Διακρίνονται από καινοτομία
Τα υγιή δόντια χαρίζουν λαμπερό χαμόγελο. Προσπαθούμε να επιτύχουμε αυτόν τον
σκοπό κάθε μέρα. Μας εμπνέει στην έρευνα για καινοτόμες, οικονομικές και αισθητικές
εφαρμογές για άμεσες εμφρακτικές διαδικασίες και για κατασκευή έμμεσων ακίνητων
και κινητών αποκαταστάσεων, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας ποιοτικά προϊόντα, για
να βοηθάτε τους ανθρώπους να επανακτήσουν όμορφο χαμόγελο.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Επίσημοι διανομείς:
Ελλάδας:
Dental Vision ΕΠΕ
Αθήνα / τηλ: 210 77 55 900 /
Θεσσαλονίκη / τηλ: 2310 253 800
www.dentalvision.gr

Εκδότης: Ivoclar Vivadent AG
647551/0812/el

SADENT AEΒΕ
Παιανία, 210 80 49 493
Γουδή, τηλ: 210 77 77 608
Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 968 799
Θεσσαλία, τηλ: 2410 549 168
www.sadent.com

www.ivoclarvivadent.com

Κύπρου:
dentalcon trading ltd.
Λευκωσία, τηλ: 22 466 000
www.dentalcon.com.cy

Νέα τού οδοντιατρικού κόσμου από την Ivoclar Vivadent
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Σε αυτό το τεύχος:

Tetric EvoFlow

®

Οδοντοστοιχίες εξατομικευμένες όπως οι
ασθενείς

Η λεπτόρρευστη ρητίνη με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη – η Tetric EvoFlow® –
είναι τώρα διαθέσιμη σε νέα εργονομική συσκευασία. Η ρητίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με ευκολία και άνεση.

Σ Τ Ι Σ

Εφαρμογές ακριβείας χάρη στον νέο
σχεδιασμό

Θα θέλατε κάτι
περισσότερο;

Εφαρμογές ακριβείας
χάρη στον νέο σχεδιασμό

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι

Tetric EvoFlow®

IPS e.max® Πληροφορίες
για τους ασθενείς
Δυνατότητα ευελιξίας επιλογών με το
IPS e.max

Ρ Η Τ Ι Ν Ε Σ

Η εταιρεία Ivoclar Vivadent φθάνει στην καρδιά
του θέματος με την παρουσίαση του νέου
σχεδιασμού του Tetric EvoFlow®. Η λεπτόρρευστη
ρητίνη Tetric EvoFlow μπορεί να εφαρμοστεί
εύκολα και με ακρίβεια στα σημεία που πρέπει,
με τη βοήθεια του νέου μεταλλικού άκρου των
0,9 χιλ. Τα Cavifils είναι επίσης εξοπλισμένα με
ένα εξαιρετικά λεπτό άκρο. Τα λεπτά αυτά άκρα
είναι ιδανικά για την τοποθέτηση υλικού σε
αποκαταστάσεις ελάχιστης παρέμβασης, σε
μικροσκοπικές κοιλότητες που προσεγγίζονται
δύσκολα. Επιπλέον, η ακρίβεια εφαρμογής
διευκολύνεται και από τον εργονομικό σχεδιασμό
της σύριγγας εφαρμογής, όπου η συγκρατητική
εσοχή επιτρέπει στη σύριγγα να εφαρμόζει με

άνεση στο χέρι. Η σύσταση του Tetric EvoFlow έχει
παραμείνει ίδια.
Ρευστό και σταθερό ταυτόχρονα
Τόσο η ρευστότητα όσο και η σταθερότητα του
Tetric EvoFlow είναι εξαιρετικές εξωτερικά και
εσωτερικά, προσφέροντας μερικά σημαντικά
χαρακτηριστικά. Η λεπτόρρευστη σύνθετη
ρητίνη είναι κατάλληλη για το σύνολο των
αποκαταστάσεων, εξαιτίας της ιδανικής της
σύστασης, που συνδυάζει βέλτιστη ρευστότητα
με εξαιρετική σταθερότητα: το υλικό ρέει όταν
χρειάζεται, ενώ είναι σταθερό όποτε αυτό
απαιτείται. Ο ρυθμιστής ρευστότητας είναι
υπεύθυνος για τη συμπεριφορά αυτή, αφού

