &

Katalizatör her biri
380 ml

15 Karıştırıcı
2 Bajonet halkası

Refill Regular Set
2 Kartuş Baz & 

Katalizatör her biri
380 ml

15 Karıştırıcı
2 Bajonet halkası

Multi Pack Fast Set
6 Kartuş Baz & 

Katalizatör her biri
380 ml

45 Karıştırıcı
6 Bajonet halkası

Multi Pack Regular Set
6 Kartuş Baz  & 

Katalizatör her biri
380 ml

45 Karıştırıcı
6 Bajonet halkası

Virtual 380 Monophase
Refill Fast Set
2 Kartuş Baz & 

Katalizatör her biri
380 ml 15 Karıştırıcı
2 Bajonet halkası

Multi Pack Fast Set
6 Kartuş Baz  & 

Katalizatör her biri
380 ml

45 Karıştırıcı
6 Bajonet halkası

Virtual 380 Zubehör
Refill Bajonet halkası
2 Bajonet halkası
Refill Karıştırıcı           
50 Karıştırıcı

Heavy Body ve Monophase
test edilmiş ve denenmiş  
el dispenserinde kullanıma
uygun 50 ml kartuşlarda
sunulmaya devam
etmektedir.

Seçeneğe bağlı olarak şimdi
Virtual 380, yeni pratik XXL
kartuşlarda Pentamix*,
Plug&Press Dispenser* ve
MixStar* karıştırma cihazları
için sunulmaktadır. 

s

Buna ek olarak ürün Virtual
serisinden yüksek son sertlik ile
hızlı sertleşen Virtual kapanış
kayıt materyalini kapsamak-
tadır. Sistem, bir kaşık adezivi
ve diğer aksesuarlar ile
tamamlanmaktadır.   

Çok ödüllü Virtual ölçü 
maddesinin                      
Olağanüstü özellikleri: 
• tam gerektiği yerde hidrofilik                                
• kolay okunabilirlik                  
• klinik endikasyona uygun                          
• diş hekimi ve hasta için
uygulaması hoş                       
• her açıdan dengeli                 
• deneme testlerinde güvenilir

* Ivoclar Vivadent AG’nin 
tescilli markası değildir.

Üretim ve Satış:
Ivoclar Vivadent AG Clinical
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

XXL-Kartuşları ile birlikte komple
Virtual ürün dizisi
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Doğal bir denge için

Geçici dezenfektan pansuman için
kremsi kalsiyum hidroksit patı

Apexit® Plus ApexCal®

Kök kanallarının kalıcı dolgusu için
kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu
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Apexit® Plus The system
for restoring a n

Apexit Plus kalsiyum hidroksit içeren, büzüşmeyen
yeni bir radyoopak kök kanal dolgusudur. Gutta perka
kullanılan tüm doldurma tekniklerine göre kök
kanalların kalıcı dolgusu için uygundur.

Apexit Plus, birçok klinik çalışmada kullanımı
kanıtlanmış Apexit dolgu maddesinin geliştirilmiş
versiyonudur.

Mükemmel doku uyumluluğu
Apexit Plus formaldehid, kortikoid ve antibiyotik gibi
farmasötik maddeler bulundurmaz. Bu yüzden apikal
enfeksiyon, antiflojistik ve bağışıklı sistemini
baskılayan etkiler tarafındanmaskelenmez.

Apexit Plus’ un mükemmel doku toleransı sayesinde kök
kanal tedavisinden sonra diş çevresinde biyolojik bir
denge tekrar kurulur.

Kalsiyum hidroksit esaslı 
kök kanal dolgusu

Başlangıç durumu Kanal içi uç kullanılarak
direkt Apexit Plus uygulaması

Spiral bir lentula ile Apexit
Plus uygulaması

Gutta perka uçların
yerleştirilmesi

Bir spreader ile gutta perka
uçların kondensasyonu

Doldurulmuş kanal

Wrbas, K. T., Kielbassa, A. M., Hellwig, E; Das Wasseraufnahmeverhalten
verschiedener Wurzelkanalsealer, Dtsch Zahnärztl Z 53, 146 [1998]

Limkangwalmongkol, S., Burtscher, P., Abbott, P. V., Sandler, A. B.,
Bishop, B. M.: A comparative study of the apical leakage of four root
canal sealers and laterally condensed gutta-percha. J Endod 17, 495
[1991]

Beer, R., Baumann, M. A.; Klinische Untersuchung der Guttaper-
chawurzelkanalfüllung mit Apexit als Sealer. Zahnärztl Welt 103, 365
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ystem
a natural balance

Kalıcı kapama

Apexit Plus olağanüstü akıcı özelliği sayesinde kanal
morfolojisi elverişsiz olsa bile uygulanabilir. Ayrıca Apexit
Plus’un hafif genleşmesi ve çok kısıtlı çözünürlüğü, kök
kanal sisteminin kalıcı olarak kapatılmasına olanak sağlar.

