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Harvard Implant Semi-permanent
duálkötésű, zsugorodásmentes, nagy időstabilitású,
cinkoxid tartalmú ideiglenes ragasztócement

Harvard Temp Cem
eugenolmentes, önkeverős,
cinkoxidtartalmú ideiglenes ragasztócement
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ideiglenes ellátás

Ionoglass Cem
hagyományos
üvegionomer ragasztócement

Ionoglass Cem Extra
műgyantával erősített
üvegionomer ragasztócement

Ionoresin Cem
fényrekötő
üvegionomer ragasztócement

Üvegionomer ragasztócementek

Ionoglass Fill
hagyományos
üvegionomer tömőcement

Ionoglass Fill Extra
műgyantával erősített
üvegionomer tömőcement

Ionoresin Cem
fényrekötő
üvegionomer tömőcement

Üvegionomer tömőcementek

a cement - és ragasztóanyag specialista már 125 éve
k i s k o so 



KUPONKUPON

AKCIÓ
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AKCIÓ
REALFILL LC PROVI
Fényrekötő ideiglenes tömőanyag
- ideiglenes helyreállítás inlay-, onlay technikáknál,
- alábélelő anyagként ideiglenes hidakhoz és
   koronákhoz
- egyszerűen, egyben és gyorsan eltávolítható
- kisméretű alámenős részek esetén is eltávolítható
- polimerizáció után is rugalmas marad3.190.-4 g -
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REALTRAY

50 db -

Fényrekötő egyéni kanál anyag
- fényrekötő, könnyen alakítható
- bármely kereskedelmi forgalomban kapható halogén
   vagy UV lámpával használható
- nem törik, biztonságosan használható lenyomatvétel során
- kötési idő 4-5 perc

13.655.-

6.300.-5 ml -

REALBOND ETHANOL
Fényrekötő 5. generációs bond
bármely kereskedelmi forgalomban kapható fényrekötő kompozit anyaggal
és kompomerrel egyaránt használható, biztonságos rögzítést biztosít mind a zománc,
mind a dentin felszínen
- alkalmas fémpótlások (nemes fémek, nem nemesfémek) ragasztására
- kerámia és kompozit restaurációk ragasztása
- gyökércsatorna impregnálása csap behelyezés előtt
- biokompatibilis
- hidrofil
- primerként funkcionálhat indirekt ragasztott restaurációkhoz
- hosszantartó adhéziós erő jellemzi

17.710.-50 ml -

REALPROVI KB 4:1
Ideiglenes korona és hídanyag
Kiválóan alkalmas rövid- és hosszú idejű ideiglenes koronák, hidak,
inlay-k, onlay-k készítésére közvetlenül a páciensnél.
A Realprovi KB 4:1 anyagból készült ideiglenes fogművek esetleges
törés esetén saját anyagával, vagy fényrekötő kompozitokkal könnyen
javíthatók.
Az anyag kikeményedve:
- nagy nyomószilárdsággal, kiváló törési szilárdsággal
- nagy rugalmassággal és kopásállósággal rendelkezik
- csekély a kötés során fellépő zsugorodása, rendkívül pontos
- nagy színstabilitás, fluoreszcens hatás jellemzi
Szín: A2



REALETCH GEL
37% Orthofoszfor sav
A Realetch GEL egy nagyon thixotrope savazó zselé,
37% orthofoszfor sav tartalommal. A sav bármely
kompozittal végzett adhesive technikával készülő
restauráció előkészítéséhez alkalmas. Nagyon vékony
tűje egyszerű és biztos applikálást tesz lehetővé,
minden olyan helyen, ahol a savazás szükséges.

REALBOND LC DESENSITIZER

Fényrekötő 5. generációs bond érzékenységcsökkentő hatóanyaggal
bármely kereskedelmi forgalomban kapható fényrekötő kompozit anyaggal
és kompomerrel egyaránt használható
- biztonságos rögzítést biztosít mind a zománc, mind a dentin felszínen
- alkalmas fémpótlások (nemes fémek, nem nemesfémek) ragasztására
- hidrofil
- biokompatibilis
- nagy kötőerő
- magas tapadási tulajdonság
- érzékenységcsökentő, megszünteti a posztoperativ érzékenyésget a
   fognyaki régióban illetve a kezelés alatt szabadon álló dentinfelületen
- könnyű kezelhetőség

2.165.-2 ml -
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5.640.-5 ml -

Realbond Self Etch egy egyszerűen használható univerzális
önsavazó, fényrekötő egykomponensű 7. generációs bond
Bármely, kereskedelmi forgalomban kapható fényrekötő
kompozittal és kompomerrel használható. A tömőanyag
biztonságos és tartós rögzítését szolgálja mind a zománc, mind
a dentin felszíneken. Alkalmas továbbá indirekt restaurációk
beragasztásához is, fényrekötő ragasztócementtel kombinálva.
- nagy kötés erősség
- magas tapadási tulajdonság
- nem szükséges foszforsavval külön savazni
- a savazás, bondozás egy lépésben megoldható
- nagyon jó széli záródás
- időtakarékos munkát tesz lehetővé

REALBOND SELF ETCH

10.700.-5 ml -

REALBASE LC IONO

Fényrekötő alábélelő anyag
A Realbase LC Iono egy fényrekötő, röntgenárnyékot
adó, műgyanta bázisú alábélelő anyag, fényrekötő
kompozit tömőanyagokhoz.
- alábélelés
- tökéletes széli zárás elősegítése
- egyszerű feldolgozhatóság
- gyors polimerizációs idő
- applikációs kiszerelése gyors és pontos felhasználhatóságot biztosít

3.810.-2 ml -



Fényrekötő nanohibrid kompozit tömőanyag
Prémium minőségű, fényrekötő, nanotechnológiával
készülő, minden kavitás típushoz ajánlott kompozit anyag.
- könnyen formálható, műszerekre nem tapadó
   konzisztencia
- kompatibilis az összes hagyományos bond
   anyaggal
- nagy kopásállóság, magas fényűre
   polírozhatóság
- kiváló mechanikai szilárdság és rugalmasság
- alacsony zsugorodás, kiváló széli záródás
- magas szintű esztétika jellemzi

REALFILL LC NANO

Színek: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, OA2

7.625.-4 g -

4.150.-4 g -

Fényrekötő mikrohibrid kompozit tömőanyag
- anterior, posterior régió restaurációjára ajánlott
- kiváló esztétikai tulajdonság jellemzi
Színek: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2,
              B3, C2, C3, D3, OA2, OA3

REALFILL LC BASIC

3.700.-2 ml -

REALFILL LC BASIC FLOW

Fényrekötő folyékony kompozit tömőanyag
- röntgenárnyékot adó
- magas viszkozitású
- bármely kompozittal használható
- jó mechanikai tulajdonságok
- széles indikációs terület
Színek: A1, A2, A3
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Fényrekötő nanohibrid folyékony kompozit
tömőanyag
- frontfogak tömésére
- kisméretű moláris fogak restaurációja
- III, IV, V osztályú restaurációhoz
- barázdazáráshoz

REALFILL LC NANOFLOW

Színek: A1, A2, A36.990.-2 ml -



35% hidrogénperoxid tartalmú fogfehérítő 
- káliumnitrát és nátriumfluorid tartalmának köszönhetően
   a kezelés utáni érzékenységet csökkenti
- pH semleges
- megbízható, időtakarékos megoldás

BLEACH’N SMILE fogfehérítő
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22.280.-
48.505.-
15.900.-

Bleach’n Smile 5 db utántöltő

Bleach’n Smile 4x1,5g Dental Dam

Bleach’n Smile automix készlet

Dualkötésű, univerzális ragasztócement
- Héjak, inlay, onlay, koronák hidak ragasztása
- Üvegkerámia, zirkonium dioxid, nemesfém,
   nem nemesfém, titán pótlások ragasztása
- Alkalmas csapok beragasztására és csonkfelépítésre
- Nagyon magas nyomószilárdság (290Mpa)
- Kettős kötése révén nagyon biztonságos, hosszútávú
   megoldást nyújt

ALPHALINK CEM

8 g - 16.200.-

6 g - 5.800.-

Fényrekötő folyékony tömőanyag anterior és
posterior régióba
- Nagyon magas töltőanyag tartalom (77 súly%)
- Bis-GMA mentes
- Thixotróp
- Optimális konzisztencia

2ml - 3.440.-
Színek: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, Clear

CAPO SLOW FLOW

2ml - 3.850.-

 
Fényrekötő folyékony kompozit tömőanyag
Bulk Fill techinkához, posterior régióba
- Rétegvastagság: 4mm (időt takaríthat meg)
- Alacsony zsugorodási stressz
- Biokompatibilis Bisfenol, HEMA és TEG-DMA mentes

CAPO BULK FILL

Szín: univerzális

Színek: semi transzparens, A2, A3

 
Fényrekötő tömőanyag moláris régióba
- Magas fényre polírozható
- Üvegrosttal erősített
- Univerzális szín, kaméleon effektus
- Ultra finom szemcseméret, rendkívül homogén
- Könnyen magas fényre polírozható

CAPO UNIVERSAL

Szín: univerzális



Kiszerelés:
5 ml

Univerzális bond Self Etch és Total Etch technikához
-

Csak egy vékony réteg szükséges
-

Magas kötési erő a zománc és a dentin felületen
-

Kényelmes és precíz SingleDose kiszerelésben is
-

Hatékony védelem a posztoperatív érzékenység
kezelésére
-

Aktivátorral keverve kettős kötésű bondrendszerré
alakítható
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19.400.-

Kiszerelések:
2 x 1 ml

Intro Kit S 
4 x 1 ml (A1,A2,A3,A3.5)

11.840.-
22.470.-

Harvard UltraFill Flow

Thixotrop
-

Fluoreszcens
-

Opaleszcens
-

Kaméleon hatás
-

Nagy kopásállóság, alacsony zsugorodás
-

Optimális konzisztencia, optimális fizikai tulajdonságok
-

Könnyen magas fényűre polírozható
-

Anterior és posterior helyreállításhoz
-

A világon új ComforTip® F kapszulában
is kapható

®Harvard InterLock ONE
Adhesive

Kiszerelések:
Utántöltő - 3g
-

Intro Kit - 3 x 3g
(A2U,A3U,A3.5U)
-

Trial Kit Multi -
3 x 3g (Inc, A2E,A2D)+ Bond
-

Combi Trial Kit - 3 x 3g
(Inc, A2E,A2D)
-

Harvard UltraFill
Kaméleon hatás
-

Nagy kopásállóság
-

Alacsony zsugorodás
-

Kiváló polírozhatóság, optimális
fizikai tulajdonságok
-

Anterior és poszterior helyreállításhoz
-

Universal, Dentin és Enamel színekben
-

A világon új ComforTip® kapszulában is kapható

Kiszerelések:

27.990.-
42.270.-
27.990.-

10.500.-

BEVEZETŐ
ÁRAK

BEVEZETŐ
ÁRAK
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15 g+10 ml univerzális színben 16.260.-

   Fényrekötő, műgyantával erősített üvegionomer
   ragasztócement
- Inlay, onlay, koronák hidak ragasztás
- Alacsony rétegvastagság
- Minimális oldékonyság
- Három módon köt, ezáltal maximális biztonság
- Alacsony zsugorodás
- Jó mechanikai tulajdonságok

HARVARD IONORESIN CEM

15 g+10 ml univerzális színben 12.500.-

   Üvegionomer ragasztócement
- Fém alapú koronák, hidak, inlay, onlay ragasztása
- Alacsony oldékonyság
- Kitűnő tapadás dentinhez és zománchoz
- Magas fluoridleadás
- Biokompatibilis, radiopaque

HARVARD IONOGLAS CEM EXTRA

15 g+8 ml A2, A3, A3,5 színekben 17.800.-

   
   Műgyantával erősített, fényrekötő
   üvegionomer tömőanyag
- Utrafinom töltőanyag
- Magas fluoridleadás
- Jó mechanikai tulajdonságok
- Alacsony zsugorodás
- Könnyen, magasfényre polírozható
- Radiopaque