Το Tetric EvoFlow με μια
ματιά:
– Ρευστό όταν το επιθυμείτε.
Σταθερό όταν είναι απαραίτητο.
–		Ιδανική σύσταση για όλων των ειδών
τις αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης.
– Η λεπτόρρευστη ρητίνη με τις
υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη.

ρυθμίζει τη ρευστότητα του υλικού από την
έναρξη της εφαρμογής του. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να μην παραμένουν κενά κάτω
από την αποκατάσταση, ακόμα και όταν
αποκαθίστανται δόντια σε περιοχές δύσκολης
πρόσβασης. Το Tetric EvoFlow διατίθεται σε μια
ολοκληρωμένη σειρά αποχρώσεων και η σειρά
αυτή έχει πλέον συμπληρωθεί με 3 ακόμα
αποχρώσεις: B1 αδαμαντίνη, A2 οδοντίνη και B2
οδοντίνη. Τα υλικά οδοντίνης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν διαφορές
χρώματος σε οπίσθια δόντια. Η ευρεία αυτή σειρά
υλικών διευκολύνει στην επιλογή της κατάλληλης
απόχρωσης.

Tetric EvoCeram Bulk Fill
®

Ένα νέο επίπεδο αποτελεσματικότητας στις αποκαταστάσεις οπισθίων
Το Tetric EvoCeram® Bulk Fill είναι η νέα ρητίνη μονής εφαρμογής 4-χιλ- από την Ivoclar Vivadent. Το υλικό αυτό εξασφαλίζει αποδοτικότερες
αποκαταστάσεις οπισθίων, προσφέροντας μια απλουστευμένη κλινική διαδικασία: εφαρμογή, διαμόρφωση, πολυμερισμό – ολοκλήρωση.
Η επίδραση του ενισχυτικού παράγοντα πολυμερισμού Ivocerin

Η επίδραση του συστήματος των
συμβατικών ενεργοποιητών και του Ivocerin

Η επίδραση του Ivocerin

Σχετική ένταση

σύστημα ενεργοποιητών
+ Συμβατικό
Ivocerin

Ivocerin

Lucirin

300

Ημιδιαφάνεια παρόμοια με της φυσικής
αδαμαντίνης
Η ημιδιαφάνεια είναι ένα ακόμα σημαντικό
χαρακτηριστικό μιας ρητίνης. Όσο πιο σκούρα και
πιο αδιαφανής είναι η απόχρωση, τόσο μικρότερο
θα είναι το βάθος πολυμερισμού, διότι μικρότερη
ποσότητα φωτός θα είναι διαθέσιμη για τους ε
νεργοποιητές. Φυσιολογικά, το βάθος
πολυμερισμού των 4 χιλ, που προτείνεται για το
Tetric EvoCeram Bulk Fill, είναι εφικτό εφόσον το
υλικό έχει υψηλή ημιδιαφάνεια ή περιέχει μικρό
μόνο ποσοστό ενισχυτικών παραγόντων. Από
αυτή την άποψη, οι συμβατικοί ενεργοποιητές
φθάνουν γρήγορα στα όρια της απόδοσής τους.
Σε αντίθεση με άλλες ρητίνες μονής εφαρμογής,
η Tetric EvoCeram Bulk Fill χαρακτηρίζεται από
15% ημιδιαφάνεια, παρόμοια με της φυσικής αδαμαντίνης. Επιπλέον, η πατέντα του ενεργοποιητή
από την Ivoclar Vivadent διασφαλίζει αξιόπιστο
βάθος πολυμερισμού.