• Apexit Plus olağanüstü akıcı
özelliği sayesinde kanal
morfolojisi elverişsiz olsa bile
uygulanabilir.

• Donmaya bağlı hafif
genleşmenin bir sonucu
olarak kök kanalı tamamen
kapanır.

Kısmi uygulama

Apexit Plus, uygun bir Automix
şırıngasında kullanıma
sunulur. El ile karıştırma artık
gerekli değildir ve materyal
her zaman optimal karışmış
kıvamdadır.

Kanal içi uçlar, Apexit Plus’un
kök kanalının 1/3 koronalına
direkt uygulanmasına olanak
sağlar.

Oda sıcaklığında ve normal
nem koşullarında karıştırılmış
Apexit Plus üç saate kadar
kullanılabilir. Bu yüzden
materyal, birkaç kanalın aynı
anda doldurulması gerekse bile
yalnızca bir kez karıştırılmalıdır.

Dolgudan hemen sonra
radyolojik durum

Dolgudan 2 ay sonra
radyolojik durum

Dolgudan 12 ay sonra
radyolojik durum

Yaklaşık % 400Al değerindeki radyopazitesi ile
endodontik tedavi görmüş dişin rutin incelemelerini
kolaylaştırır.
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ApexCal®

ApexCal 12.5 değerinde yüksek
pH ile güçlü bir bakterisit etkiye
sahiptir.

% 400Al yüksek radyopazitesi kök
kanal tedavisi sırasında radyolojik
incelemeyi kolaylaştırır.

Olağanüstü özellikler
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ApexCal®

ApexCal kök kanalların doldurulmasında geçici
dezenfektan pansuman yapmak için yeni kremsi   
kalsiyum hidroksit patıdır.

ApexCal endirekt ve direkt pulpa kufajı için de kullanılabilir.

Geçici antibakteriyel pansumanlar
için kalsiyum hidroksit patı

Bir uç ile ApexCal’ ın kanala
uygulanması

Spiral bir lentula ile ApexCal’
ın kanala uygulanması

Geçici ApexCal pansumanın
yıkanarak çıkartılması

Direkt uygulama

Kullanıma hazır ApexCal, ekli uçlar kullanılarak çok kısa
sürede kanala direkt olarak uygulanabilir. Kremsi kıvamı
sayesinde ApexCal, lentulo spiralleri ile de tutulabilir ve
kanal eğimi içine bükülerek sokulabilir.

ApexCal uygulanan yerde donmaz. Bu yüzden
çıkarılması kolaydır.

Sayfa: 213

Sayfa: 213



Apexit® Plus

Manufacturer and Distributor
Ivoclar Vivadent AG Clinical
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Refil
2 şırınga, herbiri 2.5 gr.
15 aplikasyon ucu

Refil uçlar 
15 aplikasyon ucu

ApexCal®

Paketleme şekli

Refil
2 çift kartuşlu şırınga, her biri 6 gr.
15 karıştırma ucu

Refil Karıştırma Uçları
15 karıştırma ucu

Refil Intra Kanal Uçları
15 İntra Kanal Ucu
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INVISIBLE
Highly aesthetic

VISIBLE
Highly radiopaque

FR
C Postec®Plus

Glass fibre-reinforced composite posts
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INVISIBLE

Translucent in
all directions
The combined use of innovative glass
fibres and a purpose-designed composite
matrix impart a natural translucency to
FRC Postec Plus. This lays the groundwork
for the excellent aesthetic properties of
the entire prosthetic reconstruction.

FRC Postec Plus impresses users with its
translucency that allows light to travel through
the post in all directions. The glass fibres, which
are unidirectionally aligned with the axis of
the post, optimally transmit the light deep into
the root canal. Consequently, users can choose
between a self-curing or dual-curing composite,
allowing the posts to be cemented using an
adhesive technique.

