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IPS e.max® CAD
THE LEADING CAD/CAM LITHIUM DISILICATE CERAMIC

I12 C14 B40 B40LC16 B32 A14 A16

BÜTÜN CAD/CAM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN
KLİNİK OLARAK KANITLANMIŞ

ÇÖZÜMLER

all ceramic

all you need
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• Lider CAD/CAM materyali - rakip cam ve hibrid seramiklerle 
karşılaştırıldığında belirgin yüksek dayanıklılık

• Geniş endikasyon spektrumu

• Bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmış

• CAD/CAM ortak ağı sayesinde kolay ulaşılabilirlik 

• Lityum disilikat (LS2) ile uyumlu denenmiş ve test edilmiş 
simantasyon materyalleri
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IPS e.max CAD

Bütün CAD/CAM ihtiyaçları için

IPS e.max® CAD  CAD/CAM uygulamaları için hazırlanmış yenilikçi lityumdisilikat cam-seramiktir (LS2). Bu rakipsiz 
sistem, yüksek estetik kaliteyi olağanüstü kullanım kolaylğıyla birleştirir. Diğer CAD/CAM materyallerinden farklı 
olarak, IPS e.max CAD, çok geniş bir endikasyon spektrumu için uygundur. Şeffaflık dereceleri, renkler ve blok 
boyutlarındaki geniş aralık kullanımda esneklik sağlar. Denenmiş ve test edilmiş uygun simantasyon materyalleri 
sistemi tamamlar.

Matertalin mavimsi karakterde olduğu aşamada, IPS e.max CAD "soft" (yumuşak) orta kademede kazınır. Hızlı 
kristalizasyon uygulaması sonunda IPS e.max CAD 360 MPa'lık gücüne ve diş rengi ve mükemmel şeffalık ve 
parlaklık gibi estetik özelliklerine ulaşır.

IPS e.max CAD maksimum estetik, dayanıklılık ve esneklile eş anlamlıdır. Başarısı, uzun klinik tecrübeye ve 
kullanılmakta olan milyonlarca restorasyona dayanmaktadır.

IPS e.max CAD – Öne çıkan özellikler
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IPS e.max® CAD Çözümleri 
IPS e.max CAD özgünlüğü destekler. Bu yüzden, farklı endikasyonlar için üç farklı çözüm 
alternatifi bulunmaktadır. Bu, dijital çalışma alanında, maksimum esneklik sağlar.

IPS e.max® CAD 
Veneering Solutions

Zirkonyum oksit (ZrO2) altyapılar için dayanıklılığı 
yüksek veneer yapılar - diş ve implant destekli 
kronlar ve uzun köprüler için (CAD-on)

IPS e.max® CAD 
Monolithic Solutions

Yüksek dayanıklıklı (360MPa) ful kontur tam 
seramik restorasyonlar için - ince lamina 
uygulamalarından üç üyeli köprülere

IPS e.max® CAD 
Abutment Solutions

İmplantlar için özgün CAD/CAM hibrit 
restorasyonlar - Anterior ve posterior 
bölge tek diş restorasyonları için

IPS e.max CAD

Maksimum esneklik için üç farklı çözüm

I12 C14 B40 B40LC16 B32 A14 A16

IPS e.max CAD ile ilgili daha ayrıntılı bilgi 
için: www.ivoclarvivadent.com.tr
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• İnce laminalar (0.4 mm)

• Veneerler

• Oklüzal veneerler

• Inleyler/Onleyler

• Kronlar

• Üç üyeli köprüler ( en gerideki köprü ayağı olarak en fazla ikinci premolar 
kullanılabilir.
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IPS e.max CAD Monolithic Solutions

Çok yönlü uygulama

IPS e.max CAD Monolithic Solutions, yüksek dayanıklılık, sağlamlık ve klinik olarak 
kanıtlanmış özellikler gösteren ful kontur restorasyonların hazırlanmasını kolaylaştırır.