340

Πλήρης πολυμερισμός των στρωμάτων 4 χιλ

καμφοροκινόνη

380
420
Μήκος κύματος (nm)

460

500

Επιπλέον των συμβατικών ενεργοποιητών πολυμερισμού, το Ivocerin από
τον Ivoclar Vivadent χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει ταχύ και αξιόπιστο
πολυμερισμό σε βάθος 4 χιλ.

Το Tetric EvoCeram® Bulk Fill βραβεύτηκε με την κορυφαία βαθμολογία
Το ανεξάρτητο κέντρο ελέγχου των ΗΠΑ «The Dental Advisor» βράβευσε το υλικό Tetric EvoCeram Bulk Fill με την κορυφαία
διάκριση «five-star top mark of ‘Excellent’» και με τη διάκριση «Editor’s Choice». Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ιδιότητες
του υλικού.
Σχόλιο από έναν ειδικό
«Αυτό είναι πλέον το δικό μου υλικό για τις αποκαταστάσεις οπισθίων».
Πηγή: Dental Advisor Vol. 29, No. 05 June 2012

4 χιλ

Οι προηγούμενες μέθοδοι εφαρμογής απαιτούσαν
τοποθέτηση αρκετών στρωμάτων ρητίνης 2 χιλ, με
ενδιάμεσους πολυμερισμούς, έως ότου ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της κοιλότητας. Πλέον η
ρητίνη οπισθίων Tetric EvoCeram® Bulk Fill μπορεί
να εφαρμοστεί σε στρώματα τουλάχιστον 4 χιλ και
στη συνέχεια να πολυμεριστεί σε ένα στάδιο.
Εκτός των δύο ενεργοποιητών φωτοπολυμερισμού, καμφοροκινόνης και Lucirin, που
χρησιμοποιούνται συνήθως, στο Tetric EvoCeram
Bulk Fill έχει προστεθεί και ένας επιπλέον
παράγοντας που προάγει τον πολυμερισμό, το
Ivocerin. Ο συγκεκριμένος ενεργοποιητής είναι
πολύ πιο ισχυρός από τους συμβατικούς και η
αντίδραση πολυμερισμού λαμβάνει χώρα με
αξιόπιστο τρόπο, ακόμα και σε βαθιές κοιλότητες.
Το Tetric EvoCeram Bulk Fill μπορεί να πολυμεριστεί αποτελεσματικά μόνο σε 10 δευτερόλεπτα
(≥ 1,000 mW/cm2), π.χ. με τη χρήση της συσκευής
Bluephase® Style (1.100 mW/cm2 ± 10 %).

Bluephase Style
®

Βραχύ ρύγχος μεγάλης απόδοσης
Μικρή και εύχρηστη, η συσκευή φωτοπολυμερισμού Bluephase® Style LED επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις οδοντικές επιφάνειες,
ακόμα και σε περιοχές δύσκολης προσπέλασης, λόγω του κοντύτερου ρύγχους του φωτοκαθετήρα.
Ο φωτοκαθετήρας του Bluephase Style είναι
εντελώς διαφορετικός από τις συμβατικές συσκευές φωτοπολυμερισμού. Είναι αισθητά μικρότερος, διευκολύνοντας τον φωτοπολυμερισμό,
ακόμα και κάτω από τις πλέον δύσκολες συνθήκες.
Το Bluephase Style ενδείκνυται σε ασθενείς που
δυσκολεύονται να κρατήσουν ανοικτό το στόμα,
καθώς και σε παιδιά. Λόγω της μεγάλης διαμέτρου

