PRODUSE
OFERTA STOMATOLOGIE

Calitate germană
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OBTURAŢII DIRECTE
OFERTA STOMATOLOGICĂ

OLIDENT
OLIDENT este o firmă aflată într-o dezvoltare dinamică, ce aprovizionează medicii dentişti cu
produse de cea mai bună calitate. De-a lungul celor 19 ani de existenţă pe piaţă s-a transformat
dintr-o firmă mică de importanţă locală în ceea ce este astăzi – o firmă ce deserveşte clienţi din
întreaga ţară dar şi de peste hotare. Reţeaua de reprezentanţi şi distribuitori, bine dezvoltată,
asigură disponibilitatea produselor oferite pentru fiecare cabinet şi în orice moment.
Produsele noastre sunt folosite atât în cabinetele mici dar şi în clinicile mari, precum şi în universtăţi
de medicină din întreaga lume. Cea mai bună recomandare pentru noi o constituie miile de clienţi
care confirmă faptul că cea mai bună calitate nu trebuie să fie neapărat costisitoare.
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OliREVO
Primul compozit nanohibrid de pe piaţă, ce se formează uşor şi cu
plăcere. Consistenţa sa, aşa numita „WAX-like” permite obţinera
unor obturaţii deosebit de estetice. Proprietăţile sale mecanice
garantează durabilitatea şi eficienţa obturaţiilor.

SISTEME DE ADEZIUNE
OFERTA STOMATOLOGICĂ

OLIREVOluţia

OLIREVOluţia

ESTETICA DE DURATĂ A OBTURAŢIILOR
Datorită rezistenţei desoebite la compresiune, OliREVO suportă
cu uşurinţă sarcini mari atât pe suprafaţa ocluzivă, cât şi în zona
incizală. Pe de altă parte, solvabilitatea, extrem de redusă, în apă
(de peste 7 ori mai mică decât standardul ISO) şi indicatorul de
uzură foarte scăzut al materialului OliREVO asigură un efect estetic
deosebit, pe termen lung, al obturaţiilor.

[µg/mm3]

Absolută a compozitului

<7.5

<1

OliREVO

ISO Standard

Indicele de solvabilitate în apă OliREVO
Este de peste 7 ori mai mic decât standardul ISO*

[µg/mm3]

* Testări interne realizate de producător în Germania

REZISTENŢA LA ABRAZIUNE

65
38
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OliREVO

Tetric Evo Ceram
(Ivoclar Vivadent)
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Ceram X
(Dentsply)

Venus
(Heraeus Kulzer)

În testările la uzură a suprafeţei obturaţiilor, OliREVO
obţine unele dintre cele mai bune rezultate, dintre
toate firmele concurente. Suprafaţa obturaţiilor
după 200 mii cicluri indică o uzură la nivelul a 38μm.
Obturaţiile cu OliREVO sunt deosebit de rezistente,
menţinând totodată siguranţa dinţilor opuşi.

Uzura abrazivă a obturaţiilor executate cu OliREVO şi cu
produse concurente (200 000 cicluri ~ cca 1 an abraziune)*
*Testări interne realizate de producător în Germania.
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OliEtch BOND
UN SINGUR strat – ZERO greşeli:
OliEtch BOND este un sistem de adeziune monoelement, monostrat, de
generaţia a VII –a. El a apărut din ideea de a simplifica la maximum
procedura, păstrând totdată calitatea excelentă şi siguranţa adeziunii.
Nu este sensibil la tehnicile de lucru şi elimină eventualele erori
procedurale.
O SINGURA procedură în 50 de secunde!

PROFILACTICĂ

OFERTA STOMATOLOGICĂ
cod: OL003E – flacon 5ml

Generaţiile anterioare de sisteme de adeziune necesită utilizarea mai multor elemente/flacoane şi a mai multor
proceduri separate. În cazul OliEtch BOND toate procedurile: gravarea, condiţionarea şi adeziunea au loc într-o
singură etapă, care durează doar 50 de secunde!

Se măsoară o cantitate
suficientă de
OliEtch BOND pe tăviţă

0:30

0:10

0:10

0:30

0:10

0:10

Cu ajutorul aplicatorului se
introduce OliEtch BOND în
smalţul şi dentina umede,
timp de 30 s

Surplusul de material se
înlătură cu jet de aer timp
de circa 10 secunde

Straul de OliEtch BOND se
fotopolimerizează timp de
10 secunde

UNUL dintre cele mai puternice – verifică şi compară
Printre cele mai populare sisteme de autogravare, OliEtch BOND se deosebeşte prin valori excepţionale ale forţei
de adeziune. Este suficient un sngur strat de OliEtch BOND, pentru a obţine o priză de durată, puternică, a compozitelor fotopolimerizante, cu smalţul şi cu dentina.*
Forţa de adeziune la smalt [Mpa]*

Forţa de adeziune la dentină [Mpa]*

* Testări interne realizate de producător în Germania, 2011.
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OliNano SEAL
OliNano SEAL este un protector inovativ sub forma unui
lac, pe bază de polimer de silicon patentat, ce asigură
o adeziune de excepţie la smalţ şi la dentină – fără a
le grava anterior. Datorită acestei formule inovative,
materialul se menţine la suprafaţa dinţilor circa 12 luni
(la majoritatea produselor disponibile, această perioadă
este de maximum 2-3 luni).