DT Light Post*
5.10 mW

ER DentinPost*
3.07 mW

RelyX Post*
3.29 mW

ParaPost
FIBER WHITE*
0.13 mW

FRC Postec Plus
4.37 mW

* No registered trademarks of Ivoclar Vivadent

Light intensity in mW after light transmission through fibre posts
Light source: HIP program of bluephase (approx. 1100 mW/cm2)

Source: R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2006
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Restorations that are gentle
to the root structure

FRC Postec Plus consists of glass fibres
embedded in a composite matrix. This
design produces a post with an elastic be
haviour (modulus of elasticity) similar to that
of dentin, unlike metal or ceramic posts.

Composite

Glass
fibre post

Modulus of
elasticity

Dentin

Metal

Metal
post

High
modulus of

elasticity

Low modulus
of elasticity

Force

GPa

0

50

100

150

200

250

The use of a glass fibre post with a composite core results in an even level of
elasticity throughout the root, while the use of a metal post involves a risk of
fracture at the transition from the stiff post to the less rigid dentin (adapted from
Heidemann et al, Endodontie Journal 2/2004).

Ceramic postTitanium postFRC Postec PlusDentin

Modulus of elasticity when force is applied at an angle of 30º to the
axis of the post. Source: R&D, Ivoclar Vivadent, Schaan, 2004; Materials
Science and Engineering. An introduction. 6th ed.Wiley

Unlike metal or ceramic posts, fibre-
reinforced posts offer ideal biomechanical
conditions, as they prevent abrupt transi-
tions between different levels of elasticity
within the root structure. As a result, less
stress is exerted on the root structure and
the risk of root fracture is reduced.

The elastic behaviour of FRC Postec Plus
is very similar to that of dentin
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PostecFR
C

An exceptionally aest

High retention

As FRC Postec Plus posts are adhesively
cemented with composites, their retention
in the root canal is three to four times
higher than that of metal posts, which
are conventionally cemented with a zinc
phosphate or glass ionomer cement. As a
result, the risk of retention loss is
considerably reduced.

FRC Postec Plus is a post system that has been especially desig
extensive coronal damage. Outstanding translucency and ra

new root c

The FRC Postec Plus system offers far more than
FRC Postec Plus is applied in combination with the proven and

MultiCore. This results in effective reproducible r

Cementation with Multilink Automix and core build-up
with MultiCore

®

Tooth-conserving
revision

Another advantage
of fibre-reinforced
composite posts is that
the post material can be
drilled out if revision of
the endodontic treat-
ment should necessitate
the removal of the post.

Fibre-reinforced posts
entail a considerably
smaller loss of tooth
structure than metal and
ceramic posts, which are
difficult or impossible to
drill out.

Adhesive cementation

Initial situation Prepare the post space

1 2

Apply Multilink Primer

3

Cement the
post with
Multilink Automix

4

Build up the core with
MultiCore Flow

5

Completed core build-up

6
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Plus
thetic root canal post

Reproducible quality

Cutting-edge manufacturing processes
and continuous quality checks ensure that
FRC Postec Plus posts are of a consistently
high quality.

This is for instance evident in the even dis-
tribution of the glass fibres over the
entire cross-section of the posts.

gned for the chairside restoration of teeth that demonstrate
adiopacity are only two of the benefits that distinguish this
canal post.

n a selection of posts and matching reamers.
popular cementation and build-up composites Multilink and
results due to the clear application procedure.

SEM image of FRC Postec Plus: Even distribution of the fibres
over the cross-section of the post

n in a few clear steps

A clinically proven method

FRC Postec Plus has been further
developed from FRC Postec, which has
been in successful clinical use for five years.