των 10 χιλ, το Bluephase Style μπορεί να καλύψει
πλήρως την επιφάνεια μεγάλων κοιλοτήτων και να
καταργήσει τη χρονοβόρο διαδικασία των πολλαπλών κύκλων πολυμερισμού για αποκαταστάσεις
έκτης ομάδας (MOD). Ο φωτοκαθετήρας μπορεί
να περιστραφεί κατά 360 μοίρες, επιτρέποντας
εύκολη πρόσβαση σε όλες τις επιφάνειες των
δοντιών. Το Bluephase Style είναι ασύρματη

συσκευή φωτοπολυμερισμού με υψηλή απόδοση
που φθάνει τα 1.100 mW/cm2 ± 10 %.
Εξοπλισμένη με τη δοκιμασμένη τεχνολογία
Polywave® LED, είναι κατάλληλη για όλους τους
σύγχρονους ενεργοποιητές φωτοπολυμερισμού
και τα οδοντιατρικά υλικά που ενεργοποιούνται σε
μήκη κύματος από 385 ως 515 nm.

Αριστερά: Το βραχύ ρύγχος του φωτοκαθετήρα
διευκολύνει την πρόσβαση στο θεραπευτικό
πεδίο.
Δεξιά: Συμβατική συσκευή LED με μακρύ άκρο
φωτοκαθετήρα.
Φωτογραφίες: Dr Eduardo Mahn, Σαντιάγκο Χιλή

Cervitec Plus
®

Αποτελεσματική προστασία ενάντια στην τερηδόνα των ριζών
Οι εκτεθειμένοι αυχένες των δοντιών αντιπροσωπεύουν περιοχές με υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη τερηδόνας της ρίζας. Οι ηλικιωμένοι
αποτελούν ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα στον συγκεκριμένο τύπο τερηδόνας.
Ενώ οι ασθενείς μεγαλώνουν, τα ούλα τους
μπορεί να υποχωρήσουν, οπότε οι αυχένες των
δοντιών και οι επιφάνειες των ριζών εκτίθενται
στη μικροβιακή χλωρίδα, χωρίς προστασία. Η
κατάσταση αυτή απαιτεί ειδικά προληπτικά μέτρα
και αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Το προστατευτικό βερνίκι Cervitec® Plus
αναστέλλει αποδεδειγμένα τον σχηματισμό
τερηδόνας στις ρίζες και επιτρέπει στοχευμένο

έλεγχο των τερηδονογόνων βακτηριδίων. Σε
συνάντηση εμπειρογνωμόνων της Αμερικανικής
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ADA) προτάθηκε η
εφαρμογή βερνικιού με χλωρεξιδίνη και θυμόλη –
όπως είναι το Cervitec Plus – για τη μείωση του
κινδύνου ανάπτυξης τερηδόνας των ριζών
(Rethman et al. 2011). Το βερνίκι θα πρέπει να
εφαρμόζεται κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα
από 3 μήνες.

Βιβλιογραφία: Rethman MP et al.: Nonfluoride caries-preventive agents:
Executive summary of evidence-based clinical recommendations.
JADA 2011; 142: 1065–1071.
http://jada.ada.org/content/142/9/1065

Στοχευμένη εφαρμογή του Cervitec Plus στον αυχένα του δοντιού για την πρόληψη
της τερηδόνας της ρίζας (Φωτογραφία: Dr A. Peschke).

Cervitec Plus: βερνίκι προστασίας με χλωρεξιδίνη και θυμόλη.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Θα θέλατε κάτι περισσότερο;

Οδοντοστοιχίες εξατομικευμένες όπως οι ασθενείς: Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχ
ικανοποιητικό αποτέλεσμα με νέα, συμβατά μεταξύ τους προϊόντα από την Ivoclar Viv