HARVARD IONORESIN FILL

   Műgyantával erősített üvegionomer tömőcement
- Alacsony zsugorodás, jó széli záródás
- Megfelelő kötés dentinhez és zománchoz
- Alacsony oldékonyság
- Magas fluoridleadás
- Biokompatibilis, radiopaque

HARVARD IONOGLAS FILL EXTRA

15 g+8 ml A2, A3, A3,5 színekben 13.900.-



HARVARD IMPLANT Semi-permanent
Dualkötésű ideiglenes ragasztócement
implantátumokra való ragasztáshoz
- Cink-oxid tartalmú, eugenol mentes
- Nem befolyásolja a végleges ragasztó tapadását
- Hosszantartó biztonságos megoldás (akár 3 évig is)
- Elasztikus, csökkenti a rágás okozta nyomást
- Nem zsugorodik
- A felesleg könnyen eltávolítható

14.800.-

REALTRADE AKCIÓS AJÁNLATOK 9

7.900.- 14.790.- 10.600.-5 ml-

5 ml-

5 ml-

2x50 ml-

10 ml- 10 ml Easy Dose-

Eugenolmentes ideiglenes korona és - hídragasztó
- Könnyen eltávolítható
- Eugenolmentes, nem befolyásolja végleges ragasztást
- Gazdaságos kiszerelés
- Egyszerű, gyors, időtakarékos
- Csekély filmvastagság, nem emeli a harapást

HARVARD TEMP CEM

10.175.-

VPS alapú harapásregisztráló
- Pontos regisztráció
- Nagyon gyors kötési idő
- Nagyon alacsony zsugorodás
- Könnyen vágható, nem törik
- Ideális konzisztencia

HARVARD BITE 

Dualkötésű mikrohibrid kompozit csonkfelépítő
és csapragasztó
- Nano-Cirkonium tartalmú töltet
- Alacsony zsugorodás
- Thixotróp, röntgenopaque
- Magas fluoridleadás
- Nagyon jó mechanikai tulajdonságainak
   köszönhetően tartós restaurációt eredményez
- Rövid kötési idő
- Könnyen csiszolható

HARVARD ZIRCON CORE

11.900.-



ADPER™ SINGLE BOND 
Egy "total-etch" adhezív fiolás kiszerelésben. 
Az Adper™ Single Bond Adhesive nagyobb
megbízhatóságot kínál.
- Kiváló tapadás dentinhez és zománchoz
- Nem kell felrázni; stabil nanofiller,
   nem ülepszik
- Kényelmes fiolás kiszerelés, könnyen
   nyitható és adagolható
- Direkt- vagy indirekt restaurációkhoz
   egyaránt

15.180.-6 g -

13.500.-

A Filtek™ P60 egy tömöríthető kompozit,
poszterior restaurációkra.
- Szuper tömhetőség
- Gyors kötésidő – csak 20mp fotopolimerizáció,
   2,5 mm-es rétegekben
- Alacsony polimerizációs zsugorodás

FILTEK™ P60

4g, A3 színben

14.205.-

"A" szilikon kézikeverésű lenyomatanyag,
mely pontos részletvisszaadást biztosít.

2x305 ml -

EXPRESS STD PUTTY
KETAC MOLAR
EASYMIX ART
Könnyen keverhető, amalgámszerűen
tömöríthető, kémiai kötésű üvegionomer
tejfogtömésre, csonkfelépítéshez,
alábélelésre, illetve szendvics-
technikához.
12,5 g por A3, 8,5 ml folyadék

13.200.-

RELYX™ LUTING CEMENT 
A RelyX™ Luting cement egy műgyanta-módosított üvegionomer cement,
amit rutin munkák elvégzéséhez fejlesztettek ki.
- Radiopaque
- Folyamatos fluorid-leadás
- Gyakorlatilag nincs posztoperativ szenzitivitás
- Munkaidő (beleértve a keverést is): 2:30 perc
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38.475.-
16 g por+9 ml folyadék





1 2 3

Az 1976-ban alapított Polydentia számára az elmúlt négy évtized a szakmai 
szenvedély, kiválóság és folyamatos fejlődés jegyében telt. A cég az 
alapításkori értékeit tökéletesen egysítette a kiváló svájci minőséggel, 
innovatív gondolkodással és az állandó termékfejlesztéssel, kiegészítve a 
modern konzerváló fogászat legújabb trendjeivel.

A Fiber-Splint első változatát 1989-ben fejlesztették ki egy fogorvos közreműködésével. Minden további módosítást 
partnereik tapasztalatai és javaslatai alapján hajtottak végre. A Fiber-Splint üvegszálak különösen alkalmasak a 
fogászati sínezési eljárások bármelyikéhez, pl. trauma okán meglazult fogak, paradontális megbetegedés okozta 
fogvesztés, kihúzott frontfogak ideiglenes visszahelyezése, fogak kompozittal történő rekonstruálása stb. Az 
üvegszálak nagyon hajlékonyak, gyors és egyszerű magas esztétikájú eredményt lehet segítségükkel elérni. A tökéletes 
eredményért kifejlesztették a Clip&Splint rögzítő klipszeket. Több sínező terméket „The Dental Advisor” díjjal 
jutalmazott a jó nevű amerikai szaklap.

Az F-Splint Aid & Slim üvegszálak 2 és 4 mm-es változatát is Fiber-Bond anyaggal impregnálták. Praktikus kiszerelése 
lehetővé teszi, hogy a 120 mm hosszú szalagból mindig csak annyit vágjon le, amennyire az adott ellátáshoz szüksége 
van. Mindegyik dobozhoz egyedülálló, autoklávban sterilizálható Clip&Splint interdentális műanyag csipeszeket is 
szállítunk. A szettekben található anyagok utántöltőnként is kaphatóak.

FIBER-SPLINT SÍNEZŐ RENDSZEREK

F-SPLINT AID & SLIM

Polydentia Splinting
F-Splint Aid&Slim
Introkit
REF 5980

99.850.-

Polydentia Splinting Set
REF 5990

148.820.-

A Polydentia teljes termékválasztékáról (faékek, fényvezető ékek, matrica rendszerek, fém- és cellmatrica szalagok, polírozó csíkok,
Vista-Tec arc- és szemvédő termékek) érdeklődjön Munkatársainknál vagy keresse fel a www.polydentia.ch oldalt.
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PROFIGUARD polírpaszta
a plakk és elszíneződések gyengéd
eltávolítására
0,2%-os nátriumfluoriddal
vegán, laktózmentes
glutén- és ftalát-mentes
kék színben, RDA 250

 4.400.- 95g tubus - 4.400.- 95g tubus -

PROFIPOLISH polírpaszta
élő fogak és tömések végső
polírozására
0,2%-os nátriumfluoriddal
vegán, laktózmentes
glutén- és ftalát-mentes
sárga színben, RDA 40

PROPHYREPAIR profilaxis paszta
tisztítás, polírozás és remineralizáció
egy lépésben
enyhén mentolos ízzel
csak némileg habzik
vízben oldódó
vegán, laktózmentes
glutén- és ftalát-mentes
0,5%-hydroxylapatit tartalommal
fehér színben, RDA 34 (végső polírozás)

95g tubus - 5.600.-
A BECHT teljes kínálatáról érdeklődjön Munkatársainknál vagy
keresse fel a www.becht-online.de oldalt.
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PROFILAXIS PASZTÁK
Egyszerű, gyors és megbízható

Automix fecskendőben 5ml +
20db keverőcsőr és 20db endo-tips (r.sz.: 555)

Automix fecskendőben 5ml (r.sz.: 555.0) 

Starter Kit 3g + 2db keverőcsőr és
2db endo-tips (r.sz.:555.4) 

Keverőcsőr utántöltő (r.sz.: 555.1) 

Endo-Tips utántöltő (r.sz.: 555.2) 

21.555.- 
16.450.-

7.940.- 
5.540.-
2.210.- 

jodoform és paraformaldehyd-mentes és így
kiemelkedő a biokompatibilitása
csíraölő
dimenzionálisan stabil
magas adhézió a dentinhez
röntgenfelvételen jól látható
egyszerű eltávolíthatóság
minden orthográd gyökértömő technikához alkalmazható
megfelel a fogászati gyökértömő anyagokról szóló
EN ISO 6876 szabványnak
feldolgozási idő: 15 perc
teljes kötési idő: 24 óra

A Perma Evolution végleges gyökértömő anyag egyesíti a jól 
bevált epoxid-amin-technológiát az innovációval. A folyékony 
fázisban kifejtett mikrobizid hatás a legjobb védelmet 
garantálja a gyökércsatorna visszafertőződése ellen. A két 
komponensű anyag megemelt terhelhetőséget és tömör-
séget biztosít és nem utolsó sorban segíti a kiválasztott 
fogászati tömőanyaghoz tartozó sealer kötését a dentinhez.

Optimális felhasználhatóság és kiváló tulajdonságok

 végleges gyökértömő anyag
PERMA EVOLUTION



EndoPilot2

Nézzen előre a már kipróbált és kifinomult technológiát alkalmazva,
melynek segítségével az EndoPilot segítségével gyökérkezelést végezhet.
Az EndoPilot² termékcsalád bizonyított, kiváló minőségű, biztonságos és hatékony
gyökérkezelést biztosít akár a végső thermoplasztikus kezelésig, a legújabb
követelményeknek megfelelően. Az EndoPilot² mindig naprakész, az eltávolítható
SD kártya segítségével a felhasználó feltöltheti a legfrissebb fájlrendszereket,
valamint frissítheti őket.

2

•  Modern, stílusos design
  7 hüvelykes színes érintőképernyő intuitív menüvezérléssel•
  Legújabb generációs szabadalmaztatott digitális ApexLokátor•
  Nyomaték csökkentése az apex közelítésekor•
  „Twist-funkció” reszelő blokkolása a változó jobb-bal fordulatokkal•
  Nagy, lítium-ion akkumulátor (akár 16 óra üzemidő)•
  Gyors töltés funkció•
  Egyszerű frissítés micro SD kártyán keresztül•
  File-management „file-elhasználódás felügyelet”•
  Kiváló minőségű fémtartók•
  Bluetooth, vezeték nélküli lábkapcsoló•
  Modulárisan bővíthető•
  Mikroprocesszor technológia•
 10 Bit felbontás• 
  Színes LED-ek a mikromotoron•
  Programozható reciprok meghajtó•
  Rejtett kábelvezetés•

2.590.- € +Áfa–tól 

a jövőbe
mutatunk ...



GÉPI KEVERÉSŰ
LENYOMATANYAGOK AKCIÓ

Variotime®
VPS LENYOMATANYAG
Indikációs terület:
-

Koronák és hidak, inlayek és onlayek
Funkcionális lenyomatvétel
Implantátum-protetika
Nyitott-, és zárt kanalas lenyomatvétel
-

Előnyök:
-

Pontosság és nagyfokú részletvisszaadó képesség
Egyéni igények szerint több módon előkészíthető
Egyszerűen és gyorsan keverhető
Esetenként módosítható feldolgozási idő és rövid intraorális
kötési idő
Több mint 25 év klinikai tapasztalat a nagy pontosságú A -szilikon
lenyomatanyagok terén
Lenyomatanyagok széles választéka 6 eltérő viszkozitással,
amely alkalmassá teszi széles indikációs terület mellett
bármely lenyomatvételi technika kivitelezéséhez
Elérhető kézi keveréshez alkalmas, kartusos és
Dynamix-kartusos kiszerelésben

14.375.-

8.625.-

Variotime Easy Putty Variotime Heavy Tray
2x50 ml

Variotime Light Flow
2x50 ml

Variotime Medium Flow
2x50 ml

Variotime Monophase
2x50 ml

2x300 ml
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Translux® Wave®
LED BÁZISÚ POLIMERIZÁCIÓS LÁMPA

Könnyű és ergonómikus toll formájú kialakítás 
a kisebb kezű orvosoknak is kényelmes 
munkát biztosít. A kézidarab továbbfejlesztett 
törésszögének és a 360°-ban elforgatható 
fényvezető szárnak köszönhetően javult a 
moláris területhez való hozzáférés. A vezeték-
mentes kiszerelés maximális mozgássza-
badságot biztosít. A Translux Wave erős és 
hosszú élettartamú Li-ion akkumulátorral
ellátott. A beépített radiometer biztosítja az 
állandó teljesítményt a tökéletes polimeri-
zációhoz.