Cementation and core build-up with MultiCore

Ferrari M., Vichi A., Grandini S., Goracci C., (2000)
Efficacy of a self-curing adhesive resin-cement system on luting glass-fibre
posts into root canals: a SEM investigation.
Int. J. Prosthodont. 14, 543

Monticelli F., Grandini S., Goracci C., Ferrari M., (2003)
Clinical behavior of translucent-fiber posts: a 2-year prospective study.
Int. J. Prosthodont. 16, 593

Giannetti F. (2004)
Un nuovo sistema per la ricostruzione del dente trattato endodonticamente;
48 mesi di controllo su 66 denti privi di corona clinica.
Congresso Nazionale SIE (Verona 2004)

Completed core build-up

Initial situation Prepare the post space

Apply AdheSE DC
adhesive

Build up the core with
MultiCore Flow

Cement the post with
MultiCore Flow

Source: R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2004

21

3 4

65
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light-transmitting glass fibre-reinforced
composite posts in three sizes

matching stainless steel reamers for
the preparation of the recipient site
of the post

+
System components

+

Size 1

20
m

m

0,8 mm

Size 3

20
m

m

1,0 mm

1,5 mm

Size 0

20
m

m

0,6 mm

1,3 mm 2,0 mm
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VISIBLE

DT Light Post*

193% Al

ER DentinPost*

190% Al

RelyX Post*

102% Al

ParaPost
FIBER WHITE*
134% Al

FRC Postec Plus

330% Al

* No registered trademarks of Ivoclar Vivadent

Radiopacity; Source: R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2006

Superior radiopacity
FRC Postec Plus is the first glass fibre-
reinforced post that offers a high radio-
pacity similar to that of metal posts.
Having a radiopacity of up to 510% Al,
FRC Postec Plus can always be clearly
identified on radiographs. Hence, the
difficulty in distinguishing between glass
fibre-reinforced posts and dentin on
radiographs is a thing of the past.
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Postec® Plus
Glass fibre-reinforced composite posts

FR
C

Delivery forms Refills

Posts:

5 FRC Postec Plus,
available in Sizes 0, 1 and 3

20 FRC Postec Plus,
available in Sizes 0, 1 and 3

Instruments:

1 FRC Postec Plus Reamer,
available in Sizes
0 603542 AN
1 572801 AN
3 572800 AN

MultiCore Flow Refill
1 MultiCore Flow Syringe, 10 g

available in the shades:
light 604166 AN
medium 604167 AN
white 604168 AN

10 Mixing Tips
10 Intra Oral Tips

Multilink Automix System Pack
1 Multilink Automix Syringe, 9 g
available in the shades:
transparent 627471 AN
yellow 627473 AN
opaque 627472 AN

1 Multilink Primer A/B, 2 x 3 g
1 Monobond Plus, 5 g
Various accessories (mixing slab, mixing pad,
applicators, flow charts)

Descriptions and data constitute no warranty of attributes.
Printed in Liechtenstein.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein

594004/0210/e/BVD

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

Intro Pack 603543 AN
3 FRC Postec Plus, Size 0
5 FRC Postec Plus, Size 1
2 FRC Postec Plus, Size 3
1 FRC Postec Plus Reamer, Size 0
1 FRC Postec Plus Reamer, Size 1
1 FRC Postec Plus Reamer, Size 3

This is a product from our “Composites“
competence field. Products from this field are
optimally coordinated with each other.

Competence in

Composites

603541 AN 583244 AN 583245 AN

603540 AN 590222 AN 590223 AN
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A suitable material 
       for every technique

FOR THE MATRIX TECHNIQUE FOR THE MOULDING TECHNIQUE 

Composites for the fabrication of core build-ups

MultiCore®

 Flow & 
Tetric EvoCeram® Bulk Fill
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FOR THE MATRIX TECHNIQUE 

MultiCore® Flow
Self-curing core build-up composite with light-curing option

Dentists who like to use the matrix technique to fabricate core build-ups will appre-
ciate the flowable MultiCore Flow composite.

MultiCore Flow can also be used for the adhesive cementation of glass-fibre  
reinforced root posts, e.g. FRC Postec® Plus.

Practical automix tip
The automix tip and the intraoral tip ensure excellent mixing of the contents and 
precise application. MultiCore Flow adapts very well to dentin surfaces that have 
been pre-treated with bonding agent, and it generates a strong bond to the re-
maining dental hard tissue.

Self-curing or light-curing
MultiCore is a self-curing composite resin (curing time 4  to 5 min). The curing time 
can be significantly reduced (20 s per surface) by light-curing the material with a 
polymerization device, e.g. Bluephase® Style. Therefore, the material can also be 
placed in one bulk increment.

Different shades
The MultiCore range comprises the shades light, medium, white and blue.
As a result, a sound base can be created for all types of prosthetic crowns – be they 
metal, veneered or all-ceramic.