IvoBase
Σύστημα έγχυσης
®

Χωρίς εξατομίκευση

Υλικό βάσεων οδοντοστοιχιών που
δεν είναι παντού ομοιόμορφο
Η ποιότητα της βάσης της οδοντοστοιχίας εξαρτάται σημαντικά από τις
φυσικές ιδιότητες, την ακρίβεια εφαρμογής και την περιεκτικότητα σε
υπολειπόμενο μονομερές τού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την
κατασκευή. Το υλικό IvoBase® είναι προδοσολογημένο σε κάψουλες. Έτσι,
μπορεί να αναμιχθεί χωρίς επιπλέον εξοπλισμό και χωρίς επαφή με το
δέρμα. Η διαδικασία ελεγχόμενης έγχυσης του IvoBase® Injector είναι
πλήρως αυτοματοποιημένη: Η χημική συστολή κατά τη διάρκεια του
πολυμερισμού αντισταθμίζεται από τη συνεχή πίεση του υλικού. Σε αυτό
το πλαίσιο, η λειτουργία “RMR” (Residual Monomer Reduction – μείωση
υπολειπόμενου μονομερούς) είναι μια απόλυτη καινοτομία. Μειώνει το
υπολειπόμενο μονομερές που περιέχεται στη βάση σε εξαιρετικά χαμηλό
ποσοστό <1%.
Η απόχρωση 34-V του IvoBase High Impact είναι ακριβώς ίδια με την
απόχρωση BG 34 της εργαστηριακής ρητίνης SR Nexco. Το αποτέλεσμα
είναι μια εξαιρετική ταύτιση των αποχρώσεων.

SR Phonares II
®

Δόντια οδοντοστοιχίας με εντυπωσια

Τα δόντια οδοντοστοιχίας ικανοποιούν τις υψηλές προσδοκίες – των ασθε
δόντια σχεδιασμένα με όσο το δυνατό μεγαλύτερη φυσικότητα, ώστε να μ
συντάσσονται εύκολα και γρήγορα, να έχουν ίδια απόχρωση με το υλικό α
τητο. Οι οδοντίατροι θέλουν ανθεκτικές οδοντοστοιχίες. Η σειρά δοντιών
απόδοση, λειτουργικότητα και αντοχή – για «ζωντανές» αποκαταστάσεις.

χθεί. Συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο – για να δημιουργήσουν ένα πλήρες και
vadent.

Με εξατομίκευση

ακές ιδιότητες

ενών, των οδοντοτεχνιτών και των οδοντιάτρων. Οι ασθενείς θέλουν αισθητικά
μην ξεχωρίζουν από τα φυσικά δόντια. Οι οδοντοτεχνίτες θέλουν δόντια που να
αισθητικής επικάλυψης και να μπορούν να εξατομικευτούν, όταν είναι απαραίν SR Phonares® II ικανοποιεί όλες αυτές τις απαιτήσεις: φυσική αισθητική

SR Nexco
Φυσική εμφάνιση:
επιτυγχάνεται εύκολα
Το SR Nexco είναι μια αμιγώς φωτοπολυμεριζόμενη εργαστηριακή ρητίνη, που περιέχει ως
ενισχυτικό μικρο-οπάλιο και είναι κατάλληλη για
πολλές εφαρμογές στην προσθετική των οδοντοστοιχιών. Το ιδανικό χρώμα της βάσης είναι αποτέλεσμα συνδυασμού αποχρώσεων. Η απόχρωση
34-V του IvoBase® είναι ακριβώς ίδια με την
απόχρωση Basic Gingiva 34 του SR Nexco.
Χρησιμοποιώντας συμπληρωματικά τα Intensive
Gingiva και τα Gingiva, μπορούν να σχεδιαστούν
και να κατασκευασθούν ούλα με φυσική εμφάνιση. Επιπλέον, οι οδοντοστοιχίες SR Phonares II
μπορούν να τροποποιηθούν και να υποστούν
εξατομίκευση με το SR Nexco. Επίσης, τα κράματα
από την Ivoclar Vivadent μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή σκελετών.
Τα συνδυαζόμενα προϊόντα δίνουν πολλαπλές,
νέες δυνατότητες.