Bu materyallerle  - ince laminalardan üç üyeli köprülere kadar -çok farklı restorasyonlar 
hazırlanabilir. Farklı şeffalık kademeleri, A-D renkleri, özel Bleach renkleri ve iki opal renk 
sayesinde yüksek estetik standartlara ulaşılır. Boyama veya cut-back tekniği kullanılarak 
özgün karakterizasyon sağlanabilir. 

Mevcut IPS e.max CAD bloklarına, seçili renklerde ve C14 blok boyutunda, MT (Medium 
Translucency=Orta şeffaflık) serisi eklenmiiştir. MT bloklar, LT restorasyonlardan daha fazla 
şeffalık ve HT restorasyonlardan daha fazla parlaklık gerektiren restorasyonlar için 
tasarlanmıştır.

Endikasyonları
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IPS e.max CAD Monolithic Solutions

Köprüler için de uygun

IPS e.max lityum disilikat cam-seramik (LS2), on yıldan daha uzun süredir, dental 
köprülerin yapımında başarıyla kullanılmaktadır*. Başarısı, metal seramiklerinkiyle 
eşdeğerdir. Materyalin olağanüstü özellikleri, cam-seramik köprü teknolojisinde 
eşsizdir.

IPS e.max CAD, üç üyeli anterior ve premolar köprülerin yapımında kullanım için 
uygundur. Bu monolitik ve estetiği yüksek CAD/CAM köprüler, dijital uygulamaların 
sağladığı tedavi alternatiflerini arttırır. Çok amaçlı, ışıkla ve kimyasal polimerize 
olabilen simantasyon kompoziti Multilink Automix, diş dokusuyla IPS e.max 
restorasyonlar arasında güçlü ve uzun süreli tutuculuk sağlamak için kullanılır. 

IPS e.max CAD Monolithic Solutions – Öne çıkan özellikler

• 360 MPa'lık bükülme direncine sahip, dayanıklı lityum disilikat cam-seramik (LS2)

• Mükemmel estetik ve isteğe bağlı özgünleştirme

• Geniş endikasyon yelpazesi

• Uzun dönem bilimsel çalışmalara dayalı ispatlanmış klinik başarı

• Hızlı ve etkili uygulama

• Klinik olarak kanıtlanmış ve çok yönlü simantasyon seçenekleri 

*: Kaynak: M. Kern et al. “Ten-year results of three-unit bridges made of monolithic lithium disilicate ceramic”;
Journal of the American Dental Association; March 2012; 143(3):234-240
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IPS e.max CAD Abutment Solutions

Kalite ve Estetik yeniden tanımlanıyor

IPS e.max CAD Abutment Solutions, CAD/CAD teknolojisi kullanılarak tek diş için implant 
destekli hibrid yapıların üretii için tasarlanmıştır. Hibrid bileşenler, ayrı olarak  lityum disilikat 
(LS2) bloklardan  kazınarak titantum tabana simante edilir.

A14 ve A16 IPS e.max CAD bloklar özel bir arayüz gerektirir, örn. Sirona Ti base. Bloklar 
hibrid abutment ve hibrid abutment kronların yapımında kullanılır. Şeffaflık olarak MO ve LT 
kademeleri bulunan blokların çeşitli renkleri mevcuttur. MO bloklar A14 boyutunda, LT 
bloklar ise hem A14 hem de A16 boyutunda mevcuttur. 

Lityum disilikat cam-seramik (LS2) ile titanyum taban arasında, özel formüllü  Multilink 

Hybrid Abutment simantasyon kompoziti kullanılarak kuvvetli bağ sağlanır.

Endikasyonları

• Hibrid ebatmentlar

• Hibrid abutment kronlar

Her iki endikasyon anterior ve posterior dişler 

için kullanılabilir. 

