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Kompozytowa Revolucja

Podstawowe informacje

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

0,05 – 1,5 µm 0,05 – 0,9 µm

1.5 µm (1500 nm)

mikrohybrydowy klasyk
do uniwersalnego zastosowania

0.9 µm (900 nm)

OliCo XP

ulepszona mechanicznie i estetycznie
wersja cenionego OliCo

OliREVO

absolutna kompozytowa rewolucja,
wyjątkowy materiał nanohybrydowy
z ilościową przewagą nanowypełniaczy
0.05 µm (50 nm)

KOMPOZYT

VIP
Posterior

OliFlow

OliFlow SE
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Podkład „baseliner”





Lakowanie bruzd i szczelin





OliREVO

OliCo XP

Klasa I





Klasa II



Klasa III

WSKAZANIA

VIP
esthetic

Techniki minimalnie inwazyjne
Wypełnienia w zębach mlecznych







Licówki kompozytowe
wykonane metodą bezpośrednią







Wkłady, nakłady i licówki
wykonane metodą pośrednią







 wskazanie podstawowe
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 wskazanie dodatkowe
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Kompozytowa Revolucja

OliREVO

Nowość

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 gwarantują długoterminowość i niezawodność wypełnień.

OliREVOlucja!
OliREVOlucja

DŁUGOTERMINOWA ESTETYKA WYPEŁNIEŃ
Dzięki wyjątkowej odporności na ściskanie OliREVO z łatwością znosi
wysokie obciążenia zarówno na powierzchni 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 długoterminowy efekt estetyczny wypełnień.

[µg/mm3]

Absolutna Kompozytowa

<7.5

<1

OliREVO

ISO Standard

[µg/mm3]

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

ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ABRAZYJNE

65
38

44

OliREVO

Tetric Evo Ceram
(Ivoclar Vivadent)

44

Ceram X
(Dentsply)

Venus
(Heraeus Kulzer)

W badaniach na zużywanie się powierzchni wypełnień
OliREVO osiąga jedne z najlepszych rezultatów wśród swoich
konkurentów. Powierzchnia wypełnień po 200 tys. cykli wykazuje zużycie na poziomie 38μm. Wypełnienia wykonane materiałem OliREVO są niezwykle trwałe przy jednocześnie zachowanym bezpieczeństwie zębów przeciwstawnych.

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

KONSYSTENCJA „WAX-like” TO KOMFORT LEKARZA
Niemieccy specjaliści zadbali również o walory użytkowe kompozytu OliREVO,
co z pewnością zachwyci wszystkich użytkowników. Wyjątkowa konsystencja
„WAX-like” to synonim wygodnej i łatwej pracy podczas opracowywania
wypełnień. Materiał nie klei się do narzędzi pozwalając na komfortowe
formowanie również bardzo wymagających powierzchni.

Zastosowanie OliREVO – zdjęcia dzięki uprzejmości dr. Dominika Morawskiego, Denticulus, Nowy Sacz/Limanowa

Pacjent z diastemami - sytuacja wyjściowa.

Zamknięcie diastem z zastosowaniem OliREVO,
zęby 12, 11 oraz 21, 22.

Informacje o produkcie
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OliCo XP
Znacznie ulepszona technologicznie generacja znanego już na naszym rynku
kompozytu OliCo. Obok bardzo dobrych właściwości estetycznych zadbano
również o nienaganne właściwości mechaniczne, co docenią zarówno
dotychczasowi, jak i nowi użytkownicy. To wszystko czyni go idealnym materiałem zarówno do zębów przednich, jak i bocznych.

eXPert

OliCo - an eXPert

w technologii nanoceramicznej

ZNACZNIE WIĘCEJ WYPEŁNIACZA „NANO”

OliCo XP

OliCo

W swej najnowszej odsłonie OliCo XP zawiera zdecydowanie więcej
cząsteczek nano przy zachowanej całościowej zawartości wypełniacza.
Modyfikacja struktury sprawiła, że materiał uzyskał lepsze parametry wytrzymałościowe. Wyróżnia się teraz mniejszym skurczem polimeryzacyjnym,
a wypełnienia są trwalsze i odporniejsze na ścieranie.

OliCo XP zawiera więcej cząsteczek nano niż
OliCo przy tej samej zawartości wypełniacza.

[% AI]

PEŁNY WACHLARZ KORZYŚCI I ZASTOSOWAŃ
200

>200

Enamel

OliCo XP

100

Dentin

Wysoki wskaźnik widoczności w promieniach rtg.

99
99
99
99
99
99

wysoka odporność na ścieranie
niski skurcz polimeryzacyjny
wyraźny „efekt kameleona” dla doskonałej estetyki
łatwość polerowania i długo utrzymujący się połysk
wygodne modelowanie kompozytu, nie klei się do narzędzi
szeroki zakres zastosowania

Zdjęcia dzięki uprzejmości dr Barbary i Tomasza Śmigiel, Śmigiel Stomatologia, Katowice

Wtórne zmiany próchnicowe, ząb 11.

Opracowany ubytek.

Ukończona odbudowa kompozytowa.

OliArtist Brush

Sztuka estetyki

4 Informacje o produkcie

Wychodząc naprzeciw coraz powszechniej stosowanej technice formowania
wypełnień kompozytowych specjalnymi pędzelkami prezentujemy OliArtist
Brush. To pędzelki wykonane z najwyższej jakości naturalnego włosia Kolinsky,
które dostępne są w kilku rozmiarach. Niezbędne są przy szczególnie estetycznym wykończeniu kształtu i koloru wypełnienia.
Rozmiary: #1 - OL 838, #2 - OL 839

Informacje o produkcie
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VIP esthetic
Od wielu lat jest jednym z ulubionych mikrocząsteczkowych kompozytów
hybrydowych na naszym rynku. Dziś dołącza do niego wersja przeznaczona
specjalnie do zębów bocznych narażonych na obciążenia okluzyjne
– VIP Posterior.