Vásároljon bármely KULZER
termékekből
280.000 Ft értékben,
és mi megajándékozzuk
egy TRANSLUX WAVE
polimerizációs lámpával!

32.055.-
Variotime
Dynamix Putty

 2x380 ml

Variotime
Dynamix Monophase

 2x380 ml

Variotime
Dynamix Haevy Tray

 2x380 ml



Dr. Helga Schaffner
Dr. Marcus Holzmeier
Michael Anger (Fogtechnikus mester)

VARIOTIME

Bevezetés
A lenyomat meghatározó jelentőségű információ praxis és 
labor között. A tökéletes lenyomatvétel az alapja a pontos 
fogpótlás készítésének. Ennek elérése érdekében nem csak a 
preparált fogfelszínt kell leképeznünk valós dimenziójában, 
hanem a jelenlevő konzerváló és protetikai restaurátumokat, 
lenyomati fejek fém felszíneit és a környező anatómiai 
struktúrákat is. A lenyomat döntő tényező a készülő minta 
pontosságában, felszínének minőségében ésdimenziójában, 
valamint az alapja minden további labor munkafázisnak.
Azonban egy jó lenyomatanyagot nemcsak a technológiai és 
fizikai paraméterei határoznak meg. A legmagasabb szintű 
technológiai megbízhatóság kombinációja az ideális 
felhasználhatósággal eredményezik egy lenyomatanyag 
klinikai sikerességét. A precíziós lenyomatanyagok közül az 
A- szilikonok bizonyulnak a legsikeresebbnek. Piacvezetők 
mert pontosak, dimenzió- stabilak és széles az indikációs 
területük. Kiváló eredményeket mutatnak pontosság, felszín 
minőség, forma visszaadó és folyó képesség, hidrofil 
tulajdonság és szakítószilárdság területén, melyekkel meg-
felelnek minden protetikai lenyomatanyaggal szemben 
támasztott követelménynek. A mindennapi praxisban a 
lehetőség szerinti legjobb eredmény elérése érdekében a 
Heraeus Kulzer cég, évtizedes lenyomati tapasztalata 
alapján, kifejlesztette a Variotime lenyomatanyagot, a maga 
innovatív kötési koncepciójával.

Variotime – Az Anyag
A Variotime a modern fogászati praxisok magas igényeinek 
kielégítésére tervezett A-szilikon lenyomatanyag. Az 
anyagtulajdonságok optimálizálásának eredményeként, a 
legmagasabb szintű részlet visszaadó képesség, pontosság és 
könnyű felhasználhatóság jellemzi. Az összes lenyomat-
vételi technika lefedése végett a Variotime három különböző 
kiszerelésben érhető el, a Dynamix gépi, kézi keverésű és az 
Automix kartusos csomagban, melyek lehetnek Easy Putty, 
Heavy Tray, Medium Flow, Light Flow, vagy Extra Light 
Flow konzisztenciájú anyagok.
Az olyan lenyomatvételi helyzetekben, ahol az anyag végső 
keménysége kiemelten fontos, mint például az implantátum 
protetikában a lenyomati fejek rögzítése, használható a 
közepes viszkozitású Variotime Monophase, a kétfázisú 
lenyomat alternatívájaként. Mindkét megoldás alkalmas a 
különböző típusú implantációs lenyomatokhoz (nyitott 
kanalas, vagy konvencionális), és alapjául szolgál a precíz 
fogtechnikai munkálatoknak. A Variotime lenyomatok még 
magas végső keménység esetén is könnyen eltávolíthatóak a 
szájból.

Anyag-kötési koncepció és részlet visszaadó képesség
Más A-szilikonokkal összehasonlítva a Variotime egy 
intelligens kötési koncepcióval bír, ahol az anyag kötési 
katalízise a páciens szájüregi hőmérséklete által 
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szabályozott. Ez a felhasználó számára 1:00-2:30 perc 
közötti feldolgozási időt biztosít. Ez kifizetődő mind a 
kétfázisú lenyomati technikáknál, vagy nagyobb protetikai 
munkáknál, mivel lesz elég idő mindkét fázis applikációjára, 
és szóló preparáció lenyomatozására is ideális. Ugyanakkor a
speciális kötési katalízisnek köszönhetően az intraorális 
kötési idő mindig egyformán rövid. 2:30 perc elmúltával az 
lenyomat eltávolítható a szájból. A feldolgozási idő 
variabilitása és a mindig egyformán hosszú intraorális kötési 
idő egyedi kombinációja teszi a Variotime anyag felhasznál-
hatóságát még kényelmesebbé mind az orvosi team, mind a 
páciens számára. A helyzet komplexitásától függetlenül a 
Variotime képes alkalmazkodni a felhasználó egyéni 
munkastílusához, ezáltal nehézségmentes lenyomatvételt 
biztosítva. Külön normál és gyorskötésű lenyomatanyagok 
beszerzése és tárolása a rendelőben ezáltal szükségtelenné 
válik.

Dynamix Keverő
A lenyomatvételi eljárással szerzett hosszútávú tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a kézi keverés, még a leggondosabb 
eljárás esetén is egy felhasználás érzékeny módszer, ahol 
minőségromlás fordulhat elő. Ennek a problémakörnek a 
megkerülése érdekében a Heraeus Kulzer kifejlesztette a 
Dynamix keverő rendszert. Az ehhez használatos termékek a 
Variotime Dynamix Putty, Heavy Tray és Monophase 
lenyomatanyagok, melyek mechanikusan keverednek össze 
egy kartusból. A Dynamix Puttynak igazi „gittszerű” 
konzisztenciája van, így könnyen formázható mint egy kézi 
keverésű anyag. A Dynamix rendszer, kikerülve a kézi 
keverés hiba lehetőségeit, mindig állandó arányokkal 
dolgozik, mely homogén és szennyeződésmentes lenyomat-
anyagot eredményez. Ezen oknál fogva a felhasználó a lehető
legjobb lenyomattal dolgozhat, mely mindenkor egyformán 
pontos és szépen illeszkedő lesz.

Eset ismertetés
Egy 48 éves hölgy páciens, aki az elmúlt években a 
rendelőnk páciense volt konzerváló fogászati, parodon-
tológiai és protetikai problémákkal, most implantáció 
igényével jelentkezett. A 44, 46 és 47 fogak rossz prognó-
zisukból fakadóan eltávolításra kerültek pár hónappal az 
implantációs beavatkozás előtt. A páciens szájhigiénéje és 
parodontális állapota nagyon jó volt (1. kép).

fordította: Dr. Nagy Zsolt

1. ábra
Kiindulási helyzet: Parodontálisan kezelt fogazati állapot
enyhe torlódással és résképződéssel a 44, 46 és 47 fogak

elvesztése után.



restaurátum átadásáig, ha esetleg az ideiglenes újbóli 
elkészítése szükségessé válna. Első lépésként a 45 fog szóló 
koronához került előkészítésre, lingualis oldalon Rebilda LC 
kompozittal történő csonkkiegészítés után (4. ábra).

A preparációs határok tiszta érzékelhetősége végett 
sulcustágító fonal lett behelyezve. Az ínyformázók 
eltávolítása után Camlog lenyomati fejek kerültek az 
implantátumokba nyitott kanalas lenyomatvételi techni-
kához. Egy gyári kanál került az implantátumoknál 
individualizálásra, majd bepróbálásra (5. ábra), majd a 
kivágások helye viasszal került befedésre.

A kétfázisú lenyomatvételhez a nagy viszkozitású A- 
szilikon Variotime Dynamix Heavy Tray a Dynamix 
keverőgéphez és a Variotime Medium Flow a keverő-
pisztolyhoz lettek előkészítve. A felhasználónak minden 
Variotime termék esetében 1:00 és 2:30 perc közötti 
feldolgozási idő áll a rendelkezésére. A 6. ábra mutatja a 
lenyomati fejek pontos és buborék mentes körülinjektálását
az automix keverőcsőrből, valamint a Varioime Medium 
Flow hidrofil tulajdonságának köszönhető sulcusba történő 
adaptációját.

A klinikai és a radiológiai vizsgálat alapján cserére szoruló 
fognyaki tömések és a 45 fogon egy szekunder caries által 
alávájt, elégtelen részleges korona volt található. A korábban 
aktív, mára kezelt parodontitis a panoráma röntgenen 
generalizált, horizontális csontpusztulásként látszódott. A 
csontkínálat a moláris régióban implantáció szempontjából 
horizontálisan és vertikálisan is kíváló volt, további mérés-
ekre nem volt szükség. A 44 fog helyén a keskeny alveolaris 
gerinc miatt buccalis augmentáció vált szükségessé. A 
kezelés tervezését követően a páciens beleegyezett 3 
implantátum beültetésébe, kerámia koronákkal és egy szóló 
kerámia koronába a 45 fogon. Az implantációt szájsebész 
szakorvos végezte, majd a transzgingivális gyógyulást 
követően érkezettvissza a rendelőbe a további kezelésekre. 
Három hónappal az implantációt követően gyulladásmentes 
volt a terület, a gingiva egészséges színű és struktúrájú volt, 
valamint szépen körbenőtte az ínyformázókat (2. ábra).

Az implantátumok megfelelő pozícióját OP felvétel igazolta 
(3. ábra).

Ezek alapján hozzá lehetett kezdeni a szuprastruktúrák és a 
45 korona elkészítésének. A 45 fog preparációját megelőző-
en a negyedik kvadránsról történt egy lenyomatvétel 
Variotime Heavy Tray anyaggal, a későbbi ideiglenes 
fogpótlás elkészítése érdekében.
A Variotime rendkívül dimenzióstabil és még a nagy 
viszkozitású formájában is annyira pontos, hogy a precízen 
illeszkedő ideiglenes is gyorsan és könnyedén elkészíthető, 
valamint a lenyomat könnyen eltárolható a végleges 

4. ábra
45 fog csonkelőkészítés után, lenyomatvétel előtt.

5. ábra
A lenyomati fejek rögzítése a 44, 46 és 47 implantátumokban
nyitott kanalas lenyomatvételi technikához. A műanyag gyári

kanál individualizálása és szájba próbálása.

2. ábra
A transzgingivális gyógyulású Camlog implantátumok

beültetése és a 44 defektus augmentációja utáni állapot.
Klinikailag elégtelen záródású részleges korona a 45 fogon.

3. ábra
A jobb alsó implantátumok kiértékelésére készült kontroll panoráma röntgen,

a protetikai fázis előtt. Az implantátumok megfelelően csontosodtak.
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A cikk folytatása

PONTOS, VARIÁLHATÓ ÉS
IDŐTAKARÉKOS LENYOMATVÉTEL



A lenyomatkanál végül a még mindig képlékeny Variotime 
Medium Flowra nyomást gyakorolva, a páciens szájába lett 
helyezve (9. ábra). A megfelelő keménységű Varioime 
Heavy Tray meggátolja a híg fázis szétfolyását és biztosítja a 
kanál kötés alatti stabil pozícióját (9. ábra).

Az állandó, 2:30 perces intraorális kötési idő után a 
Variotime lenyomatanyag megköt, és a lenyomati fejek 
kioldása után könnyen eltávolítható. A szájból való 
eltávolítás után a Variotime lenyomat tiszta és stabil, a 
lenyomati fejek pozícióját biztosan rögzíti. (10. ábra).

