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OptraGate®

Bättre estetik med fuktkontroll
Fokuserad och effektiv behandling.
OptraGate är ett latexfritt hjälpmedel som erbjuder dig ett fritt arbetsfält. Den för
undan läppar och kinder under behandlingen och hjälper patienten att hålla munnen
öppen. Adekvat fuktkontroll är nödvändig för att lyckas med direkta restaurationer
och för att undvika kontaminering av kaviteten (med saliv eller blod).

OptraGate
– för relativ fuktkontroll
Förbättrad insyn i arbetsområdet
Lättare åtkomst till munhålan
Finns i tre storlekar (regular, small, junior)
Finns i tre olika färger (neutral, blå
och rosa)

Intraoral skanning

Cementering

Kompositbehandling
på barn

Ortodontibehandling

– för absolut fuktkontroll
För absolut isolering/torrläggning [5]
OptraDam® ger dig som behandlare
en minskad risk att utsättas för
aerosol under ditt arbete. [5, 6].
En viktig egenskap hos OptraDam®
Plus är den patenterade anatomiska
formen som är flexibel i alla riktningar.

[5] D. Horvath, S. Horvath (2010) Kontaktpunktüberwindung in der modernen Kofferdamtechnik, Die Quintessenz 61, 23-33.
[6] L. P. Samaranayake, J. Reid, N. Evans, The efficacy of rubber dam isolation in reducing atmospheric bacterial contamination, ASDC Dent. Child., 1989, 56, 442-444.

Pictures: courtesy of Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

OptraDam® Plus
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Adhese® Universal

Universalbonding i VivaPen

®

Snabb och kontrollerad applikation
Adhese® Universal är en ljushärdande enkomponents-
adhesiv för direkta och indirekta restaurationer.

Dina fördelar

Ny
användarvänlig
design

Kompatibel med alla etsningstekniker:
Självetsande, selektivt emaljetsande och
totaletsande.
VivaPen® förser dig med 3 ggr så många
appliceringar per ml. i jämförelse med en
flaska (190 applikationer i varje VivaPen).
Applikationen sker snabbt och bekvämt
med minimalt spill.
Förhindrar vätskerörelse i dentintubuli och
minimerar risken för mikroläckage och
postoperativ sensibilitet
Endast 3 sekunders härdning av klass I och
II restaurationer i permanenta tänder
ocklusalt med Bluephase® PowerCure
lampan - 3s PowerCure.

Nivåindikator

Hög bondingstyrka (> 25 MPa) på torr
och våt dentinyta
Ny nivåindikator visar hur mycket
adhesiv som finns kvar i VivaPen.

Böjbar spets ger
kontrollerad applicering
på kavitetens alla ytor

Adhese® Universal DC
– Dualhärdande adhesiv för cementering
Lämplig för direkt eller indirekt bonding - oavsett om den
används i ljus- eller självhärdningsläge. Kompatibel med
alla etsningstekniker.
Levereras som singel-dos med initiatorbelagda applikatorer, finns i två olika storlekar.
Hygieniskt och effektivt för tandläkaren.
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Ny klick-aktivering som ger
användaren möjlighet att få ut
exakt mängd material vid varje
tillfälle (1 klick för små kaviteter
och 2 klick vid större)

Tetric® Line

Lösningen för alla kaviteter
Komposit för direkta restaurationer
Produktlinjen innehåller fyra noggrant koordinerade kompositmaterial för direkta restaurationer.

Tetric Prime är en skulpterbar komposit och Tetric EvoFlow är en flytande universal
komposit - för anteriora och posteriora restaurationer.
Tetric PowerFill är skulpterbar och Tetric PowerFlow är en flytande 4-mm komposit
- för posteriora restaurationer med ljushärdningstider som startar från 3 sekunder [1-4].

Fler än
500 miljoner

Dina fördelar
Utmärkta hanteringsegenskaper
för att passa vid varje tillfälle.

restaurationer
världen över*

Kameleonteffekten säkerställer
naturlig färganpassning.
Naturtrogen estetik för
posteriora restaurationer
Tidsbesparingar upp till 51% för
posteriora restaurationer [5]
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[1] N. Ilie, Study Report, LMU Munich, 2019, N. Ilie, Presentation, LMU Munich, 2018.
[2] W. Palin, Study Report, Birmingham UK, 2015.
[3] W. Palin, M. Hadis, Study Report, Birmingham UK, 2018.
[4] S. Lenz, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2019.
[5] A. Lebedenko, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2018
* Based on Sales figures
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Utmärkta hanteringsegenskaper
för att passa alla situationer
Flexibelt och smidigt
Fyra olika kompositmaterial som kan kombineras efter dina behov. De uppfyller kraven för
alla direkta restaurationer och ger dig stor flexibilitet.

