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Cure
Curing with high-performance  
Bluephase polymerization lights

Isolate
Comfortable isolation with  
OptraGate and OptraDam

Restore
The Tetric line – the solution  
for all types of cavities

Bond
Efficient bonding with  
the Adhese Universal VivaPen

Contour
Easy adaptation of  
materials with OptraSculpt

Protect
Effective prevention with 
Fluor Protector S

Polish
Shiny surfaces produced 
with OptraGloss

Direct restorative treatment  
for efficient esthetics
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Kun helppous ja  
esteettisyys yhdistyvät 
Ivoclar tarjoaa sinulle valmiin valikoiman yhteensopivia tuotteita  
suorien yhdistelmämuovitäytteiden rakentamiseen. Niiden avulla teet 
erittäin laadukkaita esteettisiä restauraatioita tehokkaasti.

Eristä

Sidosta

Restaurointi

Muotoile

Valokoveta

Kiillota

Suojaus

Tehokas eristys OptraGaten ja 
OptraDamin avulla.

Suora intraoraalinen Adhese® 
Universal-sidostaminen tehok-
kaalla VivaPen®-applikaattorilla

Tetric®-Line – Ratkaisu kaikkiin  
kaviteetteihin. 
IPS Empress® Direct: Luonnolliset ja 
esteettiset restauraatiot

Aikaa säästävä muotoilu  
OptraSculpt®-instrumenteilla, 
joihin materiaalit eivät tartu

Luotettava ja nopea  
Bluephase®-valokovetus

OptraGloss® Huippukiiltävä 
lopputulos

Bakteerikontrolli Cervitecin 
avulla ja fluoraus Fluor  
Protectorin avulla 
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[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.

OptraGate® 
Kosteuden eristyksellä parempaa estetiikkaa

OptraGate® on lateksivapaa suunaukipitäjä, joka mahdollistaa sinulle vapaan työskentely-
alueen. Se pitää huulet ja posket poissa toimenpidealueelta ja auttaa potilasta pitämään 
suutaan auki. Kosteuden eristys on välttämätöntä suoran restauraation onnistumisen 
kannalta, jotta kaviteettien sylki- tai verikontaminaatio voidaan välttää.

Tarkka ja sujuva työskentely

Skannaus suussa Lasten  
hammaspaikkaus

Sementointi Oikomishoito 

OptraDam® Plus
– Täydelliseen kosteudenhallintaan

OptraGate®

– suhteelliseen kosteudenhallintaan

  Kuiva ja eristetty työskentelyalue. [5]

  OptraDam vähentää hoitohen-
kilökunnan riskiä altistua aerosoleille 
työn aikana. [5, 6].

  OptraDam Plusin merkittävänä omi-
naisuutena on patentoitu anatominen 
muoto, joka joustaa kaikkiin suuntiin.

 Parantunut näkyvyys työskentelyalueelle

 Helpompi pääsy suuhun

 3 eri kokoa (regular, small, junior)

 3 eri väriä (neutraali, sininen ja roosa).
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Edut

 Soveltuu kaikkiin etsaustekniikoihin: itse- 
etsaava, selektiivinen- tai totaalietsaus.

 VivaPenin avulla teet 3 kertaa enemmän 
sidostamisia millilitraa kohden verrattuna. 
Pullosidosaineisiin (jokainen VivaPen sisältää 
190 annosta). Applikointi on nopeaa ja  
helppoa ilman ylimääriä.

 Estää dentiinitubuluksissa nestevirtauksia ja 
vähentää mikrosaumavuotoja ja postoper-
atiivista yliherkkyyttä.

 I ja II -luokan restauraatioissa valokovetusaika 
on vain 3 sekuntia okklusaalisuunnasta Blue-
phase PowerCure valokovettajan 3s Power-
Cure-ohjelmalla

 Korkeat sidoslujuudet (> 25 MPa) kuivaan ja 
kosteaan dentiiniin

 Uusi tasonilmaisin näyttää, kuinka  
paljon sidosainetta VivaPenissä  
on jäljellä.

Adhese® Universal  
Yleissidosaine uniikissa  
VivaPen® -annostelijassa
Adhese Universal on valokovetteinen yksikomponent-
tisidosaine suoriin ja epäsuoriin restauraatioihin.

Adhese® Universal DC
– Kaksoiskovetteinen sidosaine

 Soveltuu suoraan tai epäsuoraan sidostamiseen – sekä 
valo- että itsekovetusmenetelmällä. Yhteensopiva kaik-
kien etsaustekniikoiden kanssa.

 Toimitetaan kerta-annoksina, jossa on aktivaattorilla  
päällystetty applikaattori. Saatavana kahta eri kokoa.

 Hygieeninen ja luotettava. 

Uuden painikkeen ansiosta  
käyttäjä voi annostella aina sopivan 
määrän sidosainetta (yksi painallus 
pieneen kaviteettiin, kaksi  
isompaan kaviteettiin)

Tasonilmaisin

Taipuva kärki mahdollistaa 
kaviteetin täyttämisen  
tarkasti kauttaaltaan

Uusi käyttä-
jäystävällinen 

muotoilu
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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

Etusi

 Erinomaiset käsittelyominaisuudet 
kaikissa kaikissa tilanteissa

 Kameleonttiominaisuus  
mahdollistaa luonnollisen loppu-
tuloksen myös taka-alueelle

 Säästä aikaa jopa 51% taka- 
alueen paikkauksessa[5]

Tetric® Line  
Ratkaisu jokaiseen kaviteettiin

Tetric-tuotesarja sisältää neljä tarkasti koordinoitua yhdistelmämuovia suoriin restauraatioihin.