A Variotime Medium Flow köszönhetően alacsony 
viszkozitásának és kedvező hidrofil tulajdonságának, a 
legapróbb részleteket is leképezte és tökéletesen visszaadta a 
felszíni struktúrákat. A Variotime Dynamix Heavy Tray és 
Medium Flow közti különbség miatt az eredmény könnyen 
kontrollálható. A Medium Flow legvékonyabb részletei is 
megtartottak maradtak, a 45 fog preparációs határa is tisztán 
felismerhető, valamint a lágyszöveti funkcionális részek is 
kirajzolódtak (10. ábra). A laborban a gipszelés előtt az 
implantátum analógok rögzítésre kerültek a lenyomati 
fejekhez (11. ábra). 

Ez elég időt hagy a felhasználónak, hogy körülfolyassa a 
lenyomati fejeket és a 45 fogat, míg az asszisztens megtölti a 
lenyomat kanalat a Variotime Heavy Tray anyaggal a 
Dynamix gyorskeverő gép segítségével (7. ábra).

A lenyomatkanál szájba helyezése előtt, szendvics technika 
jelleggel, még egy réteg Variotime Medium Flow kerül a 
Heavy Tray anyag fölé (8. ábra).

10. ábra
A lenyomati fejek biztosan rögzültek a lenyomatanyag magas

stabilitásának köszönhetően. A kiváló részletvisszaadó
képesség következtében a preparációs szélek tisztán kivehetőek

a 45 fognál. 

9. ábra
Az ideális viszkozitás megfelelő stabilitást eredményez a kötési

idő alatt és elősegíti a lágyszövetek pontos leképezését.
A rövid intraorális kötési idő mindössze 2:30 perc.

6. ábra
Variotime Medium Flow lenyomatanyag intraorális adaptálása

Automix keverőcsőrrel. A kedvező viszkozitás és hidrofilitás
lehetővé teszi az anyag különböző felszíneken való precíz szétterülését.

7. ábra
A lenyomat kanál nagy sebességű megtöltése Variotime Dynamix Heavy Tray-jel.

Az anyag stabilan ül a kanálban.

8. ábra
Variotime Medium Flow applikációja a két- fázisú lenyomatvételhez.

A viszkózus alap meggátolja az anyag szétfolyását.
A szájon kívüli feldolgozási idő 1:00 és 2:30 perc közé tehető.
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11. ábra
A labor analógok rögzítésre kerültek a lenyomati fejekre. 

14. ábra
Szekcionált mester minta: A 45 fog preparációs határai jólm látszódnak,

a 44 kerámia felépítmény csavarosan rögzült a
Camlog implantátum analóghoz.

15. ábra
A végső restaurátum okkluzális nézetből. 44 és 45 szóló koronák,

46 és 47 sínezett koronák.

12. ábra
Variotime lenyomat az ínymaszk elkészítését követően. 

 13. ábra
Szekcionálatlan minta ínymaszakkal és implantátum analógokkal.

Minden struktúra részletgazdagon látható.

A cirkónium vázak a szóló koronákhoz (44-45) Tizian 
Occlusal tömbből (Tizian, Schütz-Dental) lettek kifaragva, 
majd teljes kerámia leplezést került rájuk. A 46 és 47 
pillérekre készülő koronák szintén kerámia leplezésű 
cirkónium koronák volták, azonban összesínezve készültek, 
külön köztes fejegység nélkül, egyből a titanium bázisra 
ragasztva (15. ábra).

A 16. ábra mutatja az elkészült protetikai munkát a mintára 
való rögzítés előtt. A 44 cirkónium fejegység szájon belüli 
helyes pozícióját egy transzfer sín mutatta meg.

Az implantátumok körüli marginális területre pedig 
szilikonból készült ínymaszk került (12. ábra). 

A mesterminta rendkívül tisztán adja vissza a precíz 
protetikai restaurátumhoz szükséges részleteket (13. ábra).

A következő fázisban a 44 implantátumhoz készült 
individualizált cirkónium felépítmény titanium bázisra 
ragasztva (14. ábra).
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16. ábra
Végső restaurátum lateralis nézetből. A tökéletes lenyomatnak köszönhetően precíz

munka készült a mintán.

PONTOS, VARIÁLHATÓ ÉS
IDŐTAKARÉKOS LENYOMATVÉTEL



A fejegység csavarosan rögzült az implantátumhoz, majd 
okkluzálisan kompozit anyaggal került lezárásra (17. ábra).

A 18. ábrán látható a koronák rés mentes, pontos és 
elmozdulás mentes illeszkedése. A 46 és 47 koronák könnyen 
az implantátumokra helyezhetőek voltak, mely azt mutatja, 
hogy a szájüregi helyzet tökéletes pontossággal lett reprodu-
kálva mind a lenyomat, mind a minta tekintetében. A 44 és 45 
pilléreken duál cementtel, míg a 46 és 47 implantátumokon 
csavarozható megoldással lettek rögzítva a koronák, Venus 
Diamond Flow kompozittal lezárva. A 19. ábra az inraorális 
állapotot mutatja közvetlenül a pótlások rögzítése, valamint 
az okklúzió és artikuláció ellenőrzése után.
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Összegzés

A Variotime A-szilikon egy megbízható és felhasználóbarát 
lenyomatanyag rendszer minden lenyomatvételi techniká-
hoz. Változtatható felhasználási időt enged meg rövid 
intraorális kötési idő mellett, erősen hidrofil, nagy a részlet-
visszaadó képessége és kedvezően megkeményedik a 
lenyomati fejek stabilizálásához. A felhasználási folyamat 
egyénileg alakítható a felhasználó igénye, vagy a kezelés 
szerint. Mindezeknek megfelelően a Variotime család 
garantálja a kíváló lenyomati eredményt és a precíz 
laboratóriumi felhasználhatóságot.

Fordította: Dr. Nagy Zsolt
Kontakt: Kulzer GmbH Grüner Weg 11, 63450 Hanau

17. ábra
A fejegység pozíciójának ellenőrzése átvivő kulccsal.
A lenyomat pontosan visszaadta az in-vivo helyzetet,

a fejegység tökéletesen illeszkedik, és rögzíthető.

18. ábra
44 és 45 koronák adhezíven ragasztva. A 46 és 47 implantátum

koronák átmenő csavarral lettek rögzítve, okkluzálisan Venus Diamond Flowval
lezárva.
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19. ábra
Esztétikailag és funkcionálisan is kiváló erdemény született

a kezelés végén.



BOMBA ÁRAK !BOMBA ÁRAK !
KUPON AKCIÓKKUPON AKCIÓK

00.000.-15.300.-

Multifunkcionális methacrylat bázisú, ideiglenes
híd és korona anyag automix kartusban.

REALPROVI KB 4:1

50 ml - 3.190.-4 g -

Fényrekötő egykomponensű polimerizáció után is
rugalmasan maradó ideiglenes tömőanyag.
Eltávolítása gyors és egyszerű, még a kisméretű
alámenős részeknél is.

A1 vagy A3

REALFILL LC PROVI

5.640.-

Fényrekötő 5. generációs bond érzékenységcsökkentő
hatóanyaggal, bármely kereskedelmi forgalomban kapható
fényrekötő kompozit anyaggal és kompomerrel egyaránt
használható

REALBOND LC DESENSITIZER

5 ml -

STERI-QUICK
Egyedileg csomagolt, használatra kész
steril takarólepedők zöld színben.
500 x 700 mm

380.-

CAPO NATURAL
Fényrekötő mikrohibrid kompozit tömőanyag.
Optimalizált kopásállóság, kiemelkedő mechanikai
és esztétikai tulajdonsággal rendelkezik.

14.250.-
3 db-os szett (A2, A3, A3,5 színekben)
-

3x4 g -
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KUPON AKCIÓK

allergén
mentes

 
Magasan töltött (kb. 50 súly%), fluorid tartalmú,
fényrekötő barázdazáró. Hajlítószilárdsága és
kopásállósága kiváló. Az új, hajlítható direkt
applikációs kanülök megkönnyítik a használatot
és közel 100%-os anyagfelhasználást tesznek lehetővé

FISSURIT FX

13.975.-2x2,5 g -

2.100.-150 db kendő

UNISEPTA PLUS WIPES
Nem invazív orvosi eszközök felületé-
nek gyors fertőtlenítésére alkalmas,
használatra kész, eldobható törlő.
Kényelmes és gazdaságos alkalmaz-
hatóságának, valamint széles hatás-
spektrumának köszönhetően
az egyes páciensek közötti
fertőtlenítések ideális eszköze.

GELATAMP
Steril, 14 x 7 x 7 mm, ezüstkolloid
tartalmú zselatin tampon.
Az ezüst tartalom megakadályozza
az alveolus újrafertőződését

10.500.-50 db -

CHARISMA CLASSIC
VÁLASZTHATÓ SZÍNEKBEN!

65.900.-

8.700.-

AGFA DENTUS E-speed
E-osztályú intraorális röntgenfilm
3x4 cm. 150 db/csomagCharisma Classic Combi Kit (8x4g) + Gluma 2Bond

Új fényre kötő mikrohibrid kompozit tömőanyag.
Könnyű kezelhetőség, krémes konzisztencia,
egyszerű mintázhatóság, polírozhatóság jellemzi.

BOMBA ÁRAK !
KUPON AKCIÓK
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4 mm

Admira Fusion
Univerzális nanohibrid ORMOCER® restaurációs anyag.
A világ első tisztán kerámia alapú, klasszikus monomerektől 
mentes helyreállító anyaga. Rendkívül alacsony polimerizációs 
zsugorodás jellemzi. Semleges, így rendkívül biokompatibilis, az 
elszíneződésekkel szemben nagy mértékben ellenáll. „Flow-on-
demand”, az anyag csak nyomás alatt áramlik folyékonyan, az 
applikálást követően stabilan megmarad az üregben és 
modellezhető. Kompatibilis az összes hagyományos ragasztóval.

87.630.- 56.840.-

Admira Fusion set Admira Fusion Flow set
REF 2750 - 5x3 g+bond REF 2816 - 5x2 g

Bulk Fill technika

Admira Fusion x-tra
Univerzális nanohibrid ORMOCER® 
restaurációs anyag.
Tisztán kerámia alapú, klasszikus mono-
merektől mentes gyorsított helyreállító 
anyaga, (BPA mentes). Gyors és kiváló 
minőségű - 4 mm vastag rétegben is 
biztonságosan polimerizálható. Rendkívül 
alacsony polimerizációs zsugorodás (1,25 
térfogat% ) és különösen alacsony zsugorodási 
stressz jellemzi, amely optimális széli 
záródással párosul. Univerzális színárnyalat 
kaméleon effektussal.

22.900.-REF 2810 - 3 g
REF 2811 - 15x0,2 g

V-Posil X-Light FastV-Posil Putty Fast
REF 2561 - 2 × 450 ml

V-Posil Heavy Soft Fast
REF 2565 - 380 ml REF 2575 - 2 × 50 ml

35.000.- 38.390.- 17.000.-

V-Posil Light Fast
REF 2573 - 2 × 50 ml

V-Posil
Erősen hidrofil, precíz A-szilikon lenyomatanyag hosszú
előkészítési és rövid szájbantartási idővel. Magas szakító-
szílárdságának és kiváló visszarugózó képessségének 
köszönhetően biztonságosan eltávolítható a szájból. 
Hidrofil tulajdonsága kötés után is megmarad, pontossá 
téve ezzel a kiöntést illetve a protetikai munkát.

T H E  D E N TA L I S T S
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A chipek és a robotok ...
Emlékszem arra a chips reklámra, aminek a gyakran ismételt 
szlogenje így hangzott: „Azok a régi jó dolgok…”.

Ma egy olyan felgyorsult világban élünk, amikor a fejlődés 
ütemét szinte lehetetlen követni és ez a rohamos innováció az 
élet minden területén megjelenik. Nincs ezzel másként a 
fogorvoslás sem. Már betörtek a mindennapi rutinellátásba a 
legújabb anyagok és technológiák, de mellettük még mindig 
a régi jó dolgokra alapozzuk ellátásunkat.