ELEMENTE PROVIZORII
OFERTA STOMATOLOGICĂ

gravare
FărăFără
iradiere

Fără gravare

Polimer de silicon:
–– Asigură o adeziune excelentă la smalţ şi la
dentină
–– este transparent – nu lasă pete, nici măcar pe
dinţii albiţi

OliSeal F

NANO-fluoroapatită:

OliSeal F este un etanşant fotopolimerizant ce conţine
fluor, pentru fisuri şi caneluri. OliSeal F, în cadrul
procesului de fotopolimerizare, schimbă culoarea din
galben în transparent. Acest fapt facilitează controlul
preciziei aplicării precum şi al cantităţii de material
utilizat.

–– Acoperă microfisurile smalţului
–– Acoperă tubulii dentinali deschişi din gâtul
dintelui

NANO-fluorură de calciu:
–– Joacă rolul unei rezerve de fluor,
comandate de modificările de pH
–– eliberează fluorul gradual, pe termen lung

Amina Olaflur:
–– eliberează instantaneu cantităţi mari de fluor
–– accelerează procesul natural de remineralizare
–– protecţie generală contra cariilor la pacienţii
cu aparate fixe (ortodonţie)
–– lichidarea suprasensibilităţii
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OliTemp esthetic
Este o noutate printre materialele de reconstrucţie
protetică temporară. Proporţiia mărită element de
obturare – catalizator (4:1) a permis să se obţină
excelente proprietăţi estetice şi mecanice. Toate
celelalte trăsături derivate din aceasta ale materialului
contribuie direct la satisfacţia medicului şi a pacientului,
ceea ce pentru noi este o prioritate.

Completările cu Olitemp estethic
corespund aşteptărilor celor mai exigenţi
medici şi pacienţi.

Excelente proprietăţi mecanice
Proprietăţile mecanice ale materialului OliTemp esthetic sunt decise
în primul rând de rezistenţa acestuia la rupere, compresiune şi îndoire,
precum şi de elasticitatea sa. Mărimea optimă a dferiţilor parametri
face ca Olitemp esthetic să fie foarte rezistent la acţiunea diferitelor
forţe din timpul mestecării. Chiar şi punţile foarte elaborate sunt stabile
şi îşi menţin etanşeitatea marginală, pe perioade scurte sau lungi de
utilizare.

Completările cu Olitemp estethic corespund
aşteptărilor celor mai exigenţi medici şi
pacienţi

Amplasarea elementelor provizorii
Cimentul pe bază de oxid de zinc pentru amplasarea
coroanelor, punţilor şi faţetelor provizorii, dar şi pentru
fixare finală – de probă- a lucrărilor protteice. Este de
ajuns o peliculă de ciment foarte subţire (cca. 10μm)
pentru a se asigura o adeziune optimă, iar lucrarea,
datorită acestui fapt, va fi montată cu exactitate.
Rezistenţa mare la compresiune asigură etanşeittaea
marginală ideală. Materialul este mixat şi aplicat direct
din seringa automată MiniMIX.

OliSemi CEM
Un material semi-permanent, dublu polimerizant, pentru
cimentarea coroanelor şi punţilor definitive pe legături
implantologice şi pe cioturile de dinţi, unde sunt
necesare:

33 reformarea gingiei sau modelarea bărbiei
33 tratament periimplantitis
33 curăţarea reconstrucţiei intraorale
33 repararea sau schimbarea culorii.
O idee complet nouă de fixare semipermanentă:

O punte realizată din material prea moale
poate fi un pericol pentru dinţii din
proximitate.
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ciment provizoriu

Retenţie optimă fără eugenol
Proprietăţile fizice ale cimentului OliTemp C garantează
o retenţie sigură a completărilor, permiţând totodată ca
stâlpii dinţilor să fie scoşi şi curăţaţi cu uşurinţă – la fel şi în
cazul lucrărilor protetice. Materialul nu conţine eugenol,
ceea ce elimină riscul de a perturba priza cimenturilor
compozite şi compozitelor definitive.