Skulpterbar och reducerad klibbighet
Tack vare sin smidiga konsistens kan Tetric Prime användas
för att enkelt restaurera anteriora och posteriora tänder. Den
ringa klibbigheten med Tetric Prime och Tetric PowerFill
underlättar arbetet när anatomiska tandstrukturer [17, 18]
ska framställas. Kompositinstrumentet OptraSculpt och
OptraScult Pad är idealiska för detta ändamål.

Flytande vid behov
Tetric EvoFlow är flytande under tryck, och ligger på plats när
inget tryck är applicerat. Tack vare de tixotropa egenskaperna
kan Tetric EvoFlow appliceras exakt där det behövs, därför
passar den att användas både som liner och för små defekter
eller vid anteriora restaurationer.

Själv-utjämnande konsistens
Tetric PowerFlow säkerställer utmärkt adaptering till kavitets
väggarna. Den är idealisk att använda till stora kaviteter i det
posteriora området, som ett första 4-mm skikt.

[17] N. Lawson, Study Report, Birmingham US, 2020.
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[18] L. Cooper, Study Report, Chicago, 2020.

Naturlig estetik

i den posteriora regionen
Tetric®-familjen

4-mm kompositerna Tetric PowerFill och Tetric PowerFlow gör det
möjligt för dig att uppnå samma estetiska resultat i det posteriora
området, som med konventionella kompositer[6].

Ivocerin®

Aessencio®-teknologi

Den mycket reaktiva, patenterade ljusinitiatorn
Ivocerin har lagt grunden för utvecklingen av
Tetric PowerFill och Tetric PowerFlow för estetiska
posteriora restaurationer[7,8].

Aessencio-teknologi är en milstolpe inom estetisk
optimering av 4-mm kompositer. Materialen upp
visar hög initial translucens för att kunna härdas till
önskat härddjup. Under p
 olymeriseringen ändras
färgen gradvis till mer opak.

Konventionella kompositer utvecklade för att
appliceras i tjocka skikt är ofta mycket translucenta.
Kompositer som innehåller Ivocerin har emalj- och
dentinliknande translucensnivåer och kan appliceras
i upp till 4-mm skikt, samtidigt som ett tillförlitligt
härddjup uppnås[4].

För Tetric PowerFlow ligger den slutliga
translucensen under 10% - ett värde som ligger
mycket nära det naturliga d
 entinet. Det gör att
missfärgad tandstruktur täcks effektivt.

Tetric

®

Ett In vitro-test[9]
demonstrerar effekten
av Aessencio-tekniken:

Samma
estetiska resultat
som konvetionell
komposit!

De svarta linjerna under
Tetric PowerFlow-provet
syns tydligt före ljushärdning. Efter härdningen
maskeras de helt på
grund av förändringen i
translucens.

Tetric PowerFlow före och efter ljushärdning.

Missfärgning

Konvetionell komposit

Tetric PowerFlow + Tetric PowerFill

[4] S. Lenz, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2019.
[6] L. Enggist, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2020.
[7] B. Ganster et al., Rapid Commun. 2008, 29, 57-62.
[8] B. Ganster et al., Macromolecules 2008, 41, 2394-2400.
[9] B. Gebhardt, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2017.
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IPS Empress® Direct

för högestetiska restaurationer
Flexibelt och smidigt
IPS Empress Direct är en högestetisk komposit för restaurationer både anteriort och
posteriort. I och med att den finns tillgänglig i fem olika translucens-nivåer kan en mängd
olika anatomiska egenskaper återskapas.

Fler än
25 miljoner
restaurationer
världen över[1]

Translucenta material,
flytbara Effect-material

Dina fördelar

Emalj-material

Verklighetstrogna färger ger naturliga resultat
Enkel applicering av färgnyanser med Trans Opal
Dentin-material

Långvariga estetiska resultat
Smart hantering av krävande restaurationer
Lång bearbetningstid, längre än 5 minuter[2]
Kort ljushärdningstid från 5 sekunder, standardiserad för
alla färger[3]
Snabb polering till högglans
Mycket god röntgenkontrast. Mer än 250% Al[4]

R&D Ivoclar AG, Schaan, 2016

[1] Based on sales figures
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[2] Example value

[3] With Bluephase 20

[4] Example value; IPS Empress Direct Enamel

Högsta kvalitet börjar
med enkelhet
Stort urval
Tack vare det logiskt uppbyggda färgsystemet är det mycket lätt att använda IPS Empress
Direct. Dentin ersätter dentin och emalj ersätter emalj. Det stora urvalet av färger erbjuder
en passande materialkombination för varje färgsituation. Två autoklaverbara färgskalor
hjälper till att enkelt och exakt bestämma den lämpliga färgen för både emalj och dentin.