- És ez sokáig így marad még?
- Vagy az innovatív megoldások rövid időn belül kiszorítják a  
hagyományos eljárásokat és anyagokat?
- És ha így lesz, akkor milyen rövid időn belül?

Ezekre a kérdésekre ma talán nehéz válaszolni, illetve csak 
részben lehetséges. Egészen biztos, hogy a digitális és 
automatizált munkafolyamatok térhódítása uralkodóvá válik 
a fogászatban is, de ennek pontos idejét nem tudjuk még 
megbecsülni sem. És ennek mi az oka? Ha egy hasonlaton 
keresztül szeretném megközelíteni a kérdést, akkor 
megpróbálok párhuzamot vonni a digitális fogászat és az 
autóipar között, még ha elsőre kicsit erőltetettnek is tűnhet.
Évekkel ezelőtt megmosolyogtuk még az elektromos és 
hibrid autók ötletét és szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy 
valaha ezek nagymértékben elterjednének. És hol tartunk 
ma? Számos európai országban már a hagyományos benzin 
és dízelüzemű autók vészharangját kongatják és az önvezető 
elektromos autók rohamos térhódítását készítik elő. A 
realitás valahol a két véglet között van. Az elektromos autók 
mellett elsősorban a környezetvédők érvelnek. De azzal is 
tisztában kell lennünk, hogy a korunk nagy ellensége, a 
járművek szén- dioxid-kibocsátása sem zéró a tisztán 
elektromos járművek esetében, mert a korrekt és alapos 
vizsgálat beleveszi az elektromos áram előállításának, 
szállításának kérdését, veszteségeit és környezeti hatásait is, 
s ez az úgynevezett &quot;well-to- wheel&quot; (forrástól a 
kerekekig) vizsgálat az egyetlen elfogadható, valós módszer 
a hagyományos és villanyautó összehasonlítására. Reális 
becslések szerint a tisztán elektromos járművek még nem 
tudják kiszorítani a belső égésű motorral rendelkezőket, és 
2035-re is közel 70%-ra becsülik a hagyományos motorok-
kal ellátott autók arányát.

És valahogy így van ez a fogászatban is. Vegyük például a 
lenyomatvételt. Ez az egyik leggyakoribb, mindenki által 
ismert és alkalmazott beavatkozás. Természetesen már ennek 
is van digitális változata, és a gyártók nem is annyira titkolt 
szándéka szerint hamarosan ki is szorítja a jelenlegi 
lenyomatanyagokat és módszereket. De ez eddig nem 
következett be és várhatóan még évekig nem is fog. Ennek 
oka lehet a digitális technika kiforratlansága, tökéletlensége. 
De elterjedésének jelenlegi magas beruházási költségei is 
gátat szabnak. És amikor a költségeket említjük, nem csak a 
scanner árát értjük alatta. Hiszen ha scannert veszünk, akkor 
a labort is rákényszerítjük egy 3D nyomtató vásárlására, 
infrastruktúra fejlesztésére, technikai centrumok 
kialakítására. Ez pedig már tetemes beruházás, aminek 
megtérülése jelenleg csak bizonyos esetekben biztosítható.

Ezért értékelem nagyra, ha egy autógyártó napjainkban a 
hagyományos benzinmotor fejlesztésébe kezd és legalább 
ennyire nagyra értékelem azt a fogászati anyaggyártót is, aki 
lenyomatanyag fejlesztésre és gyártásra adja a fejét.

Az előbbire nem akarok példát mondani, de az utóbbira 
példaként a VOCO-t tudom felhozni. Termékpalettájában 
évekig nem volt jelen a lenyomatanyag. Az elmúlt évben 
azonban megjelent kínálatukban egy addíciós szilikon 
lenyomatcsalád. Ez azért is érdekes, mert ezzel szinte 
párhuzamosan indult az intaroralis scannerük piaci 
bevezetése is.  A V-Posil nevű termékcsalád tagjai között 
megtaláljuk az alaplenyomatot és korrekciós fázist is, a mai 
kor követelményeinek megfelelően akár gépi keverésű 
kiszerelésben is elérhető. A különböző viszkozitású anyagok 
kombinálása pedig szinte minden indikációs területen 
biztosítja az alkalmazhatóságot. Mindezek mellett a termék 
rendkívül jó hidrofiliciási mutatóval rendelkezik, és gyors 
kötési ideje is felhasználóbaráttá teszi..

A V-Posil termékkel a VOCO a nagymúltú és kiváló terméket 
gyártók sorához csatlakozott és új lenyomatanyag családja is 
valószínűen elnyeri a felhasználók tetszését.
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RPekkton ivory.+
a fogpótlások optimális vázanyaga

CENDRES
MÉTAUX

+
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Pekkt n R
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A Pekkton elérhető technikusánál vagy cégünknél, bővebb információért keresse munkatársainkat.
Szakmai anyagok az alábbi weboldalon megtalálhatók: www.cmsa.ch

A Dental Technology (USA) szakfolyóirat 2016-ban az év trendváltó protetikai 
vázanyagának nevezte a Pekkton nagyszilárdságú polimert.

A Cendres Métaux svájci cég által 2015-ben az IDS-en bemutatott és piacra dobott 
Pekkton nevű vázanyag az u.n. poliéter-keton-bázisú nagyszilárdságú polimerek 
családjába tartozik. A már korábban megismert PEEK- anyagok továbbfejlesztett,  jobb 
műszaki paraméterekkel rendelkező változata.  Az anyag a repülőgépipar alapanyaga.

A Pekkton a ma ismert vázanyagok közül az emberi csont paramétereihez legközelebb 
álló termék. Sűrűsége csak 1,4 g/cm  hatszor-hétszer könnyebb, mint a cirkon, vagy a 
fémvázak!

Rugalmassága nagymértékben csökkenti az implantátumokra, fogcsonkokra ható 
erőket, védi az implantátumok körüli csontanyagot a stresszhatásokkal szemben. 
Lényegesen javítja páciense életminőségét, főleg nagyobb implantológia beavatkozások 
esetén. Az anyag CAD/CAM technológiával vagy termoplasztikus préstechnológiával is 
feldolgozható.

A fogászati szakma már régóta keresi a fogpótlások optimális vázanyagát ...

MILYEN AZ OPTIMÁLIS PROTETIKAI VÁZANYAG?
kemény, de rugalmas
biokompatibilis, nem hővezető
alacsony sűrűségű (könnyű)
nincs benne természetidegen anyag

...mint az emberi csont!



750.-
NYÁLSZÍVÓ
-

100 db/cs.
970.-

HIDEG SPRAY
-

200 ml
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2.015.-

EXHAUSTOR
-

10 db/cs.

3.190.-
1.610.-

VIZSGÁLÓKESZTYŰ
púdermentes, színes style

100 db/cs.

SMILE GUMIS MASZK
-

50 db/cs.
2.315.-

VIZSGÁLÓKESZTYŰ
púdermentes

100 db/cs.

FOGKEFE
egyszer használatos

100 db/cs.

VATTAROLNI
1, 2, 3-as méret

300 g

TOPMASK gumis maszk
különböző színekben

50 db/cs. 2.990.-1.750.-1.610.-

80 db/cs. 3.230.-
NYÁLKENDŐ

655.-
MŰANYAG POHÁR
-

100 db/cs.

1.405.-

TÁLCABETÉT PAPÍR
18x28 cm

250 db/cs.

APPLIKÁTOR
super fine, fine, regular

100 db/cs. 1.015.-



- gazdaságos 2%-os hígítás 
- nem habzik, illatosított
- amalgámszeparátoroknál is használható
- alkohol, fenol és klórmentes
- 100%-ban lebomló, környezetbarát
- biofilm elleni védelem (ISO/TS 15883-5 2006)

Használatra kész,
100%-ban lebomló, alkoholmentes
fertőtlenítő kendő. Allergén mentes!

Hármas hatás:
tisztít, feloldja a vízkövet és fertőtlenít

®

A lerakódott biofilmben megtelepedhetnek a
mikroorganizmusok (pl. legionella), melyek
veszélyt jelentenek a paciensre és a kezelő-
egységre egyaránt! A Vacucid 2 megakadályozza a 
biofilm lerakódását, így pénzt és bosszúságot 
takarít meg rendelőjének, valamint megvédi
pácienseit az esetleges fertőzésektől.

Rövid behatási idejének köszönhetően gyorsan 
és kíméletesen tisztíthatja két páciens között a 
rendelőt. Nem tartalmaz 1-Propanol-t, illat- 
és egyéb allergén anyagot. Alkalmas minden 
felület fertőtlenítésére.

- alkoholmentes
- foltmentesen szárad minden felületen
- biztonságosan használhatja bőr és műbőr
   felületeken
- nem károsítja a fém és üveg eszközöket
- környezetbarát

Védje meg kezelőegységét és
pacienseit! Allergén mentes!

Kiszerelés:

Unisepta Foam2 Wipes 100db/cs. 3.650,-
Unisepta Foam2 Spray 750ml             6.640,-
Unisepta Foam2 Spray 5l                 19.120,-

Kiszerelés:

Vacucid 2 1 liter 7.460,-
Vacucid 2 5 liter 32.190,-
1 liter Vacucid 2 = 50 liter használatra kész oldat,
így 1 liter munkaoldat  150,-

®

®

®
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GUIDOR

CSONTPÓTLÁS EGYSZERŰEN
EGYEDÜLÁLLÓ, 100%-IG ALLOPLASZTIKUS CSONTPÓTLÓ ANYAGOK, AMELYEK TERMÉSZETESEN ÁSVÁNYI
ANYAGOKBÓL KÉSZÜLNEK. NEM TARTALMAZNAK SEM ÁLLATI, SEM HUMÁN EREDETŰ ALKOTÓELEMEKET!
LÁGYAN A FECSKENDŐBŐL A DEFEKTUSBA MODELLÁLHATÓAK! VÉRREL ÉRINTKEZVE NÉHÁNY PERC ALATT
KIKEMÉNYEDNEK!

GUIDOR® easy-graft Classic
100% béta-trikálciumfoszfát (β-TCP)
Biológiailag teljesen felszívódik (csonttá alakul)
Nagy porozitás, oszteokonduktivitás
Biokompatibilis, oszteoregeneratív anyag
Széleskörű felhasználási terület
2 fajta szemcseméret, 3 térfogati kiszerelés

GUIDOR® easy-graft Crystal
40% β-TCP, 60% HA (hidroxylapatit) bifázisú anyag
A gyorsított csontképződés ötvöződik a hosszú távú
térfogatmegtartással
Nagy porozitás, oszteokonduktivitás
Biokompatibilis, oszteoregeneratív anyag
Széleskörű felhasználási terület
2 fajta szemcseméret, 3 térfogati kiszerelés

Az easy-graft Crystal bifázisú csontpótló anyag az easy-graft Classic technológiájával, de 40% ß-TCP és 60% 
hidroxylapatit (HA) tartalommal. Ezzel a gyorsított csontképződés ötvöződik a hosszú távú térfogatmegtartással. A 
magas nyitott mikro- és makroporozitás és az optimálisan kiegyensúlyozott anyagösszetétel miatt az  easy-graft Crystal
az erőteljes csontképződést segíti. A ß-TCP- rész lassan szívódik fel, míg a HA-rész mint nagyporozitású védőváz 
megmarad a hosszú távú térfogatmegtartás érdekében.

A GUIDOR® easy-graft indikációi a száj, állcsont és arcsebészet területén:
(Az easy-graft Classic és easy-graft Crystal anyagok ugyanazon indikációkhoz alkalmazhatóak. Az anyag kiválasztása az 
orvostól, és a műtéti terv által preferált lépéseitől függ. Ld. implantációnál a lépésenkénti időtervezést.)

