OliZircore NANO
Nano-technologia
w rekonstrukcji zęba

Nowość
 NANO - cząsteczki
tlenku cyrkonu i fluorku wapnia
 elastyczność naturalnej zębiny
 remineralizacja zębiny
 doskonała widoczność w rtg

OliZircore NANO

Informacje o produkcie

OliZircore NANO
Z przyjemnością prezentujemy Państwu NOWY
produkt, który dołączył do zintegrowanego systemu
odbudowy tkanek po leczeniu endodontycznym
- OliZircore NANO. To innowacyjny podwójnie utwardzalny płynny kompozyt, w którym wykorzystano
technologię nano-cząsteczkową.

OliZircore NANO*
odbudowa zrębu zęba

OliPost Light
wkłady z włókna szklanego

OliZircore NANO jest niezastąpiony, zarówno w roli
materiału do odbudowy zrębu, jak i cementowania
wkładów koronowo-korzeniowych. W połączeniu
z wkładami OliPost Light tworzy jednolitą i wytrzymałą strukturę dla trwałej rekonstrukcji zęba.

OliZircore NANO* I OliCem SE*
cementowanie wkładów

OliBOND + OliActivator

system wiążący do materiałów
dualnych

* Nowości Roku 2014

Pewna i trwała
Pewna
i trwałazęba.
rekonstrukcja
NANO-technologia hybrydowej struktury

Wyjątkowe właściwości mechaniczne OliZircore NANO gwarantuje innowacyjna struktura cząsteczek. Materiał jest bardzo
wytrzymały na ściskanie i zginanie, przy zachowanym optymalnym module elastyczności. Te cechy sprawiają,
że OliZircore NANO idealnie zastępuje naturalną zębinę.

Bezpieczeństwo i przewidywalność obróbki
Odpowiednio wyważone cechy OliZircore NANO sprawiają, że wykonaną odbudowę opracowuje się dokładnie tak
jak zębinę, a sama praca jest łatwa i przewidywalna. Dodatkowe bezpieczeństwo, szczególnie przy odbudowie zębów
żywych, zapewnia brak wzrostu temperatury podczas polimeryzacji materiału.

Remineralizacja zębiny i widoczność w rtg
Zawartość nano-cząsteczek fluorku wapnia umożliwia remineralizację zębiny, a nano-cząsteczki tlenku cyrkonu generują znacznie lepszą widoczność na zdjęciach rtg. Monitorowanie wykonanej odbudowy staje się wówczas dokładniejsze
i łatwiejsze.

Odporność na ściskanie OliZircore NANO i materiałów
konkurencyjnych
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Moduł elastyczności OliZircore NANO i materiałów 		
konkurencyjnych.
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*Badania wewnêtrzne przeprowadzone przez producenta; Niemcy.
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OliZircore NANO

Rebilda DC
(Voco)

LuxaCore Z
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Przypadek kliniczny

OliZircore NANO

Rekonstrukcja koronowo-korzeniowa z użyciem zintegrowanego systemu do odbudowy
tkanek po leczeniu endodontycznym.
Zdjęcia dzięki uprzejmości dr n. med. Marcina Aluchny, Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny, Warszawa

Przypadek nr 1. Odbudowa zrębu zęba pod koronę.

Ząb 35 po leczeniu endodontycznym zaopatrzony opatrunkiem z cementu szkło-jonomerowego.

Po usunięciu opatrunku, preparacji i wytrawieniu, zaaplikowano system łączący z aktywatorem. Etap widoczny na zdjęciu to aplikacja OliZircore NANO i wprowadzenie wkładu
OliPost Light.

Po polimeryzacji OliZircore NANO opracowano zrąb pod koronę częściową.

Przypadek nr 2. Odbudowa zachowawcza po leczeniu endodontycznym.

Ząb 44 po leczeniu endodontycznym z ogniskiem próchnicy wtórnej. Stan w trakcie opracowywania ubytku i uzyskiwania dostępu
do kanału.

”

Po opracowaniu i zastosowaniu systemu
łączącego zaaplikowano OliZircore NANO
i osadzono wkład standardowy z włókna
szklanego OliPost Light.

Po zakończeniu polimeryzacji odcięto wkład
i opracowano powierzchnię OliZircore NANO.
Wykonano wypełnienie bezpośrednie z kompozytu OliREVO A3. Na zdjęciu widoczny jest
stan po opracowaniu i wypolerowaniu.

Podczas pracy materiałem OliZircore NANO uwagę zwraca łatwość aplikacji, zapływanie
a jednocześnie stabilność kształtu. Po polimeryzacji materiał staje się twardy sprawiając wrażenie solidnego fundamentu podbudowy/rekonstrukcji. Ciepłe naturalne zabarwienie pozwala
wykorzystać go w pracach estetycznych, zarówno protetycznych jak i zachowawczych.
dr n. med. Marcin Aluchna

Zalety i korzyści OliZircore NANO:
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33
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33
33
33

zastosowanie jako materiał core build-up i do cementowania wkładów
płynna konsystencja podczas aplikacji i przewidywalne opracowywanie kikuta
podwójne utwardzanie niezastąpione w kanale korzeniowym
niska temperatura podczas wiązania chemicznego dla bezpieczeństwa tkanek
remineralizacja zębiny dzięki nano-cząsteczkom fluorku wapnia
duża zawartość nano-cząsteczek tlenku cyrkonu dla wyższej widoczności w rtg
precyzyjna i trwała odbudowa, dzięki wyjątkowym właściwościom mechanicznym

Przypadek kliniczny
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OliZircore NANO

Nowość

1 strzykawka 5ml, A3
5 końcówek mieszających MiniMIX
5 końcówek wewnątrz. Short
5 końcówek wewnątrz. Long

OliCem SE

KOD

OL 049

KOD

OL 031TR

Nowość

1 strzykawka 5ml, Transp.
10 końcówek mieszających MiniMIX
5 końcówek wewnątrz. Long

OliPost Light
Ø 1,0

Ø 1,2

SET 20 wkładów + frezy

Ø 1,4

Ø 1,6

OL 500

SET 5 wkładów + frez

OL 509

OL 510

OL 511

OL 512

SET 5 wkładów

OL 517

OL 518

OL 519

OL 520

SET 10 wkładów +frez

OL 513

OL 514

OL 515

OL 516

SET 10 wkładów

OL 521

OL 522

OL 523

OL 524

frez

OL 505

OL 506

OL 507

OL 508

OliBond
1 butelka 5ml

KOD

OL 001

EKO

OL 001E

KOD

OL 002

EKO

OL 002E

OliActivator
1 butelka 5ml

Uwaga! Przy³¹cz siê z nami do akcji i „b¹dŸ eco”!
Zadbaj z nami o œrodowisko!
Kupuj¹c wybrane produkty z naszej oferty mo¿esz zrezygnowaæ z papierowego opakowania. W zamian otrzymasz „rabat ekologiczny”. Zyskasz przyjazne i czystsze œrodowisko,
a dodatkowo zaoszczêdzisz pieni¹dze!

Twój Partner handlowy

Dołącz do nas na Facebook’u

OLIDENT
ul. Christo Botewa 1B
30-798 Kraków
tel. +48 12 29 00 502
fax: +48 12 29 00 325
info@olident.com
www.olident.com
Firma Olident nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne b³êdy w druku.