Tetric Prime on helposti muotoiltava yhdistelmämuovimateriaali ja Tetric EvoFlow on 
mukautuva täytemateriaali etu- ja taka-alueen restauraatioihin.

Tetric PowerFill on muotoiltava ja Tetric PowerFlow on juokseva 4 mm:n täytemateriaali 
taka-alueen restauraatioihin – näiden valokovetusajat ovat alkaen 3 sekuntia. [1-4]. 

Yhdistelmämuovi suoriin restauraatioihin

+
Tetric® PowerFlow 

IVA 

Tetric EvoFlow® 

A3
Tetric® Prime  

 A2 / A3

Class III and
 IV

Class V

Tetric® Prime 
A2 / A3

Tetric  
EvoFlow® 

A3

Tetric®  
Prime 

A2 Dentin

Tetric® 

 Prime  
A2

< 4 mm

Tetric®

Tetric® PowerFill  
IVA

C
la

ss
 I 

an
d II

< 4 mm

< 4 mm

Prime  
Handling*

Tetric® PowerFill  
IVA

Yli 500 
miljoonaa 

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

Erinomaiset käsittelyominai- 
suudet kaikissa tilanteissa

Neljä erilaista yhdistelmämuovimateriaalia, joita voit yhdistellä omien tarpeittesi  
mukaan. Ne sisältävät kaikki tarvittavat ominaisuudet ja tarjoavat joustavat  
yhdistelymahdollisuudet.

Käyttäjäystävällinen ja mukautuva

Erinomainen muotoilu ja tarttumaton 
pinta

Juokseva tarvittaessa

Itsetasoittuva koostumus

Joustavuutensa ansiosta Tetric Primea voidaan käyttää niin 
etu- kuin takahampaiden restauroinnissa. Tetric Prime- ja 
Tetric PowerFill muovien alhainen tarttuvuus helpottaa 
anatomisien hammasrakenteiden muotoilua [17, 18].  
OptraSculpt ja OptraScult Pad ovat ihanteellisia  
täytemateriaalien muotoiluun.

Tetric EvoFlow on juokseva paineen alaisena ja pysyy  
paikoillaan, kun painetta ei kohdisteta siihen. Tiksotrooppisen 
ominaisuutensa ansiosta Tetric EvoFlow voidaan applikoida 
tarkasti juuri siihen, missä sitä tarvitaan. Voit käyttää sitä 
alustäytteenä, pienten alimäärien korjaamiseen tai  
etuhammastäytteenä.

Tetric PowerFlow adaptoituu erinomaisesti kaviteettiseinämiin. 
Se on ihanteellinen materiaali takahammasalueen suuriin 
kaviteetteihin.
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[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.

4-mm:n Tetric PowerFill ja Tetric PowerFlow-yhdistelmämuoveilla saat aikaan 
samat esteettiset lopputulokset takahammasalueen restauraatioissa kuin 
perinteisillä yhdistelmämuovimateriaaleilla[6]. 

Tetric®-perhe

Tavanomainen komposiitti Tetric PowerFlow + Tetric PowerFill

Patentoitu ja erittäin reaktiivinen Ivocerin®- 
valoinitiaattori on mahdollistanut Tetric PowerFill 
ja Tetric PowerFlow -materiaalien kehittämisen 
taka-alueen esteettisiin restauraatioihin.[7,8].

Perinteiset yhdistelmämuovit, jotka voidaan  
kovettaa paksumpina kerroksina ovat usein erittäin 
läpikuultavia. 

Ivoceriniä sisältävät yhdistelmämuovit ovat  
läpikuultavuudeltaan kiilteen ja dentiinin luokkaa. 
Ne voidaan kerrostaa 4 mm paksuina kerroksina ja 
silti niissä on luotettava kovetussyvyys.[4].

Aessencio-teknologia mahdollistaa esteettisen 
optimoinnin 4 mm:n yhdistelmämuoveissa.  
Materiaaleissa on aluksi korkea läpikuultavuus,  
jotta ne voidaan kovettaa tarpeeksi syvältä.  
Polymerisoinnin aikana väri muuttuu asteittain 
opaakkisemmaksi.

Tetric PowerFlown lopullinen läpkuultavuus on  
10%, joka on hyvin lähellä hampaan oman dentiinin 
läpikuultavuutta. Tämän ominaisuuden ansiosta 
värjäytynyt hammasrakenne voidaan peittää  
tehokkaasti.

Värjäytynyt hammas

Luonnollista estetiikkaa 
takahammasalueelle

Ivocerin® Aessencio®-teknologia

Tetric PowerFlow ennen valokovettumista ja 
sen jälkeen

In vitro-testi[9] osoittaa 
Aessencio-tekniikan 
tehokkuuden: 

Tetric PowerFlow  
-testin mustat viivat 
näkyvät selvästi ennen 
valokovettamista.  
Kovettumisen jälkeen  
ne ovat täysin peittyneet 
läpikuultavuuden  
muutoksen vuoksi.