Intuitivt skiktningssystem ger högsta estetik

1. Utgångssituation

2. Emaljskikt

3. Dentinskikt

„ Empress Direct är mitt förstahandsval till
 nteriora kompositrestaurationer. Med
a
hjälp av kompositsystemet kan du göra det
enkelt med bara 1-2 färger i de flesta f allen.
Du har även verktygen till mer krävande
restaurationer med olika
translucenser för det incisala
skäret och detaljer i färg,
när det behövs.

„

Petteri Viljakainen
Tandläkare, Finland
4. Färdigt resultat

IPS Empress®
Direct Flow

IPS Empress®
Direct Color

IPS Empress®
Direct Opaque

Ljushärdande högestetiskt effektmaterial för kompositrestaurationer.
Finns i tre olika färger.

Komposit för karaktäriseringar av
direkta och indirekta restaurationer.
Är en del av IPS Empress-systemet
och passar även till IPS Empress CAD.

Ljushärdande opakmaterial för
anteriora och p
 osteriora
restaurationer.

Trans Opal – ger en verklighetsnära opalescens i det incisala
skäret
Trans 30 – ger en verklighetsnära
translucens

Finns i 7 olika färger

Maskerar exponerade metallytor
och missfärgad tandsubstans

Jämn och slät konsistens

1 universal opak färg

Lätt att applicera med hjälp av
en böjd kanyl på 0,4 mm.

Ergonomisk spruta

Bleach XL – för individuell
karaktärisering som t.ex. fluoros
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3s PowerCure
Upplev skillnaden
Koordinerat utbud
3s PowerCure erbjuder ett koordinerat utbud av produkter för hållbara kompositrestaurationer med lång livslängd för klass I och II kaviteter i det permanenta bettet, posteriort.

Spara upp till 51% i tid i
det posteriora området[5]
Nu kan du öka effektiviteten ytterligare i
ditt arbetsflöde. Tetric PowerFill och
Tetric PowerFlow [5, 6, 17, 19] låter dig framställa restaurationer i färre skikt, minska
hoppandet mellan kompositmaterialen,
modelleringsinstrumenten och härd
ljusapparater – och samtidigt uppnå
samma eller till och med bättre
behandlingsresultat jämfört med
konventionella skiktningstekniker.

Färre steg tack vare 4-mm skikt:
Fill

1

Cure

Fill

Cure

Time savings

Fill

Cure

4 mm

2

Upplev skillnaden med 3s PowerCure
3-sekunders exponering från ocklusalt
håll är tillräckligt för alla härdsteg i
3sCure-läget vid framställning av klass I
och II restaurationer i det posteriora
permanenta bettet. Belys helt enkelt
Adhese Universal, Tetric PowerFill och
Tetric PowerFlow med en ljusintensitet
på 3000 mW/cm2 från ljushärdnings
enheten [1].
Du kommer direkt märka att härdtiden
som du behöver är avsevärt reducerad.
Samtidigt uppnås samma höga kvalitet
och e
 stetiska resultat.
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„ Det finns ingen väg runt ljushärdningen
av kompositmaterial. Därför kommer
3-sekunders härdningen
exceptionellt väl till pass.

„

Dr. Nathaniel Lawson
Assistant Professor and
Division Director of Biomaterials
UAB School of Dentistry,
Birmingham, USA

[1] N. Ilie, Study Report, LMU Munich, 2019, N. Ilie, Presentation, LMU Munich, 2018.
[5] A. Lebedenko, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2018.
[6] L. Enggist, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2020.
[17] N. Lawson, Study Report, Birmingham US, 2020.
[18] L. Cooper, Study Report, Chicago, 2020.
[19] N. Ragazzini, Study Report, Bologna, 2020.

Bluephase® PowerCure
Ljushärdningslampan med hög prestanda
Den nya generationens ljushärdningslampa
Med hjälp av den patenterade Polyvision teknologin upptäcker apparaten själv om en
oavsiktlig rörelse av handstycket sker under ljushärdningsarbetet. Genom att vibrera v
 arnar
den användaren för felaktig användning och exponeringstiden förlängs automatiskt.
Om den oavsiktliga rörelsen förhindrar materialet att härdas ordentligt kommer lampan
automatiskt att avbryta exponeringscykeln. Därefter kan arbetet återupptas korrekt.

