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ZOBACZ ZDJĘCIA KLINICZNE



0,05 – 1,5 µm
0,05 – 0,9 µm

0,05 µm (50 nm)

0,9 µm (900 nm)

1,5 µm (1500 nm)

z ogromną przyjemnością prezentujemy państwu najlepsze w swoich kategoriach 
materiały kompozytowe. każdy z nich charakteryzują inne właściwości, ale jedno 
na pewno je łączy – wszystkie spełniają najsurowsze niemieckie standardy jakości. 

German Quality Guaranteed!

VIP
mikrohybrydowy klasyk do uniwersalnego zastosowania 

OliCo XP
ulepszona mechanicznie i estetycznie wersja cenionego OliCo 

OliREVO
absolutna kompozytowa rewolucja, wyjątkowy materiał nano-
hybrydowy z ilościową przewagą nanowypełniaczy 

KOMPOZYTY
WSKAZANIA OliREVO OliCo XP VIP 

esthetic
VIP

Posterior OliFlow OliFlow SE

klasa i      

klasa ii      

klasa iii   

klasa iV   

klasa V     

Techniki minimalnie inwazyjne  

Wypełnienia w zębach 
mlecznych

     

Licówki kompozytowe wykonane 
metodą bezpośrednią

  

Wkłady, nakłady i licówki
wykonane metodą pośrednią

  

podkład „baseliner”  

Lakowanie bruzd i szczelin  

        wskazanie podstawowe       wskazanie dodatkowe



olireVo 
pierwszy na rynku kompozyt nanohybrydowy, który tak 
wygodnie i przyjemnie się formuje. Jego konsystencja 
zwana „WaX-like” pozwala tworzyć niezwykle estetyczne 
wypełnienia. Właściwości mechaniczne natomiast gwa-
rantują długoterminowość i niezawodność wypełnień.

DŁUGOTERMINOWA ESTETYKA WYPEŁNIEŃ
dzięki wyjątkowej odporności na ściskanie OliREVO 
z łatwością znosi wysokie obciążenia zarówno na po-
wierzchni okluzyjnej, jak i w obrębie brzegu siecznego. 
natomiast niespotykanie mała rozpuszczalność w wodzie 
(ponad 7 razy mniejsza niż standard iSo) i niski wskaźnik 
zużywalności materiału OliREVO zapewniają długotermi-
nowy efekt estetyczny wypełnień.

ODPORNOŚĆ NA ABRAZJĘ
W badaniach na zużywanie się po- 
wierzchni wypełnień OliREVO osiąga 
jedne z najlepszych rezultatów wśród 
swoich konkurentów. powierzchnia 
wypełnień po 200 tys. cykli wykazuje 
zużycie na poziomie 38μm. Wypeł-
nienia OliREVO są niezwykle trwałe 
przy zachowaniu bezpieczeństwa 
zębów przeciwstawnych.

zużycie abrazyjne wypełnień wykonanych OliREVO oraz
produktów konkurencyjnych (200 000 cykli ~ ok. 1 rok abrazji)*
*Badania wewnêtrzne producenta, Niemcy.

Wskaźnik rozpuszczalności w wodzie OliREVO 
jest ponad 7 razy mniejszy niż standard iSo*
*Badania wewnêtrzne producenta, Niemcy.
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Absolutna Kompozytowa

OliREVOlucja!OliREVOlucja!
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zębina                Szkliwo              OliCo XP

olico Xp
OliCo XP to znacznie ulepszona technologicznie gene-
racja znanego już na naszym rynku kompozytu olico. 
obok bardzo dobrych właściwości estetycznych zadba-
no również o nienaganne właściwości mechaniczne, co 
docenią zarówno dotychczasowi, jak i nowi użytkownicy. 
To wszystko czyni OliCo XP idealnym materiałem zarówno 
do zębów przednich, jak i bocznych. 

ZNACZNIE WIĘCEJ WYPEŁNIACZA „NANO”
W swej najnowszej odsłonie OliCo XP zawiera zdecydo-
wanie więcej cząsteczek nano przy zachowanej cało-
ściowej zawartości wypełniacza. Modyfikacja struktury 
sprawiła, że materiał uzyskał lepsze parametry wytrzy-
małościowe. Wyróżnia się teraz mniejszym skurczem po-
limeryzacyjnym, a wypełnienia są trwalsze i odporniej-
sze na ścieranie.

PEŁNY WACHLARZ KORZYŚCI I ZASTOSOWAŃ 
 9 wysoka odporność na ścieranie
 9 niski skurcz polimeryzacyjny 
 9 wyraźny „efekt kameleona” dla doskonałej estetyki 
 9 łatwość polerowania i długo utrzymujący się połysk
 9 wygodne modelowanie kompozytu, nie klei się do 

narzędzi
 9 szeroki zakres zastosowania

Wysoki wskaźnik widoczności w promieniach rtg.