Tetric®

Samma 
 estetiska  resultat 
som  konvetionell 

 komposit!
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[1] Based on sales figures        [2] Example value        [3] With Bluephase 20        [4] Example value; IPS Empress Direct Enamel

IPS Empress Direct on huippuesteettinen yhdistelmämuovi  
etu- ja takahampaisiin. Viisi läpikuultavuusastetta mahdollistavat  
luonnolliset anatomiset ominaisuudet.

Läpikuultavat materiaalit,-
juoksevat Effect-materiaalit

   Kiillemateriaali

Dentiinimateriaali

R&D Ivoclar AG, Schaan, 2016

IPS Empress® Direct 
Erinomaista estetiikkaa

Etusi

 Laajan värivalikoiman ansiosta saavutat luonnollisen lopputuloksen

 Trans Opalin avulla yksinkertainen värisävyjen applikointi

 Pitkäikäiset esteettiset tulokset

 Käyttäjäystävällinen työskentelytapa vaativiin restauraatioihin

 Pitkä työskentely-ja muotoiluaika, yli 5 minuuttia[2]

 Lyhyt polymerisaatioaika, alkaen 5 sekuntia, kaikille väreille

 vakio[3]

 Nopea kiillotus huippukiiltoon

 Vaikuttava röntgenkontrasti, yli 250 % Al[4]

Yli 25  
miljoonaa  

restauraatiota 
maailmassa[1]
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IPS Empress Direct on helppo käyttää loogisen värijärjestelmän ansiosta.  
Dentiiniyhdistelmämuovit korvaavat hammasdentiinin ja kiilleyhdistelmämuovit  
hammaskiilteen. Suuri värivalikoima mahdollistaa jokaiseen väritapaukseen sopivan  
materiaalikombinaation. Kaksi autoklavoitavaa värimalliskaalaa auttavat määrittämään 
oikean dentiini- ja kiillevärisävyn. 

Erinomaista laatua  
yksinkertaisesti

Intuitiivinen kerrostamisjärjestelmä vaativampaan estetiikkaan

1. Lähtötilanne

2. Kiillekerros

3. Dentiinikerros

4. Lopputulos

Suorien ja epäsuorien  
yhdistelmämuovirestauraatioiden 
karakterisoimiseen. Sopii hyvin myös 
IPS Empress Direct ja IPS Empress 
CAD-restauraatioiden karakterisoi-
miseen.

  7 eri väriä

 Tasainen ja sileä koostumus

 Helppo applikointi taivutetulla 
0,4 mm:n kärjellä

Valokovetteinen opaakkimateriaali 
etu- ja takahammasrestauraatioihin.

 Paljastuneiden metallipintojen 
ja värjäytyneiden hammasker-
rosten maskeeraamiseen

 1 universaali opaakkiväri

 Ergonomisesti muotoiltu ruisku

IPS Empress®  
Direct Flow

IPS Empress®  
Direct Color

IPS Empress®  
Direct Opaque

Valokovetteinen tehostevärimate-
riaali luonnollisiin yhdistelmämuo-
vitäytteisiin. Saatavissa kolme eri 
sävyä.

  Trans Opal – saa aikaan lähes 
aidon inkisaalikärjen opalesenssin

 Trans 30 – mahdollistaa aidon-
näköisen läpikuultavuuden

 Bleach XL – yksilöllisten karak-
terisointien tekemiseen, esim. 
fluorilaikut

Käytän Empress Directia etualueen  
esteettisissä yhdistelmämuovipaikkauksissa. 
Yhdellä systeemillä voin hoitaa niin pienet 
hampaan kärkien paikkaukset 1-2 sävyllä  
kuin laajemmat inkisaalikärjen luonnollista  

läpikuultavuutta vaativat 
restauraatiot.

„

„
Petteri Viljakainen  

Hammaslääkäri, 
Suomi
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[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.

Cure Fill Cure FillFill

1
Cure

2Time savings

Vähemmän vaiheita 4 mm:n kerroksilla:

3s PowerCure  
Koe erilaisuus

3s PowerCure tarjoaa koordinoidut tuotteet pitkäikäisten I ja II luokan  
yhdistelmämuovirestauraatioiden rakentamiseen takahampaissa.

Koordinoidut tuotteet

Säästä aikaa jopa 51% takaham-
masalueella[5]

Koe 3s PowerCuren erilaisuus

Käytä toimenpideaikasi tehokkaasti.  
Tetric PowerFill ja Tetric PowerFlow [5, 6, 17, 19] 
mahdollistavat restauraatioiden 
tekemisen harvemmilla kerrostamisilla 
vähentäen eri yhdistelmämuovien, 
muotoiluinstrumenttien ja perinteisten 
valokovettajien edestakaista vaihtamista. 
Samalla saat aikaan jopa parempia 
paikkaustuloksia verrattuna perinteisiin 
kerrostustekniikoihin.