En iyi eşleşme -  Multilink® Hybrid Abutment

Kimyasal polimerize olan simantasyon kompoziti Multilink Hybrid Abutment, lityum 
disilikat cam-seramik (LS2) veya zirkonyum oksit (ZrO2) ile hazırlanmış seramik yapılar ile 
titanyum/titanyum alaşımı tabanların daimi simantasyonu için kullanılır. Avantajları:

• Güçlü bağ sayesinde uzun süreli tutuculuk

• İki farklı opaklık kademesi sayesinde ideal estetik

• Kullanışlı Automix şırınga sayesinde kolay uygulama 

LT
A 14

LT
A 16

MO
A 14
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IPS e.max CAD Abutment Solutions

Estetiği yüksek üretici çözümler

Şekillendirilmiş giriş profili 
ile başlangıç durumu

IPS e.max CAD hibrit abutment 
ve IPS e.max CAD kron, kazınmış

IPS e.max CAD hibrit abutment 
ve IPS e.max CAD kron, bitim

Vidalanmış IPS e.max 
CAD hibrit abutment

IPS e.max CAD hibrit ebatmenta 
simante edilmiş IPS e.max CAD kron

Dr R. Watzke, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein
F. Perkon, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein

Hibrid abutment kron

Hibrid abutment kron, abutment ve monolitik kronun tek parça olma durumudur. Bu çözüm, dyanıklı ve estetik restorasyonlar 
hazırlanmasının yolunu açar. Restorasyon vidalanarak yerleştirildiğinden siman temizlemek gibi sıkıcı bir işleme gerek kalmaz. 
Vidaya ulaşılması her zaman mümkündür.

Başlangıç durumu Giriş profili IPS e.max CAD hibrid 
abutment kronların provası

Tamamlanmış IPS e.max CAD  
hibrid abutment kronlar

Ağızda IPS e.max CAD hibrid 
abutment kronlar

Dr L. Enggist, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein
P. Scherrer, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein

I12 C14 B40 B40LC16 B32 A14 A16

IPS e.max CAD abutment Çözümleri - Öne çıkan özellikler

• CAD/CAM üretim sayesinde mükemmel uyum

• Diş renginde hibrid ebatmentlar sayesinde mükemmel ve uzun ömürlü estetik

• Fonksyon, etkinlik ve vidaya kolay ulaşım için Hibrid abutmentkron ( 2'si 1 arada)

• Oral yumuşak doku ile mükemmel uyum

• Multilink Hibrid abutment sayesinde lityumdisilikat (LS2) ile Ti base arasında güçlü bağ

Hİbrid abutment

Kişiye özel hazırlanan diş rengindeki lityum disilikat abutment Ti base'e sabitlenir. Ebatment'ın doğal diş rengi ve kök geçiş 
bölgesindeki özgün karakterizasyon genel olarak estetik görünüm sağlar. Kronun simantasyonu, adeziv, self-adeziv veya 
konvansiyonel metodla yapılır. abutment-kron sınırı dişetinin üzerinde olduğundan artık simanın uzaklaştırılması kolayca yapılabilir.
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• Kronlar

• Köprüler (üç üyeli ve çok üyeli ,implant üstü dahil)

IPS e.max CAD Veneerleme Çözümleri
Olağanüstü genel dayanıklılık

IPS e.max CAD Veneerleme Çözümleri, zirkonyum oksit (ZrO2) altyapılar için CAD/CAM 
sistemiyle hazırlanan veneer yapılardan oluşur.  Lityum disilikat (LS2) ile zirkonyum oksidin 
(ZrO2) rakipsiz kombinasyonu, olağanüstü dayanıklılık ve estetiğe sahip, diş ve implant üstü 
köprü restorasyonların (CAD-on) yaratılmasını sağlar. 
Zirkonyum oksit (ZrO2)'nin bitim direnci 900 MPa'nın üzerindedir. Bu sebeple, dental 
köprüler için ideal malzemedir. Lityum disilikat vennerler ise en yüksek estetik ihtiyaçlara 
cevap verirken aynı zamanda 360 MPa'lık bükülme direncine sahiptirler.

Veneer ve altyapının CAD/CAM bazlı uygulamayla hazırlanması, uzun köprülerin 
hazırlanmasındaki işçiliği de belirgin şekilde azaltır.  Birçok veneerin bu şekilde 
hazırlanabilmesi olasılığı sayesinde, çok üyeli köprülerin hazırlanması büyük hız kazanır. 