«Πιστοί στο σύνθημα:
Επειδή θέλουμε κάτι
περισσότερο»

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΑ

Πρόγραμμα «Εξουσιοδοτημένος
Συνεργάτης στις Φρεζαριστές
Αποκαταστάσεις»

AUTHORIZED
MILLING PARTNER
of

Νέοι συνεργάτες σε Γερμανία, Σουηδία, Χονγκ Κονγκ και Ιαπωνία
Η Ivoclar Vivadent διευρύνει την επιτυχημένη συνεργασία με κέντρα φρεζαριστών αποκαταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι πελάτες
επωφελούνται από αποκαταστάσεις μεγάλης ακρίβειας –σταθερής ποιότητας.
Σε όλο τον κόσμο οι πελάτες μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, αισθητικές
αποκαταστάσεις από τους «Εξουσιοδοτημένους
Συνεργάτες στις Φρεζαριστές Αποκαταστάσεις»
του Ivoclar Vivadent. Πρόκειται για
εξουσιοδοτημένα κέντρα φρεζαρίσματος που
ακολουθούν πιστοποιημένες διαδικασίες:
διαδικασίες προσαρμοσμένες στα υλικά της
Ivoclar Vivadent και στις ιδιότητές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τον τοπικό αντιπρόσωπο της Ivoclar Vivadent ή επισκεφθείτε τη
διεύθυνση: www.ivoclarvivadent.com/amp

Το πρόγραμμα διευρύνθηκε με την προσθήκη τεσσάρων ακόμα ισχυρών συνεργατών:
– Ο Infinident στη Γερμανία χρησιμοποιεί αποκλειστικά πιστοποιημένα υλικά, τα οποία αναπτύχθηκαν
ειδικά για το συγκεκριμένο φάσμα εφαρμογών. Ως ένας νέος «Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης στις
Φρεζαριστές Αποκαταστάσεις», ο Infinident εμπιστεύεται και στηρίζεται στα CAD/CAM υλικά της
Ivoclar Vivadent.
– Ο OpenMill παρέχει οδοντιατρική τεχνολογία CAD/CAM και μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε πελάτες
της Σκανδιναβίας. Για τον σκοπό αυτό, ο OpenMill εμπιστεύεται και στηρίζεται στα υψηλής ποιότητας,
ευέλικτα προϊόντα του Ivoclar Vivadent.
– Ο Digitek Dental Solutions έχει την έδρα του στο Χονγκ Κονγκ και προσφέρει μια ολοκληρωμένη
σειρά προϊόντων σε πελάτες της Ασίας. Οι αποκαταστάσεις κατασκευάζονται με σύγχρονη τεχνολογία
CAD/CAM και υλικά υψηλής ποιότητας από την Ivoclar Vivadent.
– Ο Wada είναι από τα μεγαλύτερα εργαστήρια και κέντρα φρεζαριστών στην Ιαπωνία. Ως «Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης στις Φρεζαριστές Αποκαταστάσεις», ο Wada παρέχει σύγχρονη τεχνολογία CAD/
CAM και υλικά από την Ivoclar Vivadent.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες στις Φρεζαριστές Αποκαταστάσεις»
οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
– Αποκαταστάσεις υψηλής ακρίβειας με εξαιρετική επιφανειακή ποιότητα.
– Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας: τα υλικά και οι αποκαταστάσεις δοκιμάζονται επιστημονικά.
– Συνδυασμένα προϊόντα και συστήματα λύσεων για την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων.

IPS e.max
Πληροφορίες για τον ασθενή
®

Δυνατότητα ευελιξίας επιλογών με το IPS e.max®
Η επιθυμία για όμορφα και φυσικά δόντια – και ένας καλός λόγος για τους ασθενείς να ασχοληθούν με την επιλογή και την ποιότητα των
αποκαταστάσεων. Αλλά πώς θα ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση;

Το έντυπο ασθενών είναι διαθέσιμο δωρεάν στην Αγγλική και στη Γερμανική.
Μπορεί να παραγγελθεί από τον αντιπρόσωπό σας ή από τα κεντρικά στο Σάαν,
τηλ: +423 235 3636.

