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VARUSTEET

Universal

YLEISSEMENTTI

UUTUUS

Ivoclean

Ivoclean

Suun ulkopuolella käytettävä puhdistuspasta, joka puhdistaa
tehokkaasti proteettisten rakenteiden sidostettavat pinnat suussa
tehdyn sovituksen jälkeen. Tällä tavoin Ivoclean mahdollistaa
optimaalisen adhesiivisen sidostamisen.

Kaikkeen sementointiin

Mukana myös Liquid Strip

Multilink® Automix NG

Kemiallisesti kovettuva yleissementti, joka voidaan
tarvittaessa valokovettaa.
Nyt uutuutena parannettu Multilink Automix ”Next Generation”.
Multilink Automix -sementtiä käytetään yhdessä hampaalle tulevan
kiille/dentiiniprimerin Multilink Primer A/B kanssa ja restauraatioon
tulevan Monobond Plus -yleisprimerin kanssa. Röntgenkontrastia
on kokonaiset 350% Al.

MIKSI?

Monobond Plus

Multilink Automix on sementti sinulle, joka haluat työskennellä
yksinkertaisesti ja saada aikaiseksi erityisen korkeat sidosarvot. Tämä
sementti vaatii sekä hammaspinnan että restauraation esikäsittelyn.
Tällä tavoin saat todella korkeat sidoslujuudet kaikenlaisiin pintoihin,
metalleihin ja keramiaan. Uusi Multilink Automix voidaan säilyttää
huoneenlämmössä.

Yleisprimeri kaikille restauraatiomateriaaleille
• Helppo käyttää
• Yksi reaktioaika – 60 sek
• Voidaan säilyttää huoneenlämmössä

MITEN?

IPS Natural Die Material
Oikean hammasvärin löytämiseksi tarvitaan tieto myös preparoidun hampaan väristä. Tämä on helpointa määrittää IPS Natural
Die Material-väriskaalalla. Hiotun pilarin väriä vastaavan väristanssin avulla hammasteknikko voi helposti simuloida preparoidun hampaan runkovärin.

Proxyt

Fluoriton profylaksiapasta jolla RDA 36 (medium),
sisältää xylitolia.
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Uusi väri!

Jotta löydät oikean sementtivärin käytät uusia Try-In väripastoja.
Sementoinnissa applikoit 30 sekunnin ajaksi Multilink Primer A/Bn.
Esikäsittele restauraatio valmistajan ohjeiden mukaisesti ja applikoi
sen jälkeen Monobond Plus, jota voit käyttää kaikissa erityyppisissä
restauraatioissa. Applikoi sitten sementti suoraan restauraatioon. Sementtiylimäärät on entistä helpompi poistaa ”Easy Clean-Up” -neljännestekniikan avulla. Valokoveta ylimääräsementti 1-3 sekunnin* ajan
jokaisessa hammasneljänneksessä. Ylimäärä muodostaa näin geelimäisen olomuodon ja se on helppo poistaa esim.sirpillä. Applikoi välittömästi tämän jälkeen Liquid
Käyttöalueet:
Strip sementtisaumaan ja
• Metalli- ja metallokeramia
estät näin happi-inhibition
restauraatiot
tapahtumasta. Valokoveta
• Kokokeraamit (IPS Empress
lopuksi vielä kerran kaikki
Esthetic)
restauraation sementtisau• Vahvistetut keraamit (zirmat 20 sekuntia*, huuhtele
konium- ja alumiinioksidi,
Liquid Strip pois. Viimeistele
litiumdisilikaatti, esim. IPS
ja kiillota.
e.max)
Täydelliset ohjeet löydät
• Juurikanavanastat (metalkäyttöohjeesta.
liset tai lasikuituvahvisteiset)
* aika riippuu käytettävästä
valokovettajasta

Sidosaine:

Multilink Primer A/B
itse-etsaava

Esthetic

HUIPPUESTEETTISET SEMENTIT

-3

+3
Klassinen

Huippuesteettinen

Variolink® Veneer

Variolink® II

Valokovetteinen resiinisementti täydelliseen
estetiikkaan

Klassikkosementti jo usean vuoden ajan!

Variolink Veneer-systeemissä on seitsemän eri väriä ja sovitusväriä.
Sovitusväripastoja käyttämällä löydät oikean sementtivärin ohuille
laminaateille.

Variolink II on kaksoiskovetteinen yleisresiinisementti, jolla katat
kaikki tarpeesi keraamien kiinnittämisessä. Täydelliseen kovettumiseen tarvitaan valokovetus. Valikoimassa on kuusi eri väriä ja
sovitusväriä.

MIKSI?