IPS e.max CAD HT blokların B 40 L boyutu hem anterior hem de posterior köprülerin 
venner yapıları için uygundur.

Endikasyonları

I12 C14 B40 B40LC16 B32 A14 A16

C 14 B 40 B 40 L
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Efficient and high-strength
IPS e.max CAD Veneering Solutions 

Kazıma ve sinterleme sonrası altyapı Kazıma sonrası veneer Prova Crystall./Connect veneer üzerine uygulanır         Vibrasyon ile Crystall/Connect dağıtılır

Veneer altyapıya oturtulur. 
Ivomix ile füzyon

Temizleme Füzyon/Kristalizasyon pişimi Karakterizasyon/Glazür pişimi 
Crystall. Shade/Stains Glaze

Tamamlanmış IPS e.max CAD restorasyon

IPS e.max CAD Veneerleme Çözümleri - Öne çıkan özellikler

• Materyallerin kombinasyonu sayesinde yüksek estetik ve dayanıklılık
• Yenilikçi ve homojen seramik bağ
• Özgün diş renkleri
• İlave karakterizasyon imkanı
• Etkili dijital üretim uygulaması (CAD-on) sayesinde zirkonyum oksit destekli köprüler bir kaç saat içinde hazırlanabilir 

I12 C14 B40 B40LC16 B32 A14 A16

Veneer yapılar ve uygun altyapılar, kullanıcı dostu multilayer(Çok katmanlı) yazılım sayesinde tek aşamada hazırlanır. 
Dental restorasyonların hazırlanma süresinin kısalması, etkinliği yükseltir, üretkenliği arttırır. Yenilikçi IPS e.max CAD 
Crystall/Connect füzyon cam seramik, zirkonyum oksit alt yapı ile lityum disilikat venner yapı arasında homojen seramik 
bağı oluşmasını sağlar.
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IPS e.max CAD

Klinik olarak kanıtlanmış

Başından beri IPS e.max üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Uzun dönemli, sayısız, 
uluslararası in-vivo ve in-vitro çalışma ile materyalin başarılı performansı kanıtlanmıştır. 

Başarılı klinik uygulama

IPS e.mac CAD kronlar

IPS e.max CAD için dört yıllık periodlara uzanan  klinik çalışmalar mevcuttur. Toplamda 237 
restorasyonun yer aldığı altı klinik çalışmada, üç yıllık gözlem süresi sonunda tespit edilen 
başarı oranı %97,9'dur. IPS e.max CAD'in %98'e varan klinik başarı performansı metal 
seramiklerden ve diğer bütün seramiklerden daha iyidir. 

Source: IPS e.max Scientific Report Vol. 02/2001-2013

IPS e.max CAD köprüler

Üç üyeli IPS e.max CAD köprüler (n=38) çeşitli merkezlerde 46 ay süreyle incelenmiştir. 
İncelenen köprüler monolitik form (boyama tekniği =23)  veya cut-back tekniği (n=15)ile 
hazırlanmıştır. Bütün restorasyonlar doğal dişler üzerine Multilink Automix ile simante 
edilmiştir. IPS e.max CAD köprüler (premolarlara kadar) dört yıla kadar kendilerini 
kanıtlamış ve %93'lük başarı performansı göstermiştir.

Source: Wolfart, Reich et al.; Journal of Clinical Oral Investigations, submitted 2012
93 % 
surviving 
restorations

3.5 % 
Kırıklar

3.5 % 
sökülenler

IPS e.max CAD köprüler kendilerini 46 
haftalık gözlem sürecinde kanıtlamıştır.

IPS e.max CAD restorasyonlar 
üzerinde yapılan 6 klinik çalışmanın 
özeti

97.9 % 
Ağızda kalan
restorasyonlar

2.1 % 
hatalar
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IPS e.max CAD

Bütün dünyada sayısız kez denenmiş 

I12 C14 B40 B40LC16 B32 A14 A16

IPS e.max CAD, bana dayanıklılık ve estetiğin eşsiz 
kombinasyonunun yanında konvansiyonel simantasyon olanağı 
da sağlıyor. Kristalizasyon ve glazür pişimi tek adımda 

yapılabildiğinden cilaya gerek 
kalmıyor . Kronların 
özgünleştirilebilmesi veya insizal 
üçtebirin tabakalanabilmesi 
istenecek başka bir şey bırakmıyor.