Dina fördelar
Tillförlitlig ljushärdning av alla ljus
härdande material tack vare
Polywave LED
Korta härdtider startar från 3 sekunder
i 3s Cure-härdläge med 3000 mW/cm2
Bred 10>9-mm ljusledare för tids
besparande engångs ljusexponering
Pre-cure-program när du ska
avlägsna cementöverskott

Konsten att vara effektiv
Upplev kraften av ett komplett produktsystem med Adhese
Universal singelkomponentsadhesiv, Tetric PowerFills[1-6]
skulpterbara komposit och Tetric PowerFlows flytande 4-mm
komposit.
Ljushärda alla komponenterna under 3 sekunder från
ocklusalt håll med den “intelligenta” ljushärdningsenheten,
Bluephase PowerCure, med ljusintensitet på 3000 mW/cm2.
Du kommer att märka tidsbesparingen – samtidigt som du
uppnår samma estetik och kvalitet som tidigare.

[1] N. Ilie, Characteristics of composite and curing unit, Study Report, Munich, 2019.
[2] N. Ilie, Characteristics of composite and curing unit, Presentation, Munich, 2018.
[3] W. Palin, Polymerization characteristics of Tetric EvoCeram Bulk Fill and F-Composite 2, Study Report, Birmingham (UK), 2015.
[4] W. Palin, M. Hadis, High irradiance
polymerization of “flash-cured” resin composites, Study Report, Birmingham (UK), 2018.
[5] S. Lenz, Research Report of Tetric PowerFill, Test Report, Ivoclar Vivadent,
2019.
[6] B. Gebhardt, Verification Report Tetric PowerFill, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2017.
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Bluephase® G4
Bekymmersfri ljushärdning
Intelligent LED lampa
Vi kallar Bluephase G4 intelligent tack vare den patenterade Polyvision
teknologin. Den kan upptäcka om handstycket rör sig under ljushärdningsarbetet och om restaurationen inte längre kan härdas på rätt sätt. Om
detta händer, kommer lampan att vibrera för att varna användaren om
felet och vid behov kommer exponeringstiden automatiskt att förlängas
med 10 %. Bluephase G4 levereras med ett aktivt anti-bländskydd så att
ljuset inte aktiveras utanför munnen.

Dina fördelar
Tillförlitlig ljushärdning för alla ljushärdande
material t ack vare polywave LED
Korta härdtider från 10 sekunder tack vare hög
intensitet på 1200 mW/cm2
Bred 10-mm ljusledare för tidsbesparande
engångs-ljusexponering
Pre-cure-program när du ska avlägsna
cementöverskott
3 års garanti

Bluephase® Meter II
Mätapparat
Bluephase Meter II är en mätapparat för snabb och enkel mätning
av ljusintensiteten hos alla typer av härdljusapparater. Endast regelbunden ljusmätning garanterar fullständig polymerisation och hög
kvalitet på ljushärdade restaurationer över tid.
Hög mätnoggrannhet med en tolerans på endast ± 10%
Integrerad mall för mätning av diametern på runda ljusledare
3 års garanti
12

Kompositmodellering
och polering
OptraGloss
Ett poleringssystem för de vanligaste indikationerna på tandläkarpraktiken.
OptraGloss är ett universalt poleringssystem för användning extraoralt och intraoralt.
Det passar till högglanspolering av både kompositer och keramer.

Dina fördelar
Skapar mjuka och glänsande
restaurationsytor
Inget behov av polerpasta
Högglanspolering i två steg av
keram-restaurationer
Högglanspolering i bara ett steg
av kompositer

OptraSculpt och OptraSculpt Pad är kompositinstrument för effektiv
modellering av kompositer.

OptraSculpt® Pad

OptraSculpt®

OptraSculpt Pad är ett kompositinstrument för enkel och
snabb modellering. Med hjälp av elastiska och komprimer
bara engångskuddar (4/6 mm diameter) är det enkelt att
skapa en jämn yta utan märken. Referenslinjerna på instrumentet hjälper till att skapa anatomiskt korrekta anteriora
restaurationer.

Med effektiv modellering får du framgångsrika resultat.

Kladdfri formgivning och modellering

Tre former: kula, spets, mejsel
Optimal arbetsvinkel för den posteriora regionen
Hygienisk plastask för att enkelt komma åt
arbetsdelarna

Framställning av jämna ytor
Professionella estetiska resultat
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Cervitec®
Bakteriekontroll

Cervitec F levereras i tub eller singeldos.