- ciszták eltávolítása után keletkezett defektusok feltöltésére
paradontális defektusok, membrán felhasználásával- 
állkapocsgerinc augmentációjakor, membrán felhasználásával (GBR)- 
gyökércsúcs rezekcióhoz- 
foghúzásüregeknél- 
oroantrális átjárások lezárásához- 
visszamaradt fogak sebészi eltávolítása utáni hiányok kezelésekor- 
sinusfelszín emeléséhez- 
csont eltávolítási hiányoknál (augmentációnál)- 
csontsorvadás megelőzéséhez- 
alacsony csontregenerációs tulajdonsággal rendelkező pácienseknél- 
irányított csontregeneráció (GBR) esetén- 
paradontális kürethez csontbeépítéssel- 
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A granulátumok két szemcseméretben állnak rendelkezésre. A csonthiány nagysága határozza meg, hogy melyik
méretet választjuk: minél nagyobb a csonthiány, annál nagyobb granulátum méretet használjunk. Az alábbiak szerint
javasoljuk a szemcsenagyság kiválasztását.
-

Paradontális hiányoknál: 500-630µm szemcsenagyság
Kiszerelés: 0,15ml-es fecskendőkben
-

Cisztáknál, üregeknél, augmentációknál, és sinus műtéteknél: 500-1000µm szemcsenagyság
Kiszerelés: 0,25ml-es fecskendőkben és 0,4ml-es fecskendőkben

150 szemcsemérete: 500-630µm

3x0,15ml 57.800.- Ft
-

250 szemcsemérete: 500-1.000µm

3x0,25ml 63.900.- Ft
-

400 szemcsemérete: 500-1.000µm

3x0,4ml   83.300.- Ft

150 szemcsemérete: 500-630µm

3x0,15ml 55.900.- Ft
-

250 szemcsemérete: 500-1.000µm

3x0,25ml 61.800.- Ft
-

400 szemcsemérete: 500-1.000µm

3x0,4ml   80.990.- Ft

easy-graft ®CLASSIC (100% β-TCP) easy-graft ®CRYSTAL (bifázisú, 40% β-TCP, 60% HA)
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GUIDOR® calc-i-oss Classic GUIDOR® calc-i-oss Crystal

38.995.- Ft
49.380.- Ft

49.445.- Ft

GUIDOR calc-i-oss CRYSTAL kétfázisú kalcium-foszfát
(BCP) vegyületből áll, mely 60% hidroxi-apatit és
40% tiszta ß-TCP
100%-ban felszívódik, így helyet biztosítva az
új csont számára
100%-ban alloplasztikus, nem tartalmaz sem állati sem
emberi eredetű anyagokat, nincs idegen anyag a testben
Biokompatibilis
A GUIDOR calc-i-oss CRYSTAL nyitott mikropórusai
lehetővé teszik az optimális folyadék keringést

100%-ban béta-tricalciumfoszfát (ß-TCP)
100%-ban felszívódik, így biztosítva helyet az
új csont számára
100%-ban alloplasztikus, nem tartalmaz sem állati sem
emberi eredetű anyagokat, nincs idegen anyag a testben
GUIDOR calc-i-oss CLASSIC nyitott mikropórusai
lehetővé teszik az optimális folyadék keringést
Biokompatibilis
Az anyag felszívódása és a csontregeneráció
párhuzamosan zajlik
5-15 hónapon belül teljesen felszívódik

3x0,5 ml - 3x1 ml -

3x1 ml -

Szaktanácsadással, szakmai anyagokkal (szakcikkek, esettanulmányok, részletes információs anyagok), gyakorlati bemutatással állunk rendelkezésükre!
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A GUIDOR® Matrix Barrier
anyagot nem lehet észlelni.
(10) új alveoláris csont
(11) kötőelem
(12) cementum

A GUIDOR Mátrix Barrier
már nem látszik, a mátrix
teljes felszívódódott

Kötőszövet (1)
A GUIDOR Matrix Barrier (2) , Mátrixszalag (3)
Belső tér (4), Külső réteget (5)
Belső réteget (6), Alveoláris csont (7)
Újonnan kialakult periodontális szalag (8)
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24 hónap után:6 hét után: 6 hónap után:

A GUIDOR® mátrix bioresorbable barrier legalább 6 héten keresztül biztosítja a barrier funkciót, amely idő alatt 
a mátrix szerkezete fennmarad. Ezután a termék egy előre kiszámítható időtartamon belül felszívódik, és 
fokozatosan helyettesíti a periodontális szövetet.

15x20 mm - 20x25 mm -28.800.- 44.800.-

A felső (1) és az alsó réteg (3) lézeres perforációi lehetővé teszik
a felső réteggel a nagyobb mértékű folyadékcserét, hogy ösztönöz-
zék a szelektív szöveti integrációt és hozzájáruljanak a
"kiemelkedő klinikai sikerhez" 

EGY ÁTTETSZŐ, FELSZÍVÓDÓ MEMBRÁN, AMELY EGYEDÜLÁLLÓ, TÖBBRÉTEGŰ KIALAKÍTÁSSAL SEGÍTI ELŐ
A PARODONTÁLIS SZÖVET INTEGRÁCIÓT.

� 100% szintetikus, kiszámítható felszívódással
� Vágható és formázható
� A testhőmérsékleten másodpercek alatt alakíthatóvá válik, így könnyen kezelhető és szabályozható
� Különböző formákban és méretekben kapható, ligatúrákkkal és anélkül, az irányított csont- és
   szövetregenerálódás érdekében
Anyagösszetétel
A GUIDOR® bioresorbable mátrix barrier olyan polilaktidokkal készült, amelyeket egy citromsav-észter- 
vegyülettel kevertek össze. Ezek az élelmiszeriparban és az orvostudományban több mint 20 éve jelen vannak. 
Akár vezetett csontregenerációt (GBR), akár irányított szöveti regenerálódást (GTR) hajt végre, ez a teljesen 
felszívódó fogászati membrán kiszámítható teljesítményt és könnyű kezelést tesz lehetővé.
Többrétegű tervezés
A GUIDOR® bioresorbable matrix barrier egy egyedülálló, többrétegű mátrixmodellt használ, amely 
stabilizálja a sebhelyet, segíti a gingivális kötőszövetek korai integrációját és hatékonyan gátolja az epithelium 
növekedését.

GUIDOR bioresorbable membrán
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Méret: 25,30,35,40,45,50
Hossz: L21, L25, L31

Az R6 Reziflow-hoz tartozó papírpoen és guttapercha is elérhető

Az R6 ReziFlow optimális a reciprok mozgáshoz.

csekély számú spirál jellemzi, ami kíméletes, mégis hatékony
kezelést tesz lehetővé
-

többször használható NiTi tűk
-

fokozatosan növekvő távolság az élek között elősegíti a
törmelék eltávolítását, ez a koncepció az úgynevezett „dinamikus twist”
-

speciális kialakítása miatt tökéletesen követi a gyökércsatorna
természetes vonalát
-

kis mértékű csavarásának köszönhetően csökkenti a bemeneti stresszt
-

balra vágó élekkel, minden reciprok mozgású gépben használható

Ára:  / levél (6 darab)24.240.-

guttapercha:  / doboz (60 darab)3.380.-
papirpoen:  / doboz (60 darab)2.600.-

Érezze

a különbséget !

R6 ReziFlow
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A sokszínűségéről híres Komet egy speciális Endo-kampánnyal 
szeretne szélesebb körben is ismertté válni. Marcus Haynert, a Komet 
Endo-termékmenedzsment csoportvezetője elmondta, mi rejtőzik az 
ötlet mögött.

A Kometet mindenki a forgóeszközök egyik legtekintélyesebb 
gyártójaként ismeri világszerte. Szeptember óta öntudatos reklám-
kampánnyal mutatkozik be a lemgoi gyártó: A Komet Endo.

Valójában a vállalat az elmúlt években már bizonyított az Endo-piacon, a 
cég több mint 90 éves történelme során összegyűjtött fogászati know-
how- jának köszönhetően. Azért is kutattak és fejlesztettek intenzíven a 
Komet-nél, hogy a termékportfóliót és a szervizt lépésről lépésre 
kiépítsék, és optimálisan tudják azt a piaci igényekhez igazítani. Így ez a 
termékterület saját imidzset kapott.

A Komet az endodontiát stratégiai termékterületként definiálja, sőt, 
most saját arculatot is kap, ez egy olyan lépés, ami teljesen új a Komet 
eddigi zárt piaci szereplését tekintve. Hogyan jutottak erre a döntés-
re?

M. H.: A Komet évek óta kínál „State of the Art” (csúcsminőségű – a 
szerk.) Endo- termékeket, ez tehát nem újdonság. Csupán egy dolgot 
kellett felismernünk: hogy sok fogorvos még nem tud róla. És itt játszik 
központi szerepet a vállalat image. A Komet tulajdonképpen egy 
„forgóeszköz gyártó” a köztudatban, a fogorvosok pedig néha még 
mindig nem veszik észre, mit kínál a Komet a forgóeszközök mellett. És 
pontosan ezért olyan hangsúlyos a marketing és a márkakommuniká-
ció. Az „Endo vagyok” kampányunkkal, és az egyedi piaci fellépésünkkel 
ki fogunk tűnni a tömegből, és felhívjuk a célcsoportunk figyelmét arra, 
hogy többek vagyunk, mint a forgóeszközök vezető gyártója. Igen, az 
endodontia az utóbbi néhány évben stratégiai termékterület lett a 
Kometnél, és olyan konzekvensen lett kiépítve a termékportfólió, hogy 
ma már közel minden klinikai helyzetre megoldást tudunk kínálni a 
vevőink számára.

Az „Endo vagyok” kampány feltűnést kelt. Kié volt az ötlet, és mely 
szempontok voltak a legfontosabbak?

M. H.: Számunkra fontos volt, hogy a kampány gyorsan és világosan 
működjön, feltűnést keltsen és a vevőinket emocionálisan megszólítsa, 
illetve egyértelműen képviselnie kell a Komet piaci értékeit is. A 
kampányt ki kell terjeszteni valamennyi kommunikációs eszközre azért, 
hogy biztosítani tudjuk a felismerhetőséget a fogorvosok körében. 
Valamint a Komet egy nemzetközi vállalat, ezért szintén nagyon fontos 
számunkra, hogy a kampányunk más országokban, más nyelveken is 
működjön.

Mely elemek újak az Endo-megjelenésben?

A kampány központi, új eleme az „I Komet Endo” szlogen. Ezáltal a már 
ismert Komet logónkat a lehető legszorosabban tudjuk összekötni 

Endo vagyok!Endo vagyok!
A Komet új reklámkampánya
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az „Endo” fogalommal, hogy megmutassuk a cél-
csoportunknak: a Komet Endo. További központi 
elemként a mikro-honlapunkat tudom említeni az online 
felületen:  Ezen az oldalon a  www.ich-bin-endo.de
bemutatkozás mellett a fogorvosok megtapasztalhatják, 
hogy mit várhatnak el tőlünk az endodontia terén. A 
fogorvosoknak is fel fog tűnni, hogy megváltozott a 
kinézetünk: a világos színek helyett – amelyek egyébként 
a Komet piacra lépését formálták – most a szürke 
árnyalatai uralkodnak. Az egész megjelenés nagyon 
modern és összetéveszthetetlen. Biztos vagyok abban, 
hogy a kampányunk célcsoportja megszólítva érzi majd 
magát.

A forgóeszközök standard választékának sokat dícsért, 
Kometre jellemző minősége, megbízhatósága és szer-
vize eleinte bizonyára pozitív színezetet adtak az Endo 
termékeknek. Növekedett időközben a termékcsoport 
önálló dinamikája?

M. H.: Már az endodontia területén is rendkívüli bizalmi 
kapcsolat áll fenn a fogorvos és az ipari partner között. Mi, 
mint partner csak akkor nyerhetjük el ezt a bizalmat, ha 
olyan termékeket adunk a kezelőorvosok kezébe, 
amelyekre 100%-ban hagyatkozhatnak. Ennek alapfel-
tétele a magas minőség. Továbbá az is fontos, hogy mi, 
mint partner, igazodjuk a fogorvoshoz, és ott, ahol éppen 
szüksége van rá. Nem minden fogorvos szimpatizál az 
Endóval, vagy nem mindenki érzi magát 100 százalékig 
biztosnak az eszközök használatában. Ezért a termékeink 
köré felépített szerviz-szolgáltatásunk ugyanolyan 
fontos. Ennek a középpontjában az a külső szolgál-
tatásunk áll, amely biztosítja vevőink számára az Endo-
specialistáink által nyújtott kompetens szaktanácsadást, 
és az átfogó bevezetést a termékeink világába. Ezen felül 
széles körű endodontia kurzusprogramot is kínálunk, 
amely során a fogorvosokat minősített Endo-specialis-
táink teszik naprakésszé az endodontia területén. 