3 sekunnin kovetusajat okklusaali- 
suunnasta riittävät kaikissa kovetusvai-
heissa 3sCure-ohjelmalla, kun teet I ja II 
luokan restauraatioita takahampaissa. 
Valokoveta Adhese Universal, Tetric 
PowerFill ja Tetric PowerFlow  
valonvoimakkuudella 3000 mW/cm2 [1].

Huomaat väistämättä kuinka paljon 
tarvitsemasi kovetusaika on lyhentynyt. 
Ja kuitenkin saat edelleen samoja 
korkealaatuisia, esteettisiä tuloksia, 
joihin olet tottunut.

Yhdistelmämuovien kovettuminen vaatii 
polymerisoitumisen. Siihen tarkoitukseen 
3 sekunnin kovetus on poikkeuksellisen 
kätevää.”

„

„

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

Bluephase® PowerCure 
Suuren suorituskyvyn valokovettaja

Bluephase PowerCure on uuden sukupolven valokovettaja. Kovettajassa on patentoitu  
Polyvision-teknologia, jonka avulla laite havaitsee kovetushetkellä tapahtuvan tahattoman 
liikkeen. Kovettaja alkaa väristä ja varoittaa käyttäjäänsä väärästä käytöstä ja pidentää  
kovetusaikaa automaattisesti. Jos tahaton liike estää materiaalia kovettumasta kunnolla 
sammuu valokovettaja automaattisesti. Sen jälkeen valokovetuksen voi aloittaa uudestaan 
oikealla tavalla.

Etusi

 Polywave LED- valo mahdollistaa 
kaikkien valokovetteisten paikkaus-
materiaalien luotettavan kovetuksen 

 Lyhyet kovettumisajat alkavat 3 se-
kunnista. 3 sekunnin Cure-kovet-
tumisohjelmassa tehot 3000 mW/cm2

 Leveä 10>9 mm:n valonohjain 
säästää aikaa 

 Erillinen esikovetusohjelma

Tehokkuuden taito

Koe huolellisesti koordinoidun tuotejärjestelmän voima: 
Adhese Universal yksikomponenttinen yleissidosaine, Tetric 
PowerFlow juokseva 4 mm:n täytemateriaali ja Tetric  
PowerFill [1-6] muotoiltava yhdistelmämuovi. Valokoveta  
jokainen näistä tuotteista 3 sekunnissa okklusaalisuunnasta 
älykkäällä Bluephase PowerCure-valokovettajalla, jonka 
valoteho on 3000 mW/cm2. Havaitset huomattavan ajan 
säästön, tinkimättä estetiikasta tai laadusta. 
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Bluephase® Meter II 
Mittauslaite

Bluephase Meter II on tarkka ja yksinkertainen valotehomittari  
kaikentyyppisille valokovettajille. Ainoastaan säännöllisesti tehdyt 
mittaukset takaavat sen, että valokovetettavat restauraatiot kovettuvat 
täydellisesti ja niiden laatu kestää vuosien kulutuksen.

 Korkea mittaustarkkuus, jonka toleranssi on vain ± 10%

 Integroituna valonjohtimen halkaisijan mittaus

 3 vuoden takuu

Bluephase® G4  
Huoletonta valokovetusta

Kutsumme Bluephase G4-valokovettajaa älykkääksi, koska siinä on patentoitu 
Polyvision-teknologia. Se havaitsee valokovettimen virheliikkeen pois kohteesta, 
jonka seurauksena restauraatio ei polymerisoidu luotettavasti. Tällöin valok-
ovettaja varoittaa havaitusta virheestä käyttäjäänsä värisemällä ja tarvittaessa 
pidentää automaattisesti kovetusaikaa 10%. Bluephase G4 toimitetaan  
aktiivisella heijastuksenestosuojauksella, jotta valo ei aktivoituisi suun ulkopuolella.

Älykäs LED-valokovettaja

Etusi: 

• Luotettavaa valokovettamista kaikille valokovet-
teisille materiaaleille Polywave LEDin ansiosta

• Lyhyet kovetusajat alkaen 10 sekunnista, suuri 
1200mW/cm2 valoteho

• Leveä 10 mm:n valonjohdin säästää aikaa  
kertakovetuksissa

• Pre-cure- esikovetusohjelma kun haluat  
poistaa sementtiylimäärät helposti

• 3 vuoden takuu
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Yhdistelämuovien  
muotoilu ja kiillotus

Etusi:

 Luo pehmeät ja kiiltävät  
restaurointipinnat

 Ei tarvetta kiillotuspastalle

 Keraamisten restaurointien  
kaksivaiheinen kiillotus

 Yhdistelmämuovien  
kiillotus yhdellä vaiheella  

OptraGloss on yleinen kiiillotusjärjestelmä komposiittien ja keramiikan viimeistelyyn. 
Sopii suun ulko- ja sisäpuoleiseen käyttöön. 

OptraSculpt ja OptraSculpt Pad ovat käsi-instrumentteja yhdistelmämuovitäytteiden 
muotoiluun. 