Variolink Veneer on sementti joka on tarkoitettu Sinulle, joka
haluat korkeinta mahdollista estetiikkaa etualueen laminaattien
sementointiin. Systeemissä on Try-In-pastat, joiden värit ovat yhtenevät sementtivärien kanssa. Transparentti on läpikuultava eikä se
muuta laminaatin väriä ollenkaan. Värejä on lämpimistä (keltaiset)
kylmiin (valkoiset), jotta löytäisit parhaat mahdolliset värisävyt
laminaatteihin. Viskositeettia on optimoitu, jotta ylimäärien poisto
olisi nyt entistä helpompaa.

Valkoisempi (kylmä)
HV+3

MIKSI?

Kun haluat käyttää helppoa ja esteettisesti luotettavaa sementointisysteemiä. Voit valita katalysaattorin kahdesta eri konsistenssista. Jos haluat käyttää vain valokovetteista sementtiä
käytät vain Base-pastoja.

Keltaisempi (lämmin)
HV+2

HV+1

MV 0

LV-1

LV-2

hit

LV-3
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MITEN?

MITEN?

Sovitat laminaatin Try-In-pastan kanssa löytääksesi oikean
värisävyn. Esikäsittele restauraation pinta valmistajan ohjeiden
mukaisesti ja applikoi Monobond Plus. Hampaan preparoitu
alue happoetsataan ja applikoidaan ExciTE F -sidosaine. Sementti
laminaattiin ja sen laitto paikoilleen, valokovetus 1-2 sekuntia,
ylimäärien poisto ja lopuksi koko fasadialueen valokovetus.
Täydelliset ohjeet löydät käyttöohjeesta.

Käyttöalueet:
• Ohuet fasadit, inlayt ja
onlayt keramiasta tai
yhdistelmämuovista

Sidosaine:

Suosituksemme on
Syntac tai ExciTE F

Sovitat ensin restauraation Try-In -pastalla valitaksesi oikean
värisävyn.Esikäsittele restauraation pinta valmistajan ohjeiden
mukaisesti,applikoi sitten Monobond Plus ja sidosta ExciTe F
DSC:llä. Fosforihappoetsaa preparoitu hammas, applikoi sen
jälkeen sidosaine ExciTE F DSC ja laita Variolink ll restauraatioon.
Sitten 1-2 sekunnin valokovetus, poista ylimäärät ja valokoveta
koko restauraatio. Täydelliset ohjeet löydät käyttöohjeesta.

Käyttöalueet:
• Keraamit: inlayt, onlayt,
kruunut ja sillat
• Yhdistelmämuovi-inlayt,
-onlayt ja lasikuituvahvisteiset juurikanavanastat/sillat

Sidosaine:

Suosituksemme on
Syntac tai ExciTE F DSC

Universal

ITSESIDOSTUVA YLEISSEMENTTI

Implant

IMPLANTTISEMENTTI

Helppoa

SpeedCEM

Implanteille

Multilink® Implant

Itsesidostuva yleissementti

Implanttidistansseille kehitetty erikoissementti

Nopeaan ja helppoon sementointiin silloin kun hampaaseen on
tehty perinteinen hionta. Soveltuu myös kruunujen, siltojen sementoimiseen ja implanttidistansseihin.

Kemialliskovetteinen yhdistelmämuovisementti, jossa on valokovetusmahdollisuus. Koostumus on suunniteltu implantologiassa käytettävien erilaisten materiaalien sementoimiseen.

MIKSI?

MIKSI?

SpeedCEM on helpompi käyttää kuin muut tavalliset sementtimme. Se korvaa fosfaatti- ja lasi-ionomeerisementit. Fosforihappoetsausta tai sidostamista ei tarvita. Sementti sekoitetaan suoraan
automix-ruiskusta ja on valmis käytettäväksi.
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MITEN?

Esikäsittele restauraation pinnat ohjeiden mukaan. Kun restauraatio on käsitelty annostele SpeedCEM restauraatioon. Valokoveta
sekunnista-kahteen jokainen neljännes .Ylimäärät muuttuvat
geelimäiseen muotoon ja ne on helppo poistaa esim. sirpillä.
Täydelliset ohjeet löydät käyttöohjeesta.
Käytetään yhdessä Monobond Plussan kanssa IPS
e.max Press/CAD-restauraatioiden sementoinnissa.
SpeedCEM-sementointi ei
onnistu IPS Empress-restauraatioiden kanssa!