Cervitec® F

Cervitec® Gel

Skyddslack med dubbel effekt
Cervitec F ger dig både fluoridering och bakteriekontroll
i ett arbetssteg. Lacksystemet rekommenderas som grund
läggande karies-profylax i riskgrupper och som skydd av
känsliga tandhalsar. Produkten har en hög tolerans mot en
fuktig tandyta, vilket underlättar applicering. .

Munvårdsgel
Cervitec finns även i gelform med fluor, som kan användas
för hemmabruk. Cervitec Gel kan, tack vare fluorinnehållet,
användas istället för tandkräm under en begränsad tid.

Innehåller 1400 ppm fluorid, 0,3% klorhexidin och
0,5% CPC

Innehåller 0,2% klorhexidin + 900 ppm fluorid +
provitamin D-panthenol + xylitol
Behaglig smak och konsistens

Snabb och enkel applicering
Mild smak
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Cervitec® Plus

Cervitec® Liquid

Ett skyddslack som reducerar den bakteriella aktiviteten
och skyddar exponerade rotytor.

Antibakteriell munsköljning.
Innehåller klorhexidin, D-panthenol och xylitol

Innehåller 1% klorhexidin och 1% tymol

Alkoholfri

Ofärgad lack med behaglig smak

Motverkar dålig andedräkt

Lätt att applicera selektivt

Mild mintsmak

Fluor Protector S

Skydd mot karies och erosion
Snabbt och enkelt
Fluor Protector S är ett transparent skyddslack. Den homogena lösningen har en fluorkoncentration på 7700 ppm (efter att lacket torkat ökar koncentrationen ca 4 ggr).
Behandlingen kan utföras direkt, snabbt och enkelt. Fluor Protector S ger ett
professionellt skydd till känsliga tänder och skyddar mot karies och erosion.
Den innovativa lackteknologin bygger på årtionden av expertis hos Ivoclar.
Produkten passar för behandling av patienter i alla åldrar (se bruksanvisning för barn
under 7 år).

Dina fördelar
Fluor Protector S är helt fri från kolofonium.
Omedelbar fluoridering av emalj
Effektiv fluoriddepot
Enkel direktapplicering
Mild smak och lukt
Kompatibel med tandblekningsmedel
Användarvänlig förpackning

Fluor Protector Gel
Gel för intensiv och skonsam tandvård. Produkten innehåller
kalcium, fluor (1450 ppm), fosfat, xylitol och provitamin D-Panthenol.
Den har ett neutralt pH-värde och passar vid erosioner.
God mintsmak
Jämn och slät konsistens som ger en optimal penetration
i svåråtkomliga områden
Kan användas istället för tandkräm 2-3 ggr/dag

VivaSens®
Fluor Protector reducerar
uppkomsten av initialkaries
(white spot lesion) under
ortodontibehandling.1

Desensibiliserings
vätska för känsliga
tandhalsar.

1 Ref: Stecksén-Blicks et al. 2007 [4]
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Workflow
CAD/CAM Chairside
Var du än är i din CAD/CAM-utveckling, om du precis har börjat
med digitala arbeten eller är en erfaren specialist, så är det här
integrerade öppna arbetsflödet den idealiska lösningen för att
enkelt skapa exakta och högestetiska tandersättningar.
Skanna & designa
PrograScan One+ är en intraoral skanner
som möjliggör exakta digitala avtryck
med verklighetstrogna färgnyanser.

Välj material
Den högestetiska litium-disilikat glaskeramen IPS e.max CAD är den glaskeram
som säljs mest över hela världen [3] och
lämpar sig för effektiv framställning av
tandersättningar med hög böjhållfasthet.

Tillverka
Via ditt frässystem eller skicka vidare
till ditt labb.

Glazing & kristallisering
Den intelligenta och snabba g
 lazing- och
kristalliseringsugnen Programat CS6 är
utvecklad för kristallisering av t andersättningar t illverkade av IPS e.max CAD.

Cementera
Variolink Esthetic är ett ljus- och dualhärdande
kompositcement för permanent cementering
av krävande tandersättningar tillverkade av
keram eller komposit.

Skydda
Cervitec Plus är ett unikt skyddslack som
hjälper till att hålla tandersättningar i fin form.