OptraGloss

OptraSculpt® Pad OptraSculpt®

OptraSculpt Pad on yhdistelmämuovi-instrumentti  
helppoon ja nopeaan muotoiluun. Joustavien ja  
tarttumattomien kertakäyttötyynyjen (halkaisija 4mm  
tai 6mm) avulla saat helposti aikaan tasaisen pinnan ilman 
instrumenttijälkiä. Pad-instrumentin referenssiviivat auttavat 
Sinua luomaan anatomisesti oikeat mittasuhteet  
etuhammasalueen muovitäytteisiin.

 Muotoilu ilman instrumentin tarttumista  
yhdistelmämuoviin

 Erinomainen inkisiivien tasaisten pintojen muotoiluun

 Luonnollinen lopputulos

Käyttäjäystävällisellä muotoilulla saat aikaiseksi  
onnistuneita lopputuloksia. 

 Kolme erimuotoista kärkeä: pallo, kiila ja taltta

 Optimaalinen työskentelykulma takahampaille

 Hygieeninen muovirasia kärkien helppoon  
valintaan
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Cervitec F tuubissa tai yksittäisannoksina.

Cervitec®  
Bakteerikontrolliin

Cervitec® F

Suojalakka tuplavaikutuksella  
Lakkausmenetelmää suositellaan perustavanlaatuiseen 
riskipotilaiden kariesprofylaksiaan ja herkkien  
hammaskaulojen suojaksi. Cervitec F sietää hammaspinnan 
kosteutta hyvin joka helpottaa sen applikointia.

 Sisältää 1400 ppm fluoridia, 0,3% klorheksidiiniä ja 
0,5% CPC

 Nopea ja yksinkertainen applikointi

 Mieto maku

Cervitec® Gel

Suunhoitogeeli 
Cervitec on saatavissa myös fluorin kanssa geelimuodossa, 
jota potilas voi käyttää suunhoitoon kotona. Koska  
Cervitec-geelissä on fluorilisä, sitä voi käyttää rajoitetun ajan 
hammastahnan sijasta.

  Sisältää 0,2% klorheksidiiniä, 900 ppm fluoridia, 
provitamiini D-pantenolia ja ksylitolia

 Miellyttävä koostumus ja maku

Cervitec® Plus Cervitec® Liquid

Suojalakka, joka vähentää bakteerien aktiviteettia ja suojaa 
paljastuneita juuripintoja.

 Sisältää 1% klorheksidiiniä ja 1% tymolia

 Väritön lakka, miellyttävä maku

 Tarkka applikointi

Antibakteerinen suuhuuhteluliuos.

• Sisältää klorheksidiiniä, ksylitolia ja D-panthenolia 

• Alkoholiton

• Ehkäisee pahanhajuista hengitystä

• Mieto mintun maku
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1 Ref: Stecksén-Blicks et al. 2007 [4] 

Fluor Protector vähentää 
initiaalikarieksen syntyä 
(white spot lesion) oiko-
mishoidon aikana [1]

Fluor Protector S  
Suoja kariesta ja eroosioita vastaan

Fluor Protector S on väritön suojalakka, jonka fluoripitoisuus on 7700 ppm  
(lakan kovetuttua sen konsentraatio kasvaa 4-kertaiseksi). Lakka on homogeenista  
ja heti valmista applikoitavaksi.

Fluor Protector S suojaa hammasta kariesta, eroosioita ja yliherkkyyttä vastaan.  
Innovatiivinen fluorilakkateknologia perustuu Ivoclarin vuosikymmenien  
kokemukseen.  Sitä voidaan käyttää kaikenikäisille (katso eri käyttöhje alle 7-vuotiaille).

Helppo ja Nopea

Etusi:

Fluor Protector Gel

VivaSens®

Fluor Protector S on kokonaan hartsiton

 Kiilteen välitön fluoraus

 Tehokas fluorin vapautus

 Helppo annostelu

 Mieto maku ja tuoksu

 Yhteensopiva valkaisuaineiden kanssa

 Käyttäjäystävällinen pakkaus

Geeli tehokkaaseen ja hellävaraiseen hammashoitoon. Tuote sisältää 
kalsiumia, fluoria (1450 ppm), fosfaattia, ksylitolia ja provitamiini D- 
pantenolia. Tuotteen pH-arvo on neutraali ja se sopii eroosion hoitoon.

 Mintun maku

 Tasainen ja sileä koostumus auttaa aineen levittymistä  
vaikeimmillekin alueille

 Voidaan käyttää hammastahnan sijasta 2-3 kertaa päivässä

Herkkien  
hammaskaulojen 
desensaationeste.
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Workflow  
CAD/CAM Chairside 
Tämä integroitu avoin työnkulku on ihanteellinen ratkaisu  
tarkkojen ja esteettisten proteettisten ratkaisujen  
valmistamiseen, olitpa sitten CAD/CAM -tekniikan konkari  
tai vasta-alkaja.

Skannaus ja suunnittelu

Materiaalin valinta

Valmistus

Lasitus ja poltto

Sementointi

Suojaus

Apua työnkuvan suunitteluun

PrograScan One+ on suunsisäinen  
skanneri, joka luo tarkan digitaalisen 
kuvan todellisilla värisävyillä. 

Korkealaatuisin litiumdisilikaattilasikeraami 
IPS e.max CAD on maailman eniten myyty 
lasikeraami [3], ja se soveltuu erittäin lujien 
hammasproteesien tehokkaaseen  
valmistukseen. 