A 2013-as jubileumi évben a Komet tudott újat mutatni: 
innovatív 3D termek lettek a színterei a Komet-
termékeknek és üzeneteknek, az alapszínek pedig a 
fehér és a kék lettek. A megjelenést emocionálisabbá 
tették, emellett a tartalmakat és érveket tárgyilagosan 
akarták közvetíteni. Mi az üzenete az új Endo -
kampánynak?

M. H.: A Komet (is) Endo! És időközben pont ez vált a 
legfőbb erősségünkké. Egy ilyen kampány csak akkor 
működik, ha a termékek is rendben vannak. Ebben pedig a 
Komet a legjobb. És ez nem a véletlen műve, hanem az 
utóbbi évek fokozatosan felépített eredménye. Mi a 
vevőinket pontossággal, egyszerűséggel és minőséggel 
győzzük meg. Mindegy, hogy mi a felhasználás célja, 
mindegy, hogy specializált endodontológiáról vagy 
általános fogorvoslásról van szó. Mindent, amit a vevő a 
Kometban értékel, az Endóban is kínáljuk. Mi ezt 
„Endoneering”-nek nevezzük.

Endoneering? Elmagyarázná ezt a fogalmat egy kicsit 
részletesebben?

I
Endo

M. H.: Az Endoneering (Endo-mérnökség–a szerk.) azt az 
igényünket jelenti, hogy minden olyan terméket kínálni 
tudjunk a vevőinknek, ami a fogorvosok számára a 
legmagasabb színvonalon teszi lehetővé a biztos, 
hatékony és egyszerű Endo-hétköznapokat. Azért, hogy 
ezt a célt elérjük, néhány évvel ezelőtt létrehoztunk a 
vállalaton belül egy külön Endo-csoportot. Ebben a 
csoportban együttműködik a stratégiai fejlesztés és a 
specializált termékfejlesztés, amely számára elérhető a 
kifejezetten az endodontiaspecifikus géppark is azért, 
hogy a jövőben is folyamatosan tudjuk fejleszteni 
termékeinket. A gyártás és- minőségellenőrzés pedig 
változatlanul gondoskodik a termékeink minőségéről. 
Továbbá saját termékmenedzsmentünk van, amely 
folyamatosan monitorozza a piacot és a vevőinket a 
jövőbeli trendek megismerése céljából.

Hogyan definiálná a Komet Endo fogorvost?

M. H.: Nem hinném, hogy van olyan, hogy Komet Endo 
fogorvos. A széleskörű termékválaszték miatt az 
általános fogorvosoknak és az endodontológiai 
specialistáknak is kínálunk megoldásokat. És az, hogy 
meggyőző termékeink vannak, abban is megmutatkozik, 
hogy az egyetemi endodontikus képzést egyre gyak-
rabban Komet-eszközökkel végzik. Ez annak a meg-
erősítése, amit mindig is sejtettünk: a minőség iránti 
tudatosság már az első szemeszterben elkezdődik.

További információkért (videók, prospektusok, cikkek)
keresse a www.kometdental.de oldalt !
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Maximilian Kollmuß és Julia Goeke, Müncheni Egyetem Fogklinika

2. Kiinduló helyzet1. Állapotfelvétel

3. Röntgenfelvétel

5. Formázás4. Eltávolítás utáni szituáció

A pácienssel közösen megbeszéltük, hogy új implan-
tátum-koronát készítünk egy számára megfelelőbb 
anyagból.

A választás egy új, innovatív anyagra esett: a Schütz 
Dental cég cirkonnal megerősített magas teljesítményű 
műanyagát választottuk (Tizian Zirkonverstärktes 
Komposit).

Frakturált korona eltávolítása és maratás

4. A frakturált korona eltávolítása utáni helyzet, ép 
nyálkahártyával

5. A formázás perforált individuális kanállal és az 
implantátumhoz illeszkedő formázóval történt

Bevezetés
A CAD/CAM technológia az új anyagok használata terén 
még szélesebb spektrumot kínál a fogorvosi prote-
tikában. Sokáig nem volt lehetséges, hogy magas 
esztétikai értékű, fogszínű restaurációkkal lássák el 
azokat a pácienseket, akik erősen csikorgatják a fogu-
kat. A magas érzékenységgel bíró kerámiák terhelés 
alatt a parafunkciók miatt fellépő erő következtében 
frakturálhatnak. A magas teljesítményű műanyagból és 
cirkon-dioxidból újonnan kifejlesztett kombinált anyag 
először egyesíti ezen két anyagcsoport pozitív tulajdon-
ságait: a műanyag biztosítja az anyag elaszticitását, ami 
a fogtartó szerkezet természetes saját elaszticitását 
imitálja. Ez az implantátumok esetén különösen nagy 
előnyt jelent a harapási erő egyenletes eloszlásához.

Előny
A cirkon-dioxid hozzáadása javítja a pótlás mechanikus 
terhelését és biztosítja az optimális abráziós stabilitást 
anélkül, hogy a túlzott keménysége veszélyt jelentene 
az antagonistára.

A következő klinikai eset egy tipikus példát mutat be a 
parafunkciós páciens ellátásának nehézségeiről.

Klinikai eset leírása
Az 55 éves páciens azzal érkezett hozzánk, hogy egy 
ideje élesnek érzi a felső fogsorán az egyik implantátum 
koronájának a szélét a 15. régióban. A klinikai vizsgálat 
kimutatta, hogy fraktúra tapasztalható a fémkerámia 
fogpótlás palatinális fedésénél. Továbbá a páciens 
legtöbb fogánál jellemzőek voltak a kifejezetten lecsi-
szolt élek. Kérdésre elmondta, hogy jellemző rá a fog-
csikorgatás és a fogsorok összepréselése, különösen 
éjszaka.

A 2010 júniusától bent lévő implantátum nem feltűnő 
kopogó hangot adott, periimplantális gyulladásra utaló 
jel nem volt. A biztonság kedvéért elkészített rönt-
genfelvétel szintén nem mutatott patológiai tényállást.

cirkonnal erősített
korona és híd vázanyag

Tizian
egy univerzálisan alkalmazható anyag számos
protetikai indikációhoz, bruxizmusban szenvedő
pacienseknek kifejezetten ajánlott
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12. Lezárás NanoPaq-kal 13. Kész korona

12.  A csavarcsatorna lezárása - csavarvédelem után - 
magas esztétikai értékkel bíró kompozittal történt 
(NanoPaq, Schütz Dental).

13.  A továbbiakban javasoltuk a páciensnek, hogy a már 
meglévő kerámia restaurációkra tekintettel, hadd 
készítsünk neki egy csikorgatás elleni sínt. A protetikai 
ellátás további sikere érdekében féléves kontrollra 
hívtuk vissza a pácienst.

Összegzés
A Schütz Dental cirkonnal megerősített műanyaga 
segítségével magas esztétikai értékű anyag áll 
rendelkezésre az implantátumokhoz és a parafunkciók 
miatt szenvedő páciensek számára. Így a fizikai 
intézkedések által egyenletesen oszlik el a pontszerű 
rágóterhelés a teljes restauráció felett. A záróképek 
mutatják a restauráció harmonikus illeszkedését a 
fennálló szituációhoz. Az anyag kiváló tulajdonságai 
garantálják a páciensek számára a magas komfort-
érzetet, emellett a restauráció nagyfokú stabilitását és 
tartósságát is.

Kész restauráció

6. Szkennelés 7. Kész konstrukció

9. Fedés dialog Occlusal-lal

11. Okklúzió kontroll10. Részletes kép, korona csavarral

6. Miután individuális fogíny-maszkkal mestermodellen 
modelleztük helyzetet, a korona CAD-rekonstruk-
ciójához Tizian Smart Scan- System segítségével 
elkészítettük a modell szkennelését.

7. A korona konstrukcióját Tizian Creativ RT szoftverrel 
végeztük. Ügyeltünk a lehetőleg minél természetesebb 
rágófelület kialakítására.

Fedés és beillesztés

8. A koronát frézelő géppel marattuk (pl. Tizian Cut 5 
smart, Schütz Dental), cirkonnal megerősített mű-
anyagból.

9. Ezután a koronát Cut-Band technikával és fedő-
kompozittal fedtük (dialog Occlusal, Schütz Dental).

10.  A csavarozáshoz való pótlást ragasztóbázis 
segítségével rögzítettük a kerámia restaurációkhoz

11. Koronapróba után az approximális kontaktok 
ellenőrzésével és az okklúzió utólagos, politúrral 
történő minimális korrektúrájával megtörtént a korona 
definitív beillesztése nyomatékkulcs segítségével, 35 
Ncm- es forgatónyomatékkal.



SS ON + A KEZELŐEGYSÉG FELSZERELTSÉGE:
orvosi asztal 5 kiállással
(2 fényes tömlő, 1 fény nélküli tömlő, 1 puszter,
1 Woodpecker depurátor 5 db heggyel)
5 férőhelyes asszisztensi asztal
(1 puszter, 1 nyálszívó, 1 exhaustor, 2 szabad pozíció)
pantografikus orvosi asztal pneumatikus fékkel
röntgenfilm néző
multifunkciós lábkapcsoló
szilikon tálca műszerasztal alá (felső karok esetén)
3 állásba programozható vizsgálószék
15 funkciós vezérlő panel az orvosi asztalon
10 funkciós vezérlő panel az asszisztensi oldalon
vízmelegítő bojler
befordítható kerámia köpőtál
desztillált vizes és fertőtlenítő rendszer dupla palackokkal
halogén ECO operációs lámpa
kárpitozás ’PU’ bőr (műszálas bőr opcionálisan választható)
Venturi levegős elszívás (S&S)
jobb és bal oldali karfa
alsó vagy felső karos

1 héten belül szállítható (felszereltségtől függően)
Akár 4 év garancia
       Minden kezelőegységhez ajándék orvosi ülőke

Az  az egyik leggyorsabban SIMPLE&SMART
fejlődő új, olasz fogászati márka az európai piacon.
Rövid idő alatt komoly konkurenciává vált a 
legnagyobb fogászati márkákkal szemben.
Kevesebb elektronikai alkatrész, ez által kevesebb 
meghibásodási lehetőség.
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LEHETŐSÉGEI

A MODERN ADHEZÍV TECHNIKA 
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Az ezredfordulóra a modern konzerválófogászati ellátások 
egyik kulcsszava az adhezív technika lett. Míg az erős 
zománckötés fél évszázada rendelkezésünkre áll, a 
megbízható dentin kötés, ami a hatvanas években csak álom 
volt, az adhezívek rendkívüli kémiai fejlődése kapcsán a 
kilencvenes évekre ígéretes lehetőséggé vált, mára pedig a 
mindennapok elérhető valósága lett. A gyártók kémiai 
kutatásokban elért eredményei pedig hatással vannak ezen 
anyagok alkalmazására is. Az alábbiakban röviden áttekintjük 
a manapság a piacon elérhető adhezívek közti különbségeket, 
és az egyes csoportokhoz javasolt felhasználási utasításokat.

2017-ben a megvásárolható adhezívek alapvetően két nagy 
csoportba sorolhatók: az 5. és a 7. generációs bondok. A gene-
rációs beosztás többi tagjának ismertetésétől ezért elte-
kintünk, ezt a kettőt azonban kicsit részletesebben 
megvizsgáljuk.