Preoperative situation

Application of MultiCore Flow

Placement of the matrix

Polymerization with Bluephase Style

Application of Adhese® Universal and subsequent
polymerization

Completed core build-up
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Tetric EvoCeram® Bulk Fill
The mouldable bulk-fill composite

Dentists who prefer to use the moulding technique to fabricate core build-ups will 
appreciate Tetric EvoCeram Bulk Fill, a mouldable, radiopaque bulk-filling composite.

Universal application
The mouldable and light-curing posterior composite Tetric EvoCeram Bulk Fill brings 
flexibility to the dental practice. It can be used to fabricate core build-ups for vital 
and non-vital teeth as well as to place bulk fillings of up to 4 mm thickness.

4-mm depth of cure
Due to the patented, highly reactive photoinitiator Ivocerin®, 
which is contained in Tetric EvoCeram Bulk Fill, a high depth of 
cure is achieved in increments of up to 4 mm after a short light 
exposure time of only 10 seconds (≥1000 mW/cm2). These fea-
tures are particularly important in cases where it is difficult to 
determine the increment thickness or where the restoration is hard to reach 
with the curing light. Three universal shades (IVA, IVB, IVW) produce highly esthetic 
restorations.

Long working time
Tetric EvoCeram Bulk Fill contains a patented light sensitivity filter which allows the 
composite to be modelled and contoured for more than 3 minutes* under operatory 
and ambient light conditions. This light sensitivity filter acts like a protective shield. 
However, it does not delay the polymerization process initiated with a curing light.

*Measurement according to ISO 4049 (8,000 lux), R&D Ivoclar Vivadent AG, June 2011

FOR THE MOULDING TECHNIQUE 

Preoperative situation

Modelling of the core build-up

Application of Adhese Universal and subsequent
polymerization

Polymerization with Bluephase Style

Application of Tetric EvoCeram Bulk Fill

Completed core build-up
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DELIVERY FORMS

Syringes

638244WW Tetric EvoCeram Bulk Fill 1 x 3 g IVA

638245WW Tetric EvoCeram Bulk Fill 1 x 3 g IVB

638246WW Tetric EvoCeram Bulk Fill 1 x 3 g IVW

638241WW Tetric EvoCeram Bulk Fill 3 x 3 g IVA

638242WW Tetric EvoCeram Bulk Fill 3 x 3 g IVB

638243WW Tetric EvoCeram Bulk Fill 3 x 3 g IVW

649792WW Tetric EvoCeram Bulk Fill 10 x 3 g IVA

Cavifils

638227WW Tetric EvoCeram Bulk Fill 20 x 0.2 g each IVA

638228WW Tetric EvoCeram Bulk Fill 20 x 0.2 g each IVB

638229WW Tetric EvoCeram Bulk Fill 20 x 0.2 g each IVW

649793WW Tetric EvoCeram Bulk Fill 150 x 0.2 g each IVA

Tetric EvoCeram® Bulk Fill
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MultiCore® FlowDELIVERY FORMS

Cartridges

578913AN Multicore Flow 1 x 50 g Light

578914AN Multicore Flow 1 x 50 g Medium

578915AN Multicore Flow 1 x 50 g Blue

579094 Dispenser

579096 Mixing Tips 50 pieces

579095 Intra Oral Tips 50 pieces

Automix Syringes

604166AN Multicore Flow 1 x 10 g Light

604167AN Multicore Flow 1 x 10 g Medium

604168AN Multicore Flow 1 x 10 g White

683287 Mixing Tips short 10 pieces

604210 Intra Oral Tips 10 pieces

645955  Root Canal Tips 5 pieces +
 Mixing Tips short 5 pieces
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Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Fixed prosthetics

THESE ARE FURTHER PRODUCTS OF THIS CATEGORY:

MultiCore® Flow and Tetric EvoCeram® Bulk Fill form a part of the “Direct Restoratives” product category. The products of 
this category cover the procedure involved in the direct restoration of teeth – from preparation to restoration care. The 
products are optimally coordinated with each other and enable successful processing and application.

Would you like to know more about the products of the “Direct Restoratives” category? Simply get in touch 
with your contact person at Ivoclar Vivadent or visit www.ivoclarvivadent.com for more information.