Jyrsi itse vastaanotollasi tai lähetä 
edelleen yhteistyö laboratorioosi.

Älykäs programat CS-6 uuni on  
kehitetty erityisesti IPS e.max  
CAD restauraatioiden kristallointiin.

Variolink Esthetic on valo- ja kaksoiskovetteinen 
sementti pysyviin, esteettisesti vaativien  
restauraatioiden sementoimiseen. 

Cervitec Plus on ainutlaatuinen suojalakka, 
joka suojaa restauraatioita.  

Digital Master -asiantuntijamme  
auttavat sinua suunnittelemaan ja  
valitsemaan klinikkasi tarpeisiin  
soveltuvan kokonaisuuden.
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Yhdistelmämuoviblokki 
väliaikaisten kruunujen ja 
siltojen tehokkaaseen 
valmistamiseen.
Lujuus: 135 MPa

Luotettava litiumdisilikaattilasi-
keramia yksittäisiin kruunuihin 
ja 3 hampaan siltoihin (toiseen 
premolaariin asti). Huippues-
teettinen ja erinomainen 
vääntölujuus.
Lujuus: 530 MPa

Monipuolinen zirkoniablokki, 
jossa yhdistyvät erinomainen 
vääntölujuus. ja suuri 
murtolujuus.  
Monoliittisiin restauraatioihin.
Lujuus: MT Multi 850 MPa,  
LT 1200 MPa

Yhdistelmämuoviblokki 
esteettisiin restauraatioihin. 
Materiaalin kameleonttiefek-
tin ansiosta restauraatiot 
sulautuvat helposti muuhun 
hampaistoon.
Lujuus: 272 MPa

Multiblokissa  
luonnollinen  
fluoresenssi ja  
liukuväräyksen ansiosta 
muuttuva läpikuultavuus.
Lujuus: 185 MPa

CAD/CAM 
Chairside

IPS e.max® CADTelio® CAD

IPS e.max® ZirCADTetric® CAD

IPS Empress® CAD

Single-visit 
treatment

P
o
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ng Firin
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IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic 
Muokkaa zirkoniumoksidin estetiikkaa

– Nopea tapa saavuttaa vaikuttavia esteettisiä tuloksia.

– Saumaton värien sulautuminen ja läpikuultavuus GT-teknii  
 kan ansiosta

– 3-yksikön siltoihin

Tilaa hammasteknikoltasi.

Uutuus!
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IPS e.max®

Haluaisitko restauraatiomateriaalin, joka muistuttaa luonnonhammasta niin 
täydellisesti ettet erota sitä aidosta hampaasta? IPS e.max on materiaali,  
jolla luot fantastisia restauraatioita ja säihkyvät hymyt potilaillesi.

Ylitä omat odotuksesi

Sinun etusi:

 Esteettisyyttä

 Luotettavuutta

• Nopeus

• Joustavuutta

* Perustuu myyntimäärätilastoihin

IPS e.max ja olet varmalla pohjalla

Potilaat toivovat kestäviä hammasrestauraatioita ja niitä 
hammaslääkärit ja hammasteknikot pyrkivätkin tekemään. 
Vuodesta 2005 lähtien on sementoitu yli 120 miljoonaa IPS 
e.max -materiaaleista tehtyä restauraatiota*.

IPS e.max Scientific Report Vol. 03 / 2001-2017 tutkimuksissa 
on dokumentoituna e.max- materiaalin vakuuttava 96%:n 
pitkäaikaisonnistumisaste. Lue itse ja vakuutu, tilaa itsellesi 
Scientific Report osoitteesta info.se@ivoclar.com

10 
vuoden 
takuu
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Helpota sementointiasi 
oikeilla lisätarvikkeilla

Monobond® Etch & Prime Monobond® Plus

Ivoclean

Liquid Strip

IPS Natural Die Material

Maailman ensimmäinen yksikomponenttinen  
lasikeramiaprimeri 
Adhesiivisessa yhdistelmämuovisementoinnissa restauraation 
kunnollinen esikäsittely on erittäin tärkeä osa sementointi-
prosessia. Perinteisesti lasikeramiarestauraatioiden sidostet-
tava pinta esikäsitellään fluorivetyhapolla ja sen jälkeen pinta 
silanoidaan.

Innovatiivisen Monobond Etch & Primen koostumuksen 
ansiosta esikäsittely ja silanointi tapahtuu samanaikaisesti. 
Tämä tehokas yhdistelmä helpottaa lasikeramioiden  
esikäsittelyä ja on tervetullut vaihtoehto fluorivetyhapolle.

 Etsaus ja silanointi samassa vaiheessa

 Kaikki yhdessä pullossa

 Vähemmän työvaiheita

 Pitkäikäinen kestävä sidos

Yleisprimeri

 Kaikille restauraatiomateriaaleille

 Reaktioaika - vain 1 minuutti

 Säilytys huoneenlämmössä

Suun ulkopuolella käytettävä puhdistuspasta

Puhdistaa tehokkaasti proteettisten rakenteiden  
sidostettavat pinnat sovituksen jälkeen. Ivoclean luo  
optimaaliset olosuhteet sementoinnille.