Patient Information

Do you want
a more beautiful

smile?

®

πληροφορίες για τη θεραπευτική επιλογή των
ολοκεραμικών, το έντυπο πληροφοριών για τον
ασθενή του IPS e.max περιγράφει εν συντομία τις
σημαντικότερες ενδείξεις (όψεις, στεφάνες,
γέφυρες, επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις)
μέσω κλινικών περιστατικών. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο του Ivoclar Vivadent.

e.max

Με το IPS e.max, οι ασθενείς έχουν στη διάθεσή
τους αποκαταστάσεις υψηλής αντοχής και
αισθητικής. Το ολοκεραμικό σύστημα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό περιστατικών,
από λεπτές όψεις μέχρι γέφυρες 12 τεμαχίων. Το
έντυπο πληροφοριών για τον ασθενή του IPS
e.max είναι άμεσα διαθέσιμο. Τα έντυπα που
υπάρχουν στα οδοντιατρεία δίνουν πληροφορίες
για τις «ολοκεραμικές αποκαταστάσεις» – ένα
θέμα που έχει πάντα σημασία όταν ένα δόντι
πρέπει να αποκατασταθεί ή να αντικατασταθεί.
Διότι σημαντικό δεν είναι να αποκατασταθεί μόνο
η λειτουργία: μια ελκυστική αισθητική εμφάνιση
είναι επίσης απαραίτητη. Παράλληλα με τις
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OptraGate ExtraSoft
®

Βέλτιστη ορατότητα όταν χρησιμοποιείται
τεχνολογία ενδοστοματικής σάρωσης
Για τους οδοντίατρους, η ορατότητα στο πεδίο εργασίας είναι σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή θεραπεία. Το ίδιο απαιτείται και κατά
την εφαρμογή της τεχνολογίας ενδοστοματικής σάρωσης: μόνο με την ψηφιακή απεικόνιση υψηλής ακρίβειας μπορεί να διασφαλιστεί
βέλτιστο αποτέλεσμα.
Το OptraGate® ExtraSoft απωθεί το χείλος και την
παρειά, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην
περιοχή της αποκατάστασης. Είναι μαλακό και
εύκαμπτο, ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε γνάθο
και πρόσωπο και επομένως είναι πολύ άνετο κατά
τη χρήση. Το OptraGate είναι ένα δημοφιλές
βοήθημα για τους οδοντιάτρους και τους βοηθούς
τους, αφού τους εξασφαλίζει άνετη εργασία κατά
τη διάρκεια της οδοντιατρικής θεραπείας. Το
φάσμα εφαρμογής του περιλαμβάνει το σύνολο
των οδοντιατρικών εργασιών, από τις προληπτικές
παρεμβάσεις μέχρι την ορθοδοντική θεραπεία.

Ακόμα και στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας,
το OptraGate διευκολύνει ιδιαίτερα στη λήψη
ενδοστοματικών φωτογραφιών. Το OptraGate
ExtraSoft δημιουργεί ένα εύκολης πρόσβασης και
καθαρό πεδίο εργασίας και επομένως διασφαλίζει
τη βασική προϋπόθεση για υψηλής ποιότητας
θεραπευτικό αποτέλεσμα. Το OptraGate
διευκολύνει σημαντικά την ψηφιακή σάρωση –
τόσο κατά τη διαδικασία της διάγνωσης, όσο και
κατά τη λήψη ψηφιακών αποτυπωμάτων.
OptraGate – βέλτιστη ορατότητα για ενδοστοματική σάρωση
(Φωτογραφία: Dr. Lukas Enggist).