Dr A. Kurbad
Germany

CAD/CAM dünyasında en büyük değişiklik materyal tarafında 
olmuştur. IPS e.max, hastalarımı restorasyonun dayanıklı ve 
estetik olarak mükemmel olacağına güvenerek tedavi etmemi 
estorations will last sağlıyor. Her klinisyen için bir 

gereklilik - e.max CAD/CAM 
kullanan dişhekiminin alet 
çantasında bulunması gereken 
mükemmel bir malzeme

Dr S. Puri
USA

IPS e.mx Cad, zirkonyum oksit ile lityum disilikatı şık 
bir şekilde birleştiriyor. Bu akıllı füzyon sayesinde 
kron ve köprülerde, dayanıklılık veya estetikten 

ödün verilmesi 
gerekmiyor. IPS e.max 
ful-seramikleri bir üst 
seviyeye taşıyor.

Dr Y. Kusama
Japan 

IPS e.max, mükemmel klinik performansı olan 
olağaüstü bir materyal. IPS e.max'den istediğim CAD/
CAM bloğu seçerek her türlü endikasyona 

 uygulayabiliyorum

Dr G. Koike
Japan 

IPS e.max CAD'i 2007 yılından beri CAD/CAM 
tekniğiyle özgün hibrid abutment ve hibrid abutment 
kron yapmak için kullanıyorum. Bu materyal altı sene  

ve yüzlerce implant 
vakasında kliniğimizde 
kendini kanıtlamıştır. Dr G. Werling 

Germany

Ürün gamına yeni opaklık kademelerinin eklenmesi, 
mükemmel renk sonuçlarına ulaşmak için yeni ihtimaller 
sağlıyor. Yeni HT ingotlar sayesinde yapılan, şeffaflığı 

yüksek hazırlanan vennerler 
doğal diş renginin bitim rengini 
belirlemesine izin veriyor.

A. Bruguera
Spain
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IPS e.max CAD

Hızlı uygulama

Yeni nesil Programat fırınlar Ivoclar Vivadent materyalleriyle 
uyumludur. Fırınlar, seramik restorasyonlarda,örn. IPS e.max, 
mükemmel kristalizasyon ve pişim sonuçları sağlar. 

Programat® CS2, Programat P310,  Programat P510 and 
Programat® P710, Programat fırınları yenilik, kalite ve uzun süreli 
tecrübe ile eş anlamlıdır. Yeni nesil fırınların çekirdeği QTK 
rezistans teknolojisidir. Bu teknoloji, hassas pişim sonuçları ve 
pişirme haznesinde homojen ısı dağılımı sağlar.

Hafif ve kompakt sinterleme fırını Programat S1 1600, kısa işlem 
süresiyle karakterizedir. Bunun zirkonyum oksit (ZrO2) altyapıların 
hazırlanmasında da pozitif etkisi vardır. Fırınlarda, enerji tasarrufu 
sağlayan ve çevreyi koruyan, enerji tasarrufu teknolojisi 
bulunmaktadır.

I12 C14 B40 B40LC16 B32 A14 A16

Programat P510

Programat CS2

Programat P310 Programat P710

Programat S1 1600
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IPS e.max CAD

Optimally cemented

Endikasyona bağlı olarak IPS e.max CAD restorasyonlar Ivoclar 
Vivadent'in onaylanmış adeziv veya self-adeziv materyalleri 
kullanılarak simante edilir.

Monobond Etch & Prime®  
IPS e.max CAD restorasyonlar genel olarak simante edilmeden 
önce asitlenir. Monobond Etch & Prime® cam-seramik yüzeylerin 
tek adımda hem asitlenip hem de silanlanmasını sağlayan tek 
bileşenli seramik primeridir.Hidroflorik asit kullanımı gerekliliğini 
ortadan kaldırır. 