OliCo - eXPert
w technologii nanoceramicznej  eXPert

OliCo XP zawiera więcej cząsteczek 
nano niż olico przy tej samej zawar-
tości wypełniacza.

Nowość



Vip esthetic
od wielu lat VIP esthetic jest jednym z ulubionych mikro- 
cząsteczkowych kompozytów hybrydowych na naszym 
rynku. najnowsze badania właściwości materiału 
VIP esthetic wskazują na 4-krotnie niższy wskaźnik chłon- 
ności wody niż przyjęte dla kompozytów standardy 
iSo ( < 40 μg/mm3). dzięki temu wypełnienia VIP esthetic 
wykazują doskonałą stabilność koloru i trwałość mecha- 
niczną.

 
 

Vip posterior  
ze względu na doskonałą wytrzymałość mechaniczną 
i odporność na ścieranie VIP Posterior przeznaczony jest 
do wypełnień w zębach bocznych, które są szczególnie 
narażone na siły okluzyjne. dzięki zwiększonej zawartości 
wypełniacza (wagowo: 84%) materiał zyskał na twar-
dości zachowując doskonałą konsystencję. Skurcz po-
limeryzacyjny stał się znacznie mniejszy, a naprężenia 
oddziałujące na ściany ubytku zminimalizowane.

Wskaźnik chłonności wody kompozytu Vip esthetic jest 4 razy 
mniejszy niż standard iSo*

VIP esthetic
klasyk technologii mikrohybrydowejklasyk technologii
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do zadań specjalnychKompozyt
do zadań specjalnychTwardość VIP Posterior w skali Barcol jest znacznie wyższa od twar-

dości klasycznego Vip esthetic*
*Badania wewnêtrzne producenta, Niemcy.
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olireVo

zdjęcia kliniczne dzięki uprzejmości dr. dominika Morawskiego, polska

Absolutna Kompozytowa
OliREVOlucja!OliREVOlucja!



olireVo

zdjęcia kliniczne dzięki uprzejmości dr. yaroslav’a Melnyk’a, ukraina

Absolutna Kompozytowa
OliREVOlucja!OliREVOlucja!



olico Xp

zdjęcia kliniczne dzięki uprzejmości dr Barbary śmigiel, polska

OliCo - eXPert
w technologii nanoceramicznejeXPert



olico Xp

zdjęcia kliniczne dzięki uprzejmości dr. Manfreda kuspiela, niemcy

OliCo - eXPert
w technologii nanoceramicznejeXPert



Vip esthetic

zdjęcia kliniczne dzięki uprzejmości dr. dominika Morawskiego, polska

VIP esthetic
klasyk technologii mikrohybrydowejklasyk technologii



Vip posterior

zdjęcia kliniczne dzięki uprzejmości dr. Tomasza śmigla, polska

do zadań specjalnych
Kompozyt

do zadań specjalnych



Wybrane odcienie dostępne w jednorazowych kapsułkach po 0,3g.

OliREVO single
1 strzykawka 4g

KOLOR A1 A2 A3 A3.5 OA2 OA3 BL B1 B2 D3 Incisal Window

kod oL 311 oL 312 oL 313 oL 314 oL 315 oL 322 oL 394 oL 316 oL 317 oL 320 oL 321 oL 395

OliCo XP single
1 strzykawka 5g

KOLOR A1 A2 A3 A3.5 OA2 OA3

kod oL 011 Xp oL 012 Xp oL 013 Xp oL 014 Xp oL 015 Xp oL 022 Xp

KOLOR BL B1 B2 C2 D2 D3 INCISAL

kod oL 094 Xp oL 016 Xp oL 017 Xp oL 018 Xp oL 019 Xp oL 020 Xp oL 021 Xp

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

www.olident.com
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VIP esthetic single
1 strzykawka 5g

KOLOR A1 A2 A3 A3.5 OA2 B2

kod oL 211 oL 212 oL 213 oL 214 oL 215 oL 217

VIP Posterior single
1 strzykawka 5g

KOLOR A2 A3 A3.5

kod oL 252 oL 253 oL 254

Nowość

OliFlow
1 strzykawka 2ml

KOLOR A1 A2 A3

kod oL 043 oL 042 oL 040

OliFlow SE
1 strzykawka 2ml:

KOLOR A2

kod oL 058

OliREVO Flow
1 strzykawka 1ml

KOLOR A6 BLUE

kod oL 081 oL 082

Nowość

dołącz do nas na Facebook’u

Firma Olident nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne b³êdy w druku.