Planering
Våra Digital Masters hjälper dig att planera
och utvärdera vilken konfiguration som
passar bäst för just din klinik.
[3] Based on sales figures.
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CAD/CAM
Chairside
Telio® CAD

IPS e.max® CAD

Polis
hin
g

Kompositblock för estetiska
restaurationer. Tack vare
materialets kameleonteffekt
smälter restaurationerna in
med existerande tandstruktur.
Styrka: 272 MPa

Single-visit
treatment

IPS Empress CAD
Multi-blocken
karaktäriseras av en
naturlig övergång av
fluorescens, färg,
opacitet och translucens.
Styrka: 185 MPa

ing

Tetric® CAD

Pålitlig litiumdisilikat glaskeram
för singeltandsrestaurationer
och treledsbroar (upp till andra
premolaren). Hög estetik och
hög styrka.
Styrka: 530 MPa

Fir

Resinblock för effektiv
framställning av temporära
kronor och broar.
Styrka: 135 MPa

IPS e.max® ZirCAD
Mångsidiga zirkoniablock
som kombinerar hög styrka
med hög brotthållfasthet.
För monolitiska restaurationer.
Styrka: MT Multi 850 MPa,
LT 1200 MPa

IPS Empress® CAD

Nyhet!

IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic
Omdefinierar estetiken för zirkoniumoxid
– Den snabba vägen till imponerande estetiska resultat.
– Sömlös sammansmältning av färg och translucens tack
vare GT-teknologi
– Passar för kronor och tre-ledsbroar
Beställ hos din tandtekniker.
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IPS e.max
Överträffa dina förväntningar med IPS e.max
Vill du ha ett restaurationsmaterial som är så lik den naturliga tanden, att
det inte går att skilja dem åt? Med IPS e.max kan du skapa f antastiska
restaurationer som ger strålande leenden på dina patienter.

Dina fördelar
Estetik
Pålitlighet
Snabbhet
Flexibilitet

Var på den säkra sidan med IPS e.max
Hållbara tandersättningar är vad tandläkare och tandtekniker
strävar efter att uppnå och vad patienterna önskar sig. Sedan
2005 har mer än 120 miljoner restaurationer cementerats
med IPS e.max material*.
Enligt IPS e.max Scientific Report Vol. 03 / 2001-2017, som
baseras på långtidsstudier, är materialets imponerande
långtidsöverlevnad på över 96% dokumenterad. Läs själv
och låt dig övertygas, beställ Scientific Report via
info.se@ivoclar.com

* baserat på försäljningsstatistik
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Förenkla din cementering
med rätt tillbehör

Monobond® Etch & Prime

Monobond® Plus

Världens första enkomponents glaskeramiska primer
Ordentlig konditionering av restaurationens adhesiva yta är
en viktig del i den adhesiva cementeringsprocessen. På
konventionella glaskeramrestaurationer är den a
 dhesiva
ytan konditionerad med fluorvätesyra och därefter
appliceras ett silan.

Universalprimer
För alla restaurationsmaterial
Reaktionstid – endast 1 minut
Kan förvaras i rumstemperatur

Tack vare den innovativa sammansättningen i Monobond
Etch & Prime sker konditionering och silanisering i ett och
samma steg. Den här effektiva kombinationen gör det
lättare att konditionera glaskeramytor och är ett välkommet
alternativ till fluorvätesyra..
Etsa och silanisera i samma steg
Allt i en flaska
Färre arbetsmoment
Långvarig hållbar bindning

Liquid Strip
Glyceringel som förhindrar genomträngning av syre till
kompositer och cement under härdningsprocessen.

IPS Natural Die Material

Ivoclean

Pelarfärgskala

Extraoral rengöringspasta

För att få rätt slutgiltig färg på kronan, måste färgen på den
preparerade tanden bestämmas. Med hjälp av stansens färg
kan tandteknikern enkelt simulera den preparerade tanden
vid färgsättning.

Den rengör effektivt bondingytorna i protetiska konstruktioner efter intraoral inprovning. Ivoclean skapar därmed
optimala förutsättningar för adhesiv cementering.

A-D Färgskala

Proxyt®

En färgskala för att välja tandfärg enligt färgsystemet A-D
och Bleach BL.

För rengöring av preparationen
Fluorfri profylaxpasta med RDA 36 (medium)

16 A-D-färger
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Cement för alla tillfällen
SpeedCEM® Plus
– Självbondande universalt resincement
För snabb och enkel cementering av konventionellt preparerade
indirekta restaurationer på naturliga tänder. Ett utmärkt val för
just zirkonia-ersättningar. Det passar även till cementering av
kronor och broar på implantatdistanser.
SpeedCEM Plus är enklare att använda än våra vanliga cement.
Du behöver varken etsa med fosforsyra eller bonda. Cementet
blandas direkt i sprutan och är färdigt att använda så fort du
trycker ut det. Stark bindning till dentin och Zirkonia tack vare
den funktionella monomeren MDP.