Direct restoratives

PREPARE BOND FILL CURE FINISH MAINTAIN

OptraGate® Proxyt®OptraPol®MultiCore® FlowAdhese® Universal Bluephase®

The polymerization light The universal adhesive

Bluephase® Style

The smallest LED for every use
•  Every hand – comfortable to hold for men and women
•  Every material – universal due to the Polywave® LED with broadband

spectrum
• Every time – optional corded operation due to Click & Cure

Adhese®
 Universal

Universal adhesion with advanced delivery
•  Efficient delivery – up to 190 single-tooth applications per VivaPen
•  Universal application – for all bonding and etching techniques
•  Predictable results – high bond strength on dentin and enamel

668734/en/2016-07
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The in-vitro test results of Adhese Universal  demonstrate 

comparable results to multi-component Gold Standard systems. 

After long-term testing, universal adhesives have the potential 

to become the future Gold Standard in dentistry.

„ „

Dr med. dent. Uwe Blunck  
Charité – Universitätsmedizin Berlin 

Dental School, Department of 
Operative and Preventive Dentistry 

Berlin, Germany

Ordering information

664504WW System Kit VivaPen (1 x 2 ml)
  100 VivaPen snap-on cannula brushes, 20 VivaPen protective sleeves

663717WW Starter Kit VivaPen (1 x  0.5 ml)
  10 VivaPen snap-on cannula brushes, 20 VivaPen protective sleeves

665156WW Refill VivaPen (1 x 2 ml)
664505WW Refill VivaPen (3 x 2 ml)
627161  Refill VivaPen snap-on cannula brushes (300 pcs.)
627178  Refill VivaPen snap-on cannula brushes (100 pcs.)
627492   Refill VivaPen protective sleeves (300 pcs.)

663720WW Refill bottle (1 x 5 g)
663721WW Refill bottle (2 x 5 g)
664698   Refill Vivadent applicator brushes, green (50 pcs.)

Storage at room temperature 
Storage temp.

2°C
36°F

28°C
82°F

Fast and easy application in only 35 seconds

Light-cure for 10 seconds.Apply one coat of adhesive and scrub it into the 
surface for 20 seconds.
Dr S. Huth, R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2013

Disperse the adhesive with compressed air until a 
glossy, immobile layer results.
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Direct Restoratives

THESE ARE FURTHER PRODUCTS OF THIS CATEGORY:

Adhese® Universal forms a part of the “Direct Restoratives” product category. The products of this category cover the 
procedure involved in the direct restoration of teeth – from preparation to restoration care. The products are optimally 
coordinated with each other and enable successful processing and application.

High performance posterior composite

Tetric EvoCeram® Bulk Fill &
Tetric EvoFlow® Bulk Fill

PREPARE BOND FILL CURE FINISH MAINTAIN

OptraGate® Proxyt®OptraPol®Tetric EvoCeram®Adhese® Universal Bluephase®

The protective fluoride varnish

Fluor Protector S

Homogeneous protective varnish 
in a dispensing tube
•  Immediate fluoridation of enamel
•  High-yielding fluoride depot
•  Mild taste

666987/en/04/11/2016

PA
TENTED

LIGHT INITIA

TO
RIvocerin

®

The efficient posterior composite
•  Bulk placement up to 4 mm due to 
 Ivocerin®, the new light initiator
•  Dentin or enamel-like volume replacement 
•  10 Sec. (≥1,000 mW/cm2)
•  47% savings in time compared to the conventional technique*

*Compared to Tetric EvoFlow® and Tetric EvoCeram®. Data available upon request.

Would you like to know more about the products of the “Direct Restoratives” category? Simply get in touch 
with your contact person at Ivoclar Vivadent or visit www.ivoclarvivadent.com for more information.

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

Telio CAD

Telio CS

Everything (for) provisionals
Telio® 
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Telio® is a comprehensive system solution for temporary restorations. It is designed to be 

used by dentists, CAD/CAM users and dental technicians alike. All the Telio materials are 

ideal for the manufacture of conventional and implant-supported temporaries. The materials 

are fully compatible and their shades are optimally coordinated.