Variolink® Esthetic
Işıkla ve dual polimerize olan estetik simantasyon kompoziti 
mükemmel estetiği kullanım kolaylığıyla birlikte sağlar. Effect 
shade ( Efekt rengi) konsepti restorasyonun renginin 
koyulaştırılmasını veya açıklaştırılmasını sağlar.

Multilink® Automix
Adeziv simantasyon sistemi, silikat ve oksit seramiklerden (örn. IPS 
e.max) yapılmış indirekt restorasyonlar kadar kompozit 
restorasyonların simantasyonu için de uygundur. Multilink
Automix hem dual hem de kendi kendine polimerize olur. 
%99'luk başarı oranı bu simantasyon sisteminin klinik başarısının 
kanıtıdır.

SpeedCEM®

Self-adeziv, dual polimerize olan simantasyon kompoziti 

SpeedCEM® konvansiyonel simanlara daha kolay kullanım sağlar. 

Ek olarak, kompozitin, yüksek bağlanma değerleri, yüksek 

şeffaflık ve düşük suda çözünürlük özelliklerini taşımaktadır.
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IPS e.max® CAD, "Sabit Protezler" ürün kategorisinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu kategorideki ürünler, sabit protetik restorasyonların hazırlanmasındaki 
prosedürleri kapsar - geçici yapımından restorasyon bakımına kadar.  Ürünler birbirleriyle ideal şekilde uyumludur ve başarılı işleme ve uygulama sağlarlar.

"Sabit Protezler" kategorisindeki ürünlerle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz? Ivoclar Vivadent satış 
temsilcinizle görüşün veya www.ivoclarvivadent.com.tr adresini ziyaret edin.

PREPARASYON RESTORASYON İŞLEME BİTİM SİMANTASYON BAKIM

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

Kanıtlanmış kalite ve gelişmiş yeniliklerle donatılmış

Programat®

Vazgeçilmez ihtiyaçlar için pres ve seramik fırınları

• Mükemmel pres ve pisim sonuclari
• Ivoclar Vivadent seramik materyalleri ile uyumlu
• Kolay kullanim

BU KATEGORİNİN DİĞER ÜRÜNLERİ:

Güçlü bağlanma, kanıtlanmış performans performance
• Kuvvetli baglanma - dual ve self polimerizasyon
• Kapsamli -silikat ve oksit seramikler ve metal icin uygun
• Klinik olarak kanitlanmis - çok sayida uzun donem calisma

Sabit Protezler

Multilink® Automix
Adeziv simantasyon sistemi
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IPS Empress CAD

Paketleme Şekl
HT Blocks - Her Br 5’l
Renk/ boyut: A1/I12, A2/I12, A3/I12, 
B1/I12
LT Blocks - Her Br 5’l
Renk/ boyut: A1/C14, A2/C14, A3/C14, 
B1/C14, BL2/C14
Mult Blocks - Her Br 5Mult Blocks - Her Br 5’l
Renk/ boyut: A1/C14L, A2/C14L, 
A3/C14L

Kullanımı kanıtlanmış IPS Empress 
CAD Leust-cam seramk; modern 
CAD/CAM uygulama teknğ le çok 
randımanlı ful seramk arasında 
bağlantı kurar.
IPS Empress IPS Empress CAD; lamna, nley, onley, 
anteror ve posteror restorasyonlar 
gb çok estetk, monokromatk 
uygulamalar çn uygundur. Homojenlk 
ve ışık dağılım özellkler sayesnde  IPS 
Empress, dengel bukalemun effekt 
sağlar. Işık optk özellklernn yanısıra 
IPS Empress IPS Empress CAD- restorasyonları, 
doğal translusens özellklere sahp çok 
estetk ve 160 Mpa sağlamlık değer le 
karakterzedr.HT / LT Bloklar

İndvdüel hasta vakaları çn genş kapsamlı ürün İndvdüel hasta vakaları çn genş kapsamlı ürün 
yelpazesnden dama doğru bloklar seçleblr. IPS 
Empress CAD-Bloklar; k farklı translusens 
derecesnde (HT ve LT), polkromatk 
Mult-bloklardır. Bunlar hem Chromascop- hem de 
A-D-renklerndedr. Tamamlayıcı olarak IPS Empress 
CAD LT-Blokları 4 açık ve modern Bleach rengnde 
(BL1-BL4) satışa sunulmaktadı(BL1-BL4) satışa sunulmaktadır.