Estetică şi funcţionalitate pentru cei exigenţi
Construcţiile provizorii realizate cu OliTemp esthetic se deosebesc printr-o
estetică de excepţie şi o fluorescenţă naturală indiferent de condiţiile
de expunere, iar coeficientul redus de absorbţie a apei asigură
durabilitatea culorii. În plus, datorită particulelor de o anumită mărime
a, elementului de umplere, suprafaţa obturaţiilor se poate poliza cu
menţinerea pe termen lung a netezimii. Medicul economiseşte timp
când prelucrează completarea, iar pacientul apreciază că i se
facilitează menţinerea igienei pe perioada de utilizare.

OliTemp C

Lipsa adeziunii chimice [0 MPa] este compensată de
expansiunea controlată a cimentului. Acest fapt asigură
o fixare to optimă şi, mai ales, o „scoatere” sigură a
lucrărilor protetice, fără a le deteriora.
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Reconstrucţia
protetică

Previzibil,

sigur şi comod
sigurchiar
şi comod
şi la revizii frecvente!

OliSemi CEM

OliREVO set 6

Liant implant

6 seringi 4g în nuanţele:
A1, A2, A3, A3.5, OA2, B2

implant

Strat subţire şi expansiune controlată a materialului
Un strat subţire de OliSem CEM (<20μm) asigură o potrivire exactă, iar mărirea direcţionată a volumului
cimentului determină nivelarea contracţiei de polimerizare. Acest lucru asigură menţinerea unei etanşeităţi
marginale ideale.
Structura elastică, în apărarea osului şi a implantului
Capacitatea de absorbţie, presiunea de os şi pe implant sunt semnificativ mai mari datorită elasticităţii de
durată a OliSemi CEM (40MPa). Acest fapt are semnificaţia unor condiţii mult mai bune pentru regeneraraea
ţesuturilor.
Excelente proprietăţi „snap-off” la revizie
Revizia sau fotografierea reconstrucţiei protetice este facilă şi sigură. Aplicarea de OliSemi CEM nu necesită
gravare, condiţionare şi nici sistem de adeziune, ceea ce exlude apariţia unor legături chimice între ciment,
stâlp şi coroană. Resturile de ciment pot fi înlătrate cu uşurinţă, iar reconstrucţia poate fi recimentată, dacă
va fi necesar.
Biocompatibil şi antibacterian
OliSemi CEM nu conţine eugenol, are gust şi miros neutre, pentru confortul pacientului, iar adaosul de oxid de
zinc asigură proprietăţi antibacteriale pe timpul utilizării.
1

Expansiunea controlată OliSemi CEM pe fundalul
contracţiei materialelor concurente.
2
1

OliSemi CEM
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OliEtch BOND
1 flacon 5ml
COD

OL 003E

OliNano SEAL
1 flacon 5ml
20 pensule de unică folosinţă
1 tăviţă pentru aplicare
COD

OL 008

OliSeal F

389

400

-1
-2

OL 376

Rezistenţa la compresie a OliSemi CEM şi a
materialelor concurente.

300

0

COD

40

63

74

OliSemi CEM

Systemp
Link

Implantlink
Semi

1 seringă 2ml
COD

0
Premier
Implant

OL 009

Multilink
Implant

* Testări interne realizate de producător în Germania
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REVOluţia

de compozit
REZOLVAREA CORECTĂ A FIECĂRUI CAZ

OLIREVOluţia

OLIREVOluţia

OliTemp esthetic
1 flacon 50ml, culoare A2
10 capete de mixare

Absolută a compozitului

În Germania am apreciat foarte mult compozitul!*
Gradul de lustruire
4% SUFICIENT

COD

OL 056

64% BUN
32% FOARTE BUN

•
•
•
•

OliTemp C
1 seringă MiniMIX 5ml
5 capete de mixare
COD

Tehnologia NANO
Consistenţă WAX-like
Estetică de durată
Satisfacţia clientului,
garantată
Uşurinţă în modelare
4% SUFICIENTĂ

OL 052

55% BUNĂ
41% FOARTE BUNĂ

OliSemi CEM

OliREVO

1 seringă 5ml
5 capete de mixare MiniMIX

Primul compozit nanohibrid de pe piaţă, ce poate fi format
cu uşurinţă şi cu plăcere. Consistenţa sa, aşa numita WAX-like”
permite realizarea unor obturaţii deosebit de estetice.
Iar proprietăţile mecanice garantează un efect pe termen lung şi
calitatea acestora.

COD

OL 032

* Cercetările unei platforme germane independente de testare, Barometer Testphase. Beneficiarii şi subiecţii testelor
sunt exclusiv medici şi tehnicieni a căror pregătire profesională a fost confirmată. Independenţa organismului
garantează neimplicarea producătorilor în metodica testărilor şi buna alegere a medicilor care testează un anumit
produs.

OliFlow
1 seringă 2ml (3g) indiferent de nuanţă:
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NUANŢĂ

A1

A2

A3

COD

OL 043

OL 042

OL 040
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www.olident.com
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