Multilink Implantia käytetään yhdessä uuden Monobond Plus
yleisprimerin kanssa. Sen avulla:
• Aikaansaadaan vahva ja pitkäaikainen sidos materiaalista riippumatta
• Ylimäärien poistaminen on helppoa ”Easy Clean-Upin” ansiosta
• 3 eri väriä jotka sopivat implanttirestauraatioihin

Indikaatiot
• Metalli- ja metallokeramia
restauraatiot
• Vahvistetut keraamit (zirkoniumoksidi, litiumdisilikaatti, alumiinioksidi)
• Juurikanavanastat (metalli set-ja lasikuituvahvisteiset)
• Perinteisesti hiotuille
luonnonhampaille/implanttidistanssit (oksidikeramiasta/metallista)

MITEN?

t

ren

spa

n
Tra

MO

0

MO

1

Esikäsittele distanssin ja restauraation pinta valmistajien ohjeiden
mukaisesti ja applikoi sen jälkeen niihin Monobond Plus primeri.
Annostele Multilink Implantia automixruiskusta suoraan restauraatioon. Valokoveta ylimäärät sekunnista-kahteen jokainen
neljännes, poista ylimäärät.
Täydelliset ohjeet löydät
käyttöohjeesta.
Indikaatiot
• Metalleista, metallikeramiasta ja kokokeramiasta tehtyjen
epäsuorien restauraatioiden
(kruunut ja sillat) adhesiivinen
sementointi implanttidistansseille
• Yksittäisten distanssien sementointi titaanirunkoon

IPS e.max Preparaatio

Taka-alueen kruunu

Onlay

Etualueen kruunu

Fasadi

Table Top

Ohuet laminaatit

IPS Empress Preparaatio

Taka-alueen kruunu

Fasadi

Etualueen kruunu

Onlay (myös e.max)

Inlay (myös e.max)

Valitse sementti erilaisiin tarkoituksiin

Löydä oikea sementtisi sem
enttinavigaatiosysteemillä
(Cementation Navigation Syst
em), jonka löydät osoitteesta:
http://www.cementation-na
vigation.com
Tai tilaa oma CD osoitteesta
info@ivoclarvivadent.se

Kaksi sementtiä, jotka
täyttävät kaikki tarpeesi
Sementti
Kovettumismenetelmä:

Muut sementit

Multilink Automix
Kemialliskovetteinen, jossa
mahdollisuus valokovettamiseen

Variolink Veneer
Valokovetteinen

Variolink II
Valo-/kaksoiskovetteinen

SpeedCEM
Kemialliskovetteinen, jossa
mahdollisuus valokovettamiseen

Sidosaine:
Multilink Primer A/B
Itse-etsaava

Sidosaine:
Syntac tai ExciTE F
Total Etch

Sidosaine:
Syntac tai ExciTE F DSC
Total Etch

Sidosaine:
Perinteinen
Itse-etsaava

Sementointimenetelmä:

Metalli/metallipohjainen
Inlay tai onlay
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Inlay tai onlay

3

3

3

_

¾-kruunut

3

_

3

_

Kruunut

3

_

3

3

3-osainen silta

3

_

3

3

Oksidikeraamiset
(Zirkonium/Alumiini)
Kruunut tai sillat

3

_

_

Juurikanavanastat

3

_

_

3

Epäsuorat yhdistelmämuovit
Inlayt/onlayt

3

3

3

_

Kruunut

3

_

3

_

Juurikanavanastat

3

_

3

3

Kruunut/sillat
Juurikanavanastat
Maryland-silta
Leusiittivahvistettu lasikeramia esim. IPS Empress
Inlay/onlay
Laminaatit
Kruunut
Litiumdisilikaatti (LS2)

Leusiittivahvistettu lasikeramia

_

Ohuet okklusaalilaminaatit
Ohuet laminaatit

3

3 Suositeltava tuoteyhdistelmä
- Ei suositella
EDUSTAJAT

Clinical
Pia Herrmann-Rajala
gsm 040 589 88 39

Clinical
Katriina Kursi
gsm 040 75 75 650

JÄLLEENMYYJÄSI CLINICAL

Hammasväline Oy
Puh: 010 588 61 00
www.hammasvaline.fi

Technical
Mikko Lindfors
gsm 040 519 41 41
JÄLLEENMYYJÄSI TECHNICAL

Plandent Oy
Puh: 020 77 95 200
www.plandent.fi

Hammasväline Oy
Puh: 010 588 64 00
www.hammasvaline.fi

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AB
Dalvägen 14

Technical
Reijo Heinonen
gsm 040 511 59 90

ı SE-169 56 Solna ı Puh: +46 8 514 93 930 ı Fax: + 46 8 514 93 940 ı info@ivoclarvivadent.se

Plandent Oy
Puh: 020 77 95 200
www.plandent.fi