Mult Bloklar
Yenlkç, çok renkl IPS Empress CAD Mult-bloklar 
le dentnden nszale kadar doğal renk ve 
fluoresens geçşl restorasyonlar üretleblr.  
Karakterzasyon yapmadan estetk ve doğallıkta 
maksmum başarı elde edlr.

IPS Empress CAD-Bloklar hem  CEREC* Sstem’de  
(Srona) hem de  E4D* Dentst Sstem’de  (D4D) 
freze edleblr.

Avantajları
*20 yıllık knk deneym le 40 mlyondan 
fazla yapılmış restorasyon,
*Leust-Cam seramk  (160 MPa) le 
mükemmel estetk,
*Her hast*Her hastaya uygun genş kapsamlı renk 
ve boyut,
*İsteğe bağlı doğal bukalemun effekt, 
doğal parlaklık veya doğal renk geçş,
*OptraFne le polsaj – Glazür gerekmez
Endkasyon
*Lamnala*Lamnalar, nleyler, onleyler, frontal ve 
posteror kuronlar
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Telo CAD

Paketleme Şekl

Telo CAD for CEREC and nLab LT B 40 L (1x3 blok)
LT BL3 , LT A1, LT A2, LT A3, LT A3.5, LT B1

Telo CAD for CEREC and nLab LT B 40 L (1x9 blok)
LT BL3 , LT A1, LT A2, LT A3, LT A3.5, LT B1

Telo CAD for CEREC and nLab LT B 55  (1x3 blok)
LT BL3 , LT A1, LT A2, LT A3, LT A3.5, LT B1

TTelo CAD for CEREC and nLab LT B 55L  (1x3 blok)
LT BL3 , LT A1, LT A2, LT A3, LT A3.5, LT B1

Telo-CAD-blokları uzun süre 
kullanılan (12 aya kadar) geçc 
restorasyonların CAD/CAM teknğ 
le üretlmes çn uygulanır.

TTelo-CAD-restorasyonları ya drekt 
klnkte (örn.CEREC®/Srona) veya dş 
laboratuvarında (örn. nLab®/Srona) 
le frezelenr. Ayrıca seçenek olarak; 
TeloCAD dışarıda br freze merkeznde 
de (örn. NobelProceraTM/Nobel 
Bocare) üretleblr.

Restorasyonların polsajı ya hızlı ve etkn olarak 
yapılır veya boya maddeler le karakter özellkler 
verleblr. Çok estetk restorasyonlar çn nszal 
bölgede ışıkta sertleşen yığma maddeler 
kullanılablr veya Telo Lab le ndvdüel özellk 
kazandırılablr. Beslemeler Telo Lab le 
(laboratuarda) veya Telo CS C&B le (klnkte) 
tamamlanıtamamlanır. Telo-CAD restorasyonlar öjenol 
çermeyen geçc yapıştırıcı kompozt le (Telo CS 
Lnk) smante edlr.

Avantajları
*Sürekl kalıcı renkler ve doğal fluoresenz 
özellk
*6 ayrı renkte  (BL3, A1, A2, A3, A3,5 ve 
B1)
**CEREC®  ve n Lab blokları  çn Telo 
CAD 2 farklı büyüklüktedr (B40L, B55)
*Endüstryel btm sürecne bağlı olarak 
materyaln çok homojen olması
*Geçclern kolayca üretleblmes 
Endkasyon
*Geçc anteror ve posteror kuronlar  
*2 ara üyel geçc an*2 ara üyel geçc anteror ve posteror 
köprüler
*İmplant çn geçcler  
*Çene eklem problemlernde ve çğneme 
düzlemndek düzeltmelere bağlı 
restorasyonlar
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