Indikationsområden
Metallbaserade inlägg, onlays,
kronor och broar
Höghållfasta (t ex zirkoniumdioxidbaserade eller litiumdisilikat, etc.)
Helkeramiska inlägg, onlays, kronor
och broar
Metall, keramiska och glasfiberförstärkta stift
Ortodontiska band och hjälpmedel

Förstärkta keramer (zirkonia,
aluminiumoxid, litiumdisilikat)
Metall och metallkeramik
Fiberförstärkta kompositstift
Konventionellt preparerade
naturliga tänder/implantatdistanser
(av oxidkeram/metall)

ZirCAD Cement
– Glasjonomercement till Zirkonia
ZirCAD Cement är ett nytt resinmodifierat glasjonomercement
som är enkelt att använda och är idealiskt för restaureringar med
hög hållfasthet, t ex zirkonia. ZirCAD Cementet ger förutsägbara
cementeringsresultat och det är lätt att ta bort överskott.
Behöver varken primer eller konditionerare
Fluoravgivande
´

Tunn filmtjocklek för optimal marginal-passform

Multilink® Automix
– Ett kemiskt härdande universalt cement med
möjlighet att ljushärda
Multilink Automix är cementet för dig som vill arbeta enkelt
och ha extra hög bindningsstyrka. Detta cement kräver
förbehandling av både tandyta och tandersättning. Det kan
förvaras i rumstemperatur. Röntgenkontrasten är hela 350% Al.
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Indikationsområden

Indikationsområden
Metall och metallkeramik
Helkeramer (IPS Empress Esthetic)
Förstärkta keramer (zirkonia,
aluminiumoxid, litiumdisilikat,
d.v.s. IPS e.max Press/CAD)
Rotkanalsstift i metall eller glasfiberförstärkning

Variolink Esthetic
Estetiskt cement
Ljus- och dualhärdande cement
Variolink Esthetic är ett estetiskt ljus- och dualhärdande cement för permanent
cementering av estetiskt krävande keram- och kompositersättningar.

Det utvecklade effekt-färgkonceptet går i varmt
(gult) och ljust (vitt). Färgen neutral uppvisar den
högsta graden av translucens och skapar därför en
neutral färgåtergivning av cementet.
Variolink Esthetic uppvisar en exceptionell färgstabilitet.
Detta är möjligt via den patenterade reaktiva ljus
initiatorn Ivocerin, som är 100% aminfri. Variolink
Esthetic skapar grunden för ett långvarigt och
tillförlitligt estetiskt resultat, även vid exponering av
intensivt ljus samt i munhålans fuktiga miljö.

Light+

Light

En smart kombination av Ivocerin och ljuskänslighets
hämmaren gör det m
 ycket enkelt för tandläkaren att
avlägsna överskottscement efter en snabb pre-
polymerisering. Med Ivocerin säkerställs en tillförlitlig
härdning av cementet under den efterföljande ljushärdningen. Variolink Esthetic är lätt att trycka ut ur sprutan
och materialet flyter smidigt ut i de marginala kanterna,
men förblir stabilt i cement-skarven när kronan är på
plats. Därefter är det lätt att ta bort överskottet.

Neutral

Warm

Warm+

Effektfärger

Röntgenkontrasten är fortfarande på en hög nivå
>300% Al.

Varför DC? (Dualhärdande)

Varför LC? (Ljushärdande)

När du vill ha ett dualhärdande cement och vara
säker på att få ett helt genomhärdat material
om härdningsljuset har svårt att nå fram.

När du bara vill arbeta med ett ljushärdande cement
för dina fasader i fronten. Med Try-In-färgerna har
du möjlighet att prova ut rätt färg på ett enkelt sätt.

Indikationsområden

Indikationsområden

Inlägg, onlays
Kronor eller broar av keram eller komposit
Metall och metallkeramik
Stift/pelare i kombination med Adhese
Universal DC
Zirkonia-ersättningar

Inlägg, onlays
Skalfasader av keram eller komposit
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IvoSmile®
En bra start för vackra leenden
Virtuell spegel
IvoSmile är en mjukvaruapplikation (app) där du kan visa en ”makeover” med estetisk
tandvård direkt på patienten. Din iPad förvandlas till en virtuell spegel. Mjukvarans
teknik är baserad på förstärkt verklighet – Augmented reality.
Använd IvoSmile appen under din behandlingsplanering och låt dina patienter få en första upplevelse av
hur de skulle se ut om de fick en estetisk dental makeover, utan förpliktelser och utan tidsödande och
kostsamma fotograferingar eller inblandning av modeller – mock-ups.
IvoSmile innehåller ett blekningsalternativ som simulerar blekta
naturliga tänder. Appen kan därför användas som ett behändigt
hjälpmedel för att ge råd till patienterna om tändernas ideala
grad av vithet.

