
Jak oceniacie Państwo OliREVO w porównaniu  z dotych-
czas używanym kompozytem?

Czy używalibyście Państwo OliREVO w swojej praktyce?Jakie właściwości OliRevo przemówiły do Państwa
najmocniej?

31 % konsystencja
29 % łatwość modelowania
16 % polerowalność
13 % estetyczny efekt końcowy
9 % integracja kolorystyczna
2 % inne

82 % porównywalny
14 % lepszy
4 % gorszy

73 % prawdopodobnie
23 % tak
4 % nie

Polerowalność
64 % dobra
32 % bardzo dobra
4 % wystarczająca

Łatwość modelowania
55 % dobra
41 % bardzo dobra
4 % wystarczająca

Zwilżalność
86 % dobra
9 % wystarczająca
5 % bardzo dobra

Jak oceniacie Państwo następujące parametry OliREVO?

Konsystencja
64 % idealna
26 % akceptowalna
5% za mało gęsta
5 % zbyt gęsta

Olident - OliREVO
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Nano-hybryda z jedyną w swoim rodzaju, zbliżoną do wosku 
konsystencją
Pierwszy,Pierwszy, dostępny na rynku kompozyt, który pozwala się tak 
prosto i łatwo modelować, ponieważ jego konsystencja opi-
sywana jest jako zbliżona do wosku. OliREVO umożliwia two-
rzenie wysoko estetycznych wypełnień i gwarantuje przy 
tym optymalne, długoterminowe i niezawodne właściwości 
mechaniczne.

Dzięki doskonałej odporności na ściskanie, OliREVO wytrzy-
muje duże obciążenia zarówno na powierzchniach żują-
cych jak i siecznych. Dodatkowo OliREVO charakteryzuje się 
znikomo rozpuszczalnością w wodzie (ponad siemiokrotnie 
mniejszą od przyjętego standardu ISO)! Dzięki temu, OliREVO 
doskonale nadaje się do wykonywania długoterminowych i 
estetycznych uzupełnień.

Konsystencja „wax-like” zapewnia lekarzowi więcej komfo-
ru w pracy!
Obok zapewnienia wysokich właściwości estetycznych, nie-
mieccy projektanci włożyli wiele pracy by stworzyć produkt 
przyjazny dla użytkownika. OliREVO wywiera na użytkowniku 
ogromne wrażenie! Jedyna w swoim rodzaju, zbliżona do 
wosku konsystencja, zapewnia komfortowe i proste użytko-
wanie. Dodatkowo materiał nie klei się do instrumentów!

Barometer Testphase jest niezależną, niemiecką platformą testową. Użytkownikami i testerami są wyłącznie lekarze i technicy, których przygotowanie zawodowe 
zostało potwierdzone. Niezalezność gwarantuje mi.n. brak wpływu producentów na metodykę testów oraz dobór lekarzy testujących dany prodkt. Dane te są 
poufne, lekarze są wybierani losowo przez Barometer Testphase spośród korzystających z portalu lekarzy, który wyrazili chęć przetestowania danego produktu. 
Producent otrzymuje do wyglądu jedynie ocenę końcową wystawioną przez użytkowników dokonujących subiektywnej oceny danego materiału.


