Avtakbar protetikk
- med høyere kvalitet

SR

Nexco®

En perfekt kombinasjon!

IvoBase® System

Det innovative protesesystemet
Nå kan du fremstille biokompatible proteser
med overlegen kvalitet.
Vevsvennlig
Takket være den gode overflatefinishen mot slimhinnen og redusert restmonomerinnhold, < 1 %
Helautomatisk arbeidsprosess
Intelligent teknikk eliminerer behovet for vannbad
Perfekt passform
Som følge av kontrollert injeksjonsprosess og polymerisering
Bedre arbeidsmiljø
Arbeidsprosessen gjør at monomerlukt og støv reduseres kraftig
Høyest kvalitet
på null tid

IvoBase-materialet finnes i 6 forskjellige farger

Ivocap-materialet fungerer også i IvoBase-injektor

Pink
Pink-V
Pink-V Implant
Preference
Preference Implant
34-V
Clear

IvoBase-farger

IvoBase-materiale

ProBase Cold
Rebaserings- og
reparasjonsmateriale til alle
typer proteser

Ivocap-farger

Ivocap-materiale

ProBase Hot
Materiale for deg som vil
jobbe med tradisjonell
fremstilling av proteser

SR Nexco®

Lysherdende laboratoriekompositt

Naturtro utseende
- ganske enkelt!

Det finnes laboratoriekompositter for alle. SR Nexco er for deg!
• Naturtro utseende
• Fleksible sjikttykkelser
• Stor valgmulighet innen utrustning

Metallfri Nexco-restaurering

Uten karakterisering

Med karakterisering

Karakterisering med
SR Nexco Gingivakomponenter

Fotograf: Róbert Zubák, Slovakia

Indikasjoner
• Metallfrie løsninger
• Legeringer
• Protesetenner
• Karakteriseringer av protesetenner/protesebasis

Fotograf: Hans Jürgen Joit, Tyskland

Ivoclar Vivadents tenner
Du får de samme estetiske effektene som på naturlige tenner siden
Ivoclar Vivadents tenner er bygd opp av flere komplekse sjikt.

SR Vivodent PE/Orthotyp PE

Høyestetiske tenner med perleeffekt (PE) som oppviser en kombinasjon
av hardhet, tetthet og fargestabilitet. Gode abrasjonsverdier takket være
PMMA med høy grad av tverrbinding.
Fordeler:
• Høyestetisk ”PE-effekt”
• Fargede tannhalser, myk tannhalsovergang
• Vevsvennlig
• Plakkresistent

SR Vivodent DCL/Orthotyp DCL

Det naturlige utseendet og de gode kjemiske egenskapene er kjennetegn
for SR Vivodent DCL*.

SR

Fordeler:
• Naturtro,
sjiktvis oppbygging
Vivodent
DCL
• Stort utvalg av tannformer
• Finnes i A–D-farger og i bleach-skalaen
* DCL = Double Cross Link.
Materialets tetthet gjør det mulig å hulslipe tannen uten å tape farge og retensjon.

Ivostar/Gnathostar

Ivostar er en anterior tannserie i tre sjikt som passer til den posteriore tannserien Gnathostar.

Ivostar

Fordeler:
• Naturtro, sjiktvis oppbygging
• Finnes i A–D- og Chromascop-farger
• Rimelig alternativ

Stratos 100

En artikulator som hjelper deg med å utnytte tennene fullt ut takket være
2D Setting Template.
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