Glyseriinigeeli, joka mahdollistaa valokovetteisten  
materiaalien kovettumisen pintaan asti estämällä  
hapen aiheuttaman happi-inhibitiokerroksen.

Pilariväriskaala

Kruunun lopullisesta väristä tulee luonnollinen vain, jos 
preparoidun hampaan runkoväri on määritetty. Hiotun 
pilarin väriä vastaavan väriskaalan avulla hammasteknikko 
varmistaa valokuvatusta pilarista helposti preparoidun 
hampaan runkovärin.

Proxyt®A-D väriskaala
Väriskaala, jolla valitset hammasvärin A-D-skaalalla ja 
lisäväreinä Bleach BL-sävyt

  16 A-D väriä

 4 Bleach-väriä

 Voidaan desinfioida ja autoklavoida

Preparoidun hammaspinnan puhdistamiseen

  Fluoriton profylaksiapasta, RDA 36 (medium).
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Sementti kaikkiin tarpeisiin

SpeedCEM® Plus
– Itsesidostuva yleissementti

ZirCAD Cement 
– Helppokäyttöinen ja taloudellinen zirkonia-sementti

Multilink® Automix  
– Kemiallisesti kovettuva yleissementti, joka 
voidaan tarvittaessa valokovettaa

Nopeaan ja helppoon sementointiin silloin kun hampaaseen on 
tehty perinteinen hionta. Erinomainen valinta zirkonia-restauraa-
tioille, sopii myös kruunujen ja siltojen sementoimiseen  
implanttijatkeille.

SpeedCEM Plus on helppokäyttöisempi kuin muut sement-
timme. Fosforihappoetsausta tai sidostamista ei tarvita.  
Sementti sekoitetaan suoraan automixruiskusta, ja se on heti 
valmis käytettäväksi. Vahva sidos hampaalle ja zirkoniaan 
toiminnallisen monomeeri-MDP:n ansiosta.

ZirCAD-sementti on uusi hartsimodifioitu lasi-ionomeerisementti, 
joka on helppokäyttöinen ja ihanteellinen zirkonian  
sementointiin. ZirCAD-sementti tarjoaa ennustettavia  
sementointituloksia, ja ylimääräinen sementti on helppo poistaa.

 Ei tarvetta esikäsittelyaineille

 Vapauttaa fluoria

 Kestää kosteutta ja happoja

 Ohut kalvopaksuus takaa optimaalisen marginaalisen 
istuvuuden

Multilink Automix on helppokäyttöinen sementti, jolla saadaan 
aikaiseksi erityisen korkeat sidosarvot. Sementti vaatii sekä 
hammaspinnan että restauraation esikäsittelyn. Voidaan  
säilyttää huoneenlämmössä. Korkea 350% Al röntgenkontrasti.

Indikaatiot

Indikaatiot

 Vahvistetut keraamit (zirkoniumoksidi, 
litiumdisilikaatti, alumiinioksidi)

 Metallokeramia- ja metallirestauraatiot

 Juurikanavanastat (metalliset ja 
lasikuituvahvisteiset)

 Perinteisesti hiotuille luonnonham-
paille/implanttijatkeille (oksidikera-
miasta/metallista)

 Metalli- ja metallokeramiarestauraatiot

 Kokokeramiat (IPS Empress Esthetic)

 Vahvistetut keramiat (zirkonium- ja 
alumiinioksidi, litiumdisilikaatti, esim. 
IPS e.max)

• Juurikanavanastat (metalliset tai 
lasikuituvahvisteiset)

Indikaatiot

 Metallipohjaiset pilarit, päällysteet, 
kruunut ja sillat

 Lujat materiaalit (esim. zirkoniumdiok-
sidipohjainen tai litiumdisilikaatti jne.)

 Täyskeraamiset inlayt ja onlayt, 
kruunut ja sillat

 Metalli-, keraami- ja lasikuituvah-
visteiset juurikanavanastat



Light+ Warm+Light Neutral Warm
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Efektisävyt

Variolink Esthetic 
Esteettinen sementti

Miksi DC? (Kaksoiskovetteinen) Miksi LC? (Valokovetteinen)

Indikaatiot
Indikaatiot

Kaksoiskovetteinen sementti on luotettava vaihtoehto 
restauraatioissa, joissa valokovettaminen on haasteel-
lista tai restauraatiomateriaali on läpikuultamaton.

Kun haluat lisätä sementin työskentelyaikaa etualueen 
laminaatteja sementoidessa. Try-In sovituspastat 
mahdollistavat värien sovituksen ennen lopullista 
sementin värivalintaa.

 Inlayt, onlayt

 Laminaatit 

Variolink Esthetic on esteettinen valo-ja  
kaksoiskovetteinen sementti pysyviin, esteettisesti  
vaativien restauraatioiden sementoimiseen.

Variolink Estheticin efektisävyvalikoima ulottuu lämpimästä 
(keltainen) kirkkaaseen (valkoinen). Neutraali sävy on 
efektisävyistä läpikuultavin, jonka vuoksi se vaikuttaa 
vähiten restauraation lopulliseen väriin. 