Az ötödik generációs bondok (például: Realbond Ethanol – 
Realtrade; Gluma™ 2Bond - Kulzer; 3M Adper Single Bond) 
nagy újítása az volt, hogy a primer és a bond egy fiolába 
kerülhetett. (Annak oka, hogy ez korábban nem volt 
lehetséges, a két anyag eltérő kémiai tulajdonságaiban 
keresendő.) Ezeket az anyagokat előszeretettel nevezték „egy 
fiolás”, „one bottle” rendszereknek. Előnye a korábbi 
rendszerekhez képest a megfelelő dentin kötés mellett az 
egyszerűbb használhatóság, amit az egy időben alkalmazható 
primer és bond biztosít. Legnagyobb hátránya a viszonylagos 
technika szenzitivitás, de erről majd később az alkalmazási 
technikák során.

A hetedik generációs bondok (például Realbond Self Etch – 
Realtrade; InterLock One – Harvad; Gluma™ Self Etch – 
Kulzer; 3M Single Bond Universal) legfontosabb újítása, 
hogy a bondozási eljárás még egy lépését, a savazást is 
kiváltották. Ezeket a rendszereket önsavazó, vagy önkondíci-
onáló rendszereknek is nevezzük. A használhatóság valóban 
egyszerűsödött, a dentin kötés is erős maradt, de az évtizedek 
óta megbízható zománckötés gyengült, ez pedig a hosszú távú 
eredményekre is hatással lévő, túlságosan nagy ár az egysze-
rűségért cserébe.

Ahhoz, hogy megértsük, hogy gyakorlati szempontból mi a 
legfontosabb különbség a két rendszer között, röviden 
tekintsük át az adhezívek alkalmazása során ajánlott 
munkafolyamatokat lépésről lépésre.

A preparálás és az üreg tisztítása után az elvégzendő 
feladatok az alábbiak:
   zománc és a dentin kondícionálása
   valamennyi preparált felszín primerrel és az adhezívvel
   történő fedése                                                                                                              
   az adhezívben lévő oldószer eltávolítása - szárítás
   fotopolimerizáció

A kondícionálást, illetve az adhezív fogfelszínekre történő 
feljuttatását tekintve alapvetően három lehetőség közül 
választhatunk:

1. teljes savazás (total etch vagy etch and rinse)
2. önsavazó mód használata
3. szelektív zománc savazás.

1. A teljes savazás
a legrégebb óta használt módszer. Ennek lényege, hogy a 
teljes preparált zománc felszínt 30, míg a dentint 15 másod-
percig kondícionáljuk 37%-os orto-foszforsavval. A savat 
ezután leöblítjük, a felszíneket levegővel szárítjuk, majd 
felvisszük a bondot, amit szintén szárítunk, majd foto-
polimerizálunk. A módszer előnye a megbízható zománc és 
dentin kötés. Hátránya, hogy a savazás, öblítés, szárítás mint 
plusz munkafolyamat jelenik meg, valamint a mélyebb dentin 
preparáció esetén gyakrabban előforduló posztoperatív 
érzékenység, végül a fentebb már említett technika 
szenzitivitás. Mit jelent ez?
A laboratóriumi mérések alapján közölt dentin kötőerőkre 
csak az ideális feltételek biztosítása esetén számíthatunk. 
Ebből a szempontból pedig kritikus lépés a dentin savazás 
utáni öblítése, majd szárítása. A megsavazott dentin ugyanis 
úgy kell éppen megfelelő mértékben szárítanunk, hogy az se 
túl nedves ne maradjon, de nem is száríthatjuk túl. A 
„megfelelő mértékben száraz” állapot megítélése és bizto-
sítása intraorálisan nem mindíg kellően objektív, ha azonban 
ettől eltérünk, az a kötőerő, elsősorban a dentin kötés 
csökkenésével jár.

2. Önsavazó mód
Mint említettük a 7. generációs bondok a savazási lépés teljes 
elhagyásával kecsegtetek, ezzel gyorsabb, tehát kevesebb 
hibaforrással járó munkafolyamatot ígérve. Annak, hogy ezek 
az anyagok nem váltották be maradéktalanul a hozzájuk fűzött 
reményeket a legfőbb oka az, hogy míg a foszforsav pH-ja 1 
alatt van, ezen bondok pH-ja 2 feletti, vagyis sokkal gyengébb 
savak. Összehasonlításul: számos kereskedelmi forgalomban 
kapható szénsavas üdítőital 2-2,4 közötti pH-val rendelkezik. 
Ez a saverősség semmiképpen nem elegendő az intakt 
zománcfelszín kondícionálására, és a preparált zománcot is 
csak csekélyebb mértékben demineralizálja. Ennek pedig a 
zománckötés csökkenése lehet a következménye, ami 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a tömések széli záródásának 
megfelelően egy éven belül elszíneződés jelenhet meg. Fenti
hátrány mellett fontos megemlíteni azt, hogy az egy lépéses 
savazás jelentősen megkönnyíti a munkafolyamatot, 
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csökkentve ezzel a hibalehetőséget. Lényeges az is, hogy 
mivel azonos oldat végzi a demineralizálást a primolást és a 
bondozást, az előző pontban említett kritikus „túl nedves – 
túlszárított” dilemma elmarad, vagyis a technikaszenzitivitás 
jelentősen csökken, így sokkal könnyebben el tudjuk érni az 
ideális körülményeket, végső soron a lehetséges maximális 
dentin kötőerőt. Végül fontos megemlíteni, hogy a gyengébb 
sav még vékonyabb dentinfalon keresztül sem irritálja a 
pulpát olyan mértékben, vagyis a posztoperatív érzékenység 
előfordulása jelentősen csökken.

3. Az első két pontban leírt megfontolásokat figyelembe véve 
próbálták meg a két technika előnyös tulajdonságait 
egyesíteni, így jött létre a szelektív zománcsavazási technika. 
Ennek lényege, hogy, míg a zománcot hagyományos módon 
20-30 másodpercig (ebben az esetben általában kicsit 
rövidebb ideig mint a teljes savazásnál) foszforsavval 
kondícionáljuk, majd öblítjük és szárítjuk, a dentint csak az 
önkondícionáló adhezívvel kezeljük. Az eredmény az 
elérhető legjobb zománc és dentinkötés, utóbbi a jóval kisebb 
technika szenzitivitás miatt sokkal nagyobb biztonsággal, 
valamint a posztoperatív érzékenység jelentős csökkenése. 
Jelenleg a szakirodalom ezt a savazási és bondozási technikát 
tartják a leghatékonyabbnak.

Napjainkban az adhezív technika adta lehetőségeket számos 
direkt és indirekt munkafolyamatban használjuk. Bár 
pillanatnyilag hazánkban a legelterjedtebben használt 
adhezívek az ötödik generációs csoportba tartoznak, egyre 
növekszik a hetedik generációs bondok használata, amit 
megfelelően, elsősorban szelektív savazási módszerrel 
használva, egyszerűbben érhetünk el még magasabb dentin 
kötéserőt, csökkent dentinérzékenység mellett.

SAVAZÁSI TECHNIKA

Teljes savazás

Önsavazó mód

Szelektív zománcsavazás

HASZNÁLHATÓ ADHEZÍV

5. vagy 7. generációs bond

7. generációs bond

7. generációs bond



51.600.-

32.250.-

32.250.-

Maxface
Fermentációs eljárással előállított térhálós hyaluronsav, extraoralis
felhasználásra. Az injektálás után az anyag tulajdonságai lehetővé teszik
a könnyebb pozícionálást a szövetekben.
Befecskendezési mélység: közép / mély,  Felszívódási idő: kb. 12 hónap

Indikáció:
nasolabialis régió kezelése
száj körüli ráncok kezelése
akne hegek korrekciója
közepes és mély ráncok kezelése
    

Ellenjavallatok:
glabellar ráncok feltöltése
orbitális régió kezelése
homlok kezelése

Inline
Fermentációs eljárással előállított térhálós hyaluronsav, extraoralis
felhasználásra. Befecskendezési mélység: felső / középső dermális
Felszívódási idő: kb: 12 hónap

Ellenjavallatok:
glabellar ráncok

Indikáció:
homlokráncok kezelése
száj körüli ráncok kezelése
ajakfeltöltés
ajak körvonalai korrekciója

Restore

Ellenjavallatok:
glabellar ráncok
orbitális régió
homlok kezelés

Fermentációs eljárással előállított térhálós hyaluronsav, extraoralis
felhasználásra. Befecskendezési mélység: mély dermális / szubkután
Felszívódási idő: kb. 12 hónap

Indikációk:
arcdeformáció helyreállítása
folyadék lift
zsírszövet vesztés esetén az arc feltöltésére
mély hegek kezelés

Sokkal több, mint egy membrán alternatíva, intraoralis felhasználásra.
Lassú felszívódású (6-8 hét) biológiailag aktív membrán 2/3 részben
térhálósított, 1/3 részben térhálósítatlan hyaluronsav tartalommal.
16-21 napig barrier (szövettartó) hatással.
Két nagyon előnyös együttes hatással is bír:
-  gyorsított sebgyógyulás
-  gyulladáscsökkentő és bakteriosztatikus hatások a felszívódási időszak
    alatt (kb. 21 nap)
A Flex Barrier fermentációs eljárással előállított hyaluronsavból áll. Ez a
teljesen új, részben keresztkötésű termék ideálisan alkalmazható a papilla
rekonstrukcióhoz vagy a GBR / GTR biológiai membrán alkalmazásához.

Flex Barrier

Indikáció:
- implantológia: Sinus emelés: A biológiai gát létrehozása
   a sebészeti terület megvédése érdekében
  (Kollagén membrán helyettesítése)
- szájsebészet: Resectió során gát létrehozása a műtéti
   terület megvédése érdekében (Kollagén membrán
   helyettesítése)
- esztétikai fogászat: Papilla rekonstrukció

A hyaluronsav természetes poliszaharid és a glükozaminoglykan család tagja. Molekulája D-
glükolsav és N-acetilglükozamin diszaharidok ismétlődő szekvenciájából áll. Legtöbb 
szomatikus sejt, különösen a kötőszöveti sejtek képesek hyaluronsav előállítására. Képzési 
helye a sejtmembrán, kiválasztása közvetlenül az extracelluláris mátrixban történik. A 
hyaluronsav valamennyi szövet extracelluláris mátrixának legfőbb összetevője. Elsősorban 
vizet köt meg, ezzel biztosítva a metabolitok transzportját, valamint az egészséges szöveti 
struktúra fennmaradását. A hyaluronsav aktiválja a metalloprotein inhibitorokat,meggátolja a 
szövetek lebomlását. A hyaluronsav hozzájárul a szöveti regenerációhoz. ÚJÚJ

28.900.-
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2017. október 27.  Miskolc 10:00
fogorvosoknak /
Hyaluronsavas esztétikai beavatkozások a modern fogászati
praxisokban
(elméleti és gyakorlati kurzus)

2017. november 10. Szolnok 10:00
fogorvosoknak és asszisztenseknek /
Gyermekfogászati ellátás napjainkban
(akkreditált, szabadon választható / elméleti és gyakorlati kurzus)

2017. november 17. Nyíregyháza 09:00
fogorvosoknak /
Indirekt restaurációk készítésének elmélete és gyakorlata
(akkreditált, szabadon választható / elméleti és gyakorlati kurzus)

2017. november 17. Nyíregyháza 09:00
asszisztenseknek /
Profilaxis és rendelői higiénia
(akkreditált, szabadon választható / elméleti kurzus)

További információ: Magyar Krisztina +36 30 499 2020, e-mail: magyar.krisztina@realtrade.hu

2017. október-november

TOVÁBBKÉPZÉSEINK
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Realtrade Kft.

1102 Budapest, Hölgy u. 9/b.

+36 1 261 66 30

info@realtrade.hu

Az akciós árak a készlet erejéig illetve visszavonásig érvényesek. Áraink bruttó forintban értendők.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Törekszünk arra, hogy elírás ne történjen, de a grafikai és nyomdahibákért felelőséget nem vállalunk.
Minden jog fenntartva!
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