Dina fördelar
Väck dina patienters känslor
Förklara och visa på ett e
 nkelt
sätt för patienten
Underlätta kommunikationen
mellan dig och tandteknikern

Shade Navigation App
IPS e.max Shade Navigation App ger rekommendationer på
lämplig translucens och färg på dina e.max-restaurationer på
bara fem snabba steg.
Den tar hänsyn till alla avgörande faktorer som påverkar den
övergripande färgen hos restaurationen. När du har matat in
all data som behövs i appen kommer den att presentera bäst
lösning för ditt fall. Du slipper stress och kan arbeta med
tillförsikt. Den intelligenta appen finns för Android och iOS.
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Workflow
Avtagbar protetik
Din tandtekniker kan välja mellan digital eller analog teknik vid
protesframställning.
Preliminär bettregistrering
Precision är a och o. Centric-Tray bestämmer provisoriskt
käkrelationen och ocklusionsplanet. [1]

Bettregisttrering med hög noggrannhet
Gnathometer M är ett intraoralt registreringshjälpmedel som
gör det möjligt för dig att bestämma o
 cklusionsläget på helt
tandlösa patienter. [5, 6]

Funktionsavtryck
Effektiv registrering. UTS 3D ansiktsbåge och UTS-adapter
möjliggör skallrelaterad modellöverföring.

Digital teknik

Analog teknik

En disk.
En fräsprocess.
En protes.

Utformning av
skräddarsydda proteser

Nyckeln till fantastisk effektivitet
är Digital Denture. Med I votion
finns m
 öjlighet att fräsa en
helprotes direkt ur en disk via
Ivoclars frässystem.

SR Vivodent/Ortohotyp A-D omfattar
ett stort utbud av f unktionella
och vackra prefabricerade tänder
utformade för att e
 rbjuda varje
patient ett vackert leende.

Inprovning
Slutkontroll.

Färdigställande
IvoBase System är ett av ett fåtal
helautomatiska injektionssystem
på marknaden.

Tandvård
Kraftfull prevention och riktat
skydd med Cervitec Gel.

Tandvård
Kraftfull prevention och riktat skydd
med Cervitec Gel.

[1] Zimmerling F., Klinischer Erfahrungsbericht Centric Tray (UTS 3D Transferbogen, UTS CAD), Clinical Report, Ivoclar Vivadent, 2020-01
[5] Abe J., Kokubo K., Sato K., Mandibular Suction-Effective Denture and BPS: A complete Guide, 1.st edition, Quintessence Publishing Co. Ltd., 2012, p. 32
[6] Gründler H., Stüttgen U., Die Totalprothese, Verlag Neuer Merkur GmbH, 1995, p. 65–66
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Besök vår hemsida
www.ivoclar.com
På hemsidan kan du:
Läsa mer om våra produkter
Ta del av aktuella kampanjer och erbjudanden
Ladda ner instruktionsvideos och broschyrer
Anmäla dig till kurser och föreläsningar
Prenumerera på våra bloggar och nyhetsbrev
för tandläkare eller tekniker
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Följ oss på Facebook:
www.facebook.com/Ivoclar.nordic

Instruktionsvideos

|

Nyheter

|

Kampanjer

|

Kurser

|

Produktinformation

Representanter
Clinical
Åsa Andersson
Mobil: 070-888 81 71

Technical
Stefan Adolfsson
Mobil: 070-569 92 95

Digital
Rasmus Ekeholm
Mobil: 070-634 51 59

Återförsäljare

Återförsäljare

Clinical:

Technical:

ApoEx AB
Tel: 010-10 10 222
www.apoex.se

GAMA Dental
Tel: 08-19 94 00
www.gama.se

AB Nordenta
Tel: 0171-230 00
www.nordenta.se

DAB Dental
Tel: 08-506 505 05
www.dabdental.se

Plandent AB
Tel: 08-676 54 10
www.plandent.se

Unident
Tel: 0346-73 24 00
www.unident.se

ivoclar.com

Making People Smile
Ivoclar Vivadent AB | Gustav III:s Boulevard 50 | SE-169 74 Solna
info.se@ivoclar.com | Tlf: +46 8 514 93 930

Forstec Dental
Tel: 040-755 45
www.forstec.se

AB Nordenta
Tel: 0171-230 00
www.nordenta.se