THE COMPATIBLE SYSTEM SOLUTION   
 FOR TEMPORARY RESTORATIONS

Everything (for) provisionals

For dentists

Products for fashioning all 
types of provisionals chairside

Telio® CS

For CAD/CAM users

Resin blocks and 
discs for the efficient fabrication 

of temporary crowns, hybrid 
abutment crowns and bridges in 

the CAD/CAM technique

Telio® CAD

For dental technicians

Resin for the fabrication of 
long-term temporaries using 

the cold curing technique

Telio® Lab

Telio®
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Telio CS Cem Implant
1 double-push syringe, 6 g
10 mixing tips 

637510AN Transparent
637509AN Opaque

645951 Refill mixing tips (15 pcs)

Telio CS Inlay Syringe
635332AN 3 x 2.5 g Universal
635335AN 3 x 2.5 g Transparent

Telio CS Onlay Syringe
635339AN 3 x 2.5 g Universal
635338AN 3 x 2.5 g Transparent

Telio CS Inlay Cavifil
635333AN 30 x 0.25 g Universal
635334AN 30 x 0.25 g Transparent

Telio CS Onlay Cavifil
635337AN 30 x 0.25 g Universal
635336AN 30 x 0.25 g Transparent

Products for fashioning all types of provisionals chairside

Telio CS Desensitizer 
 Desensitizer
 
Telio CS Inlay/Onlay 
 Temporary light-curing filling material
 
Telio CS C&B 
 Self-curing, temporary crown and bridge material
 
Telio CS Link 
 Dual-curing temporary luting composite
 
Telio CS Cem Implant 
 Self-curing, semi-permanent luting composite with optional light-curing (cementation only 
on implant abutments)

•
 
 
•

 
•

 
•

 
•

Telio CS C&B Starter Kit A2
1 Telio CS C&B, 78 g, A2
1 Telio CS Link, 6 g, Transparent
1 Telio CS Desensitizer, 5 g 
Various accessories  
(application brushes, mixing tips, flow chart)

628244AN A2

Telio CS C&B Refill
1 double-barrel cartridge, 78 g,  
(in the selected shade)
10 mixing tips

628249AN Bleach BL3
628245AN A1
628246AN A2
628247AN A3
628248AN A3.5

561381AN C&B Dispenser
628157 Refill mixing tips (50 pcs)

Telio CS Desensitizer Refill
627911AN 1 bottle, 5 g
627916AN 50 Single Dose, 0.1 g

Telio CS Link Refill
2 double-push syringes, 6 g
10 mixing tips

627912AN A3
627914AN Transparent

Telio®

 CS

Delivery forms
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Clinical case – Telio® CS Inlay with Telio CS Desensitizer (Dr R. Watzke, Schaan, Liechtenstein) 

Fig. 1: Inlay preparation in tooth 34 Fig. 2: The preparation is rinsed and dried. Fig. 3: The prepared tooth is desensitized with 
Telio CS Desensitizer.

Fig. 4: Telio CS Inlay material is applied (Cavifil).

Telio CS Desensitizer is a solution that prevents and/or reduces dentinal hypersensitivity and post-
operative sensitivity. Telio CS Desensitizer is suitable for conditioning and desensitizing exposed or 
ground dentin surfaces (dressing for prepared cavities and teeth). 

BENEFITS:

• Reduced dentin sensitivity –  
due to sealing of dentin surfaces

• Short treatment time –  
due to a shorter reaction time and the elimination of the need for light curing

• Prevention of interactions –  
between temporary restorative materials and permanent restorations

INDICATIONS:

Prevention and reduction of dentin hypersensitivity and postoperative sensitivity in conjunction with

• Temporary restorations

• Luting / Cementation of indirect restorations

• Direct restorative treatment 

• Treatment of sensitive tooth necks

Telio®

 CS Desensitizer 

First aid for exposed dentin 
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Fig. 5: The temporary is contoured. Fig. 7: Completed temporary after finishing/
polishing 

Fig. 8: The temporary is removed with a scaler.Fig. 6: The Telio CS Inlay material is polymerized. 

Telio CS Inlay and Telio CS Onlay are light-curing single-component materials for the temporary 
 restoration of teeth without the use of a temporary cement or an adhesive. 

BENEFITS:

• Easy removal (in one piece) –  
due to optimum indication oriented elasticity

• Highly esthetic –  
due to colour-stable materials

• Minimal marginal gap formation –   
due to low volumetric shrinkage

INDICATIONS:

Telio CS Inlay:

• Deep inlay preparations with parallel walls

• Sealing of implant screw channels

• Relining of prefabricated temporary polycarbonate or methacrylate crowns and bridges. 