Variolink Esthetic on poikkeuksellisen väristabiili, jonka 
mahdollistaa uusi patentoitu reaktiivinen valoboosteri 
Ivocerin. Sementti on 100% amiinivapaata. Variolink Esthetic 
mahdollistaa perustan pitkäaikaiselle ja luotettavalle  
lopputulokselle erittäin  intensiivisissä valokovetusolosuhteissa 
ja pysyvän värisävyn suun kosteissa olosuhteissa.

Ivocerin-fotoinitiaattorin ja valoherkkyysinhibiittorin älykäs 
yhdistelmä mahdollistaa ylimääräsementtien poistamisen 
helposti lyhyen esikovetuksen jälkeen. Sen jälkeen Ivocerin 
varmistaa Variolink Esthetic -sementin luotettavan  
kovettumisen varsinaisessa polymeroinnissa.

Variolink Esthetic on helppo pursottaa ruiskusta ja  
materiaali virtaa pehmeästi ulos restauraation reunojen 
alta. Kun kruunu on paikoillaan, on sementti vakaa  
restauraatiosaumoistaan, ja sen jälkeen ylimäärien poisto on 
helppoa. Röntgenkontrasti on korkea >300 %Al.

 Inlayt, onlayt

 Kruunut ja sillat keramiasta tai yhdistelmämu-
ovista

 Metallokeraamiset- ja metallirestauraatiot

 Juurikanavanastat yhdessä Adhese Universal 
DC:n kanssa

 Zirkonia-restauraatiot



22

IvoSmile® 
Hyvä aloitus kauniille hymylle

IvoSmile on applikaatio, jonka avulla voit näyttää potilaallesi  
esteettisen hampaiden muodonmuutoksen juuri hänen  
hampaisiinsa tehtynä. iPadisi muuttuu virtuaaliseksi peiliksi!  
Applikaatio perustuu lisättyyn todellisuuteen Augmented  
Reality (AR).

Käytä IvoSmile -sovellusta, kun teet hoitosuunnitelmaa. Sen avulla voit näyttää 
potilaallesi ensivaikutelman hampaiden esteettisestä muodonmuutoksesta 
ilman velvotteita, ilman aikaa vieviä erikoisvalokuvauksia ja kalliita kipsimalleja 
mock-up-koevahauksineen.

IvoSmile-sovelluksessa on myös valkaistuja luonnonhampaita 
simuloiva valkaisuasetus. Se on  
kätevä apuväline, jolla voit esitellä  
ja neuvoa potilaita heidän  
hampaidensa ihanteellisista  
värisävyasteista.

Etusi

 Herätä potilaasi tunteet

 Selitä ja havainnollista  
yksinkertaisesti

 Helpota kommunikointia 
sinun ja hammasteknikkosi 
välillä

Shade Navigation App 
IPS e.max Shade Navigation App antaa viiden nopean  
vaiheen jälkeen suosituksen sopivan läpikuultavuuden ja 
värisävyn valitsemiseen tehdessäsi e.max-restauraatioita.

Sovellus huomioi kaikki osatekijät, jotka vaikuttavat  
lopulliseen värisävyyn. Kun olet syöttänyt kaikki tarvittavat 
tiedot, sovellus esittelee parhaan ratkaisun tapaukseesi. 
Sinulle jää vähemmän stressiä ja voit jatkaa luottavaisesti 
työtäsi. Lataa tämä älykäs sovellus Android- tai  
iOS-laitteeseesi.
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[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

Irrotettavat 
Workflow-proteesit 
Hammasteknikko voi valita digitaalisen tai analogisen  
tekniikan valmistaessaan proteesin.

Alustava purennan rekisteröinti

Tarkka purennan määritys

Toiminnallinen jäljentäminen

Yksilöllisten proteesien  
suunnittelu

Yksi kiekko.  
Yksi jyrsintäprosessi. 
Yksi proteesi.

Sovitus

Valmistus 

Jossa tarkkuus on a ja o Centric-Tray määrittää alustavasti 
leuan suhteen ja okkluusiotason. [1]

Gnathometer M on suunsisäinen rekisterointi  
levy, jonka avulla voidaan määrittää  
hampaattoman leuan purentaliikkeet. [5, 6]

UTS 3D-kasvokaari ja UTS-adapteri mahdollistavat  
yksilöllisen rekisteröinnin

SR Vivodent A-D käsittää laajan  
valikoiman käytännöllisiä ja kauniita 
tehdasvalmistettuja hampaita, jotka  
antavat potilaille kauniin hymyn. 

Digital Denture on avain  
hämmästyttävään tehokkuuteen. 
Ivotionilla on mahdollista  
jyrsiä kokonainen proteesi 
suoraan kiekosta Ivoclar  
jyrsinjärjestelmän kautta.

Loppukontrolli.

IvoBase System on markkinoiden  
ainoita täysin automaattisia  
ruiskutusjärjestelmiä.

Ylläpitohoito 
Tehokasta ennaltaehkäisyä ja täsmäsuo-
jausta Cervitec Gelin avulla.

Ylläpitohoito 
Tehokasta ennaltaehkäisyä ja 
täsmäsuojausta Cervitec Gelin 
avulla.

Analoginen tekniikkaDigitaalitekniikka
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