Telio CS Onlay:

• Large and shallow preparations (onlays). After it has been cured Telio CS Onlay is less elastic than 
Telio CS Inlay, which may complicate its removal from undercut areas.

Temporary light-curing filling material 

Telio®

 CS Inlay / Onlay
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Clinical case – Telio® CS C&B with Telio® CS Link (Dr R. Watzke, Schaan, Liechtenstein) 

Fig. 1: Anatomic impression taking before tooth 
preparation e.g. with Virtual® Putty

Fig. 2: Telio CS C&B is applied in the impression. Fig. 3: The impression is removed. Fig. 4: The temporary is finished.

The self-curing composite resin for high-quality temporary crowns and bridges is supplied in five shades: 
BL3, A1, A2, A3, A3.5. 

BENEFITS:

• Excellent service life –  
due to high flexural strength and modulus of elasticity 

• Accurate and stress-free fit –  
due to low volumetric shrinkage and minimal water absorption

• Kind to pulp and other tissues –  
due to low temperature increase during polymerization

INDICATIONS:

• Temporary crowns, bridges, inlays, onlays, post-retained temporaries and veneers

• Relining of lab-fabricated resin temporaries (e.g. Telio CAD, Telio Lab)

• Relining of prefabricated polycarbonate crowns

Telio®

 CS C&B
Self-curing, temporary crown and bridge material 
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Fig. 5: Telio CS Link is applied in the temporary. Fig. 6: The curing of the cement is accelerated 
with a curing light (quarter technique).

Fig. 7: Excess is removed with a scaler. Fig. 8: Completed temporary made of Telio CS C&B

Telio CS Link is a dual-curing (light and self-curing) temporary 
luting composite that is used to seat esthetic temporary resto-
rations (max. 6 weeks). 

BENEFITS:

• Good retention –  
due to high compressive strength and high Shore D hardness

• Flexibility in treatment planning  –  
and in the selection of the permanent materials due to the 
eugenol-free cement

• Highly esthetic –  
due to two translucent shades (A3 and Transparent)

INDICATIONS:

Temporary cementation of the following restorations:

• Provisional crowns, bridges, inlays, onlays and veneers  
(e.g. Telio CS C&B)

• Provisionals made of Telio CAD

• Provisionals made of Telio Lab

Telio CS Cem Implant is a radiopaque, self-curing luting com-
posite featuring optional light curing for the esthetic, reversible / 
semi-permanent cementation of restorations on implant abut-
ments. 

BENEFITS:

• Stable and long-wearing – 
due to balanced compressive strength and Shore-D hardness

• Removable –  
due to adjusted adhesive strength

• Visible excess material –  
due to high radiopacity

INDICATIONS:

Temporary / semi-permanent cementation of the following 
restorations: 

• Temporary and permanent crowns and bridges 

• Metal-free long-term temporaries (e.g. Telio CAD)

• Metal-supported long-term temporaries (e.g. Telio Lab)

Telio®

 CS Link Telio®

 
CS Cem Implant

Temporary and semi-permanent luting cement
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Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com 674527/en/2014-10-31

Fixed denture prosthetics

THESE ARE FURTHER PRODUCTS OF THIS CATEGORY:

Telio forms a part of the "Fixed Prosthetics" product category. The products of this category cover the procedure involved 
in the fabrication of fixed prosthetic restorations – from temporization to restoration care. The products are optimally 
coordinated with each other and enable successful processing and application.

Would you like to know more about the products of the "Fixed Prosthetics" category? Simply get in touch with 
your contact person at Ivoclar Vivadent or visit www.ivoclarvivadent.com

PREPARE RESTORE PROCESS FINISH PLACE MAINTAIN

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

all ceramic – all you need The esthetic luting composite

A comprehensive solution covering all indications

IPS e.max® System Variolink® Esthetic

• Highly esthetic, high-strength materials for the press and CAD/CAM 
technique

• Unique lithium disilicate (LS2) and zirconium oxide (ZrO2) ceramics 
for restorations ranging from thin veneers to long-span bridges

• Flexibility of cementation: adhesive, self-adhesive and conventional 

• Balanced and straightforward Effect shade system
• Excellent shade stability thanks to an amine-free formulation
• Easy and precise removal of excess

Amazingly simple esthetics

PA
TENTED

LIGHT INITIA
TO

RIvocerin
®
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