VIPklasyk
esthetictechnologii
VIP esthetic - WYJĄTKOWO NISKA CHŁONNOŚĆ WODY
Najnowsze badania właściwości materiału VIP esthetic wskazują na bardzo niski wskaźnik chłonności wody. Ogólne standardy ISO wymagają
od kompozytów wskaźnika niższego niż 40 μg/mm3, natomiast
VIP esthetic ma wskaźnik 4-krotnie niższy! Dzięki temu wypełnienia
wykonane tym materiałem wykazują doskonałą stabilność koloru i trwałość mechaniczną.

[µg/mm3]

klasyk technologii mikrohybrydowej

40

10

VIP esthetic

ISO Standard

Wskaźnik chłonności wody kompozytu
VIP esthetic jest 4 razy mniejszy niż standard ISO*
*Badania wewnêtrzne producenta, Niemcy.

Aplikacja VIP esthetic - zdjęcia dzięki uprzejmości dr. Dominika Morawskiego, Denticulus, Nowy Sącz/Limanowa

Nowość
Opracowany ubytek, ząb 21

Ukończona odbudowa kompozytowa.

VIP Posterior

OPTYMALNA TWARDOŚĆ WYPEŁNIEŃ
W porównaniu z VIP esthetic, który jest kompozytem uniwersalnym,
VIP Posterior został stworzony specjalne do wypełnień w odcinku bocznym.
Udało się na tyle zwiększyć zawartość wypełniacza, by materiał zyskał
na twardości nie tracąc jednocześnie doskonałej konsystencji. Występuje
w dwóch kolorach: A2 i A3.

Kompozyt

do zadań specjalnych
do zadań specjalnych

[Shore-B]

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. Zwiększona zawartość wypełniacza (wagowo: 84%) sprawia, że skurcz polimeryzacyjny
jest znacznie mniejszy, a tym samym zminimalizowane są naprężenia oddziałujące na ściany ubytku.

84

VIP Posterior

75

VIP esthetic

Twardość VIP Posterior w skali Barcol jest znacznie
wyższa od twardości klasycznego VIP esthetic*
*Badania wewnêtrzne producenta, Niemcy.

Informacje o produkcie
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Nowość

Samoadhezyjny światłoutwardzalny płynny kompozyt do wielu zastosowań
w leczeniu zachowawczym.

[µg/mm3]

OliFlow SE posiada właściwości samowytrawiające i samoadhezyjne,
więc nie wymaga dodatkowego wytrawiania, kondycjonowania ani systemu łączącego, aby połączyć się z tkankami zęba. Procedura aplikacji
jest znacznie szybsza, minimalizuje ryzyko popełnienia potencjalnych
błędów i zapewnia redukcję nadwrażliwości pozabiegowej.

wytrawianie
kondycjonowanie
łączenie
wypełnienie

All in One

85
57

OliFlow SE
(Olident)

Vertis Flow
(Kerr)

Zużycie abrazyjne OliFlow SE oraz produktów
konkurencyjnych (200 000 cykli - ok. 1 rok abrazji)*
*Badania wewnêtrzne producenta, Niemcy.

ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ABRAZYJNE
Małe zużycie abrazyjne materiału wypełnieniowego jest kluczem do sukcesu
klinicznego. Zużycie OliFlow SE po 200 000 cykli wynosi 57μm. Gwarantuje to
trwałość wypełnień w długim czasie użytkowania.

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA OliFlow SE I OliFlow
99 podkład typu "baseliner" w głębokich ubytkach
99 uszczelnianie bruzd i zagłębień
99 wypełnienia niewielkich ubytków klasy I i II w zębach stałych
99 wypełnienia ubytków wszystkich klas w zębach mlecznych
99 naprawa defektów szkliwa
99 blokowanie podcieni i szynowanie
99 korekta uzupełnień tymczasowych

OliFlow
Sprawdzony i doceniany płynny kompozyt mikrohybrydowy. Przeznaczony
do odbudowy małych ubytków, lakowania oraz jako materiał do podścielania wypełnień kompozytowych. Dzięki odpowiedniej konsystencji
doskonale adaptuje się do ścian ubytku jednocześnie nie spływając z pola
preparacji.

SPEŁNIA DWIE NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE OCHRONNE:
99 zabezpiecza miazgę przed urazami mechanicznymi i czynnikami
termicznymi
99 stanowi izolację przed szkodliwym wpływem substancji znajdujących
się w wypełnieniach oraz środowisku zewnętrznym
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Informacje o produkcie

Kompozytowa Revolucja

OliEtch BOND
Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy, jednowarstwowy system wiążący VII generacji. Powstał z myślą maksymalnego uproszczenia procedury, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakoœci i pewności wiązania. Jest niewrażliwy na stosowaną technikę pracy i eliminuje wszelkie ewentualne błędy
proceduralne. Jedna warstwa – zero pomyłek.

JEDEN Z NAJMOCNIEJSZYCH - SPRAWDŹ I PORÓWNAJ
Wśród najpopularniejszych systemów samowytrawiających OliEtch Bond wyróżnia się doskonałymi wartościami
siły wiązania. Wystarczy tylko jedna warstwa OliEtch Bond, aby uzyskać silne i długotrwałe połączenie światłoutwardzalnych kompozytów ze szkliwem i zębiną.*
Siła wiązania do zębiny [MPa]*
24,8

24

20,7

19

OliEtch BOND Clearfil SE Bond
(Kuraray)

G-Bond
(GC)

[MPa]

[MPa]

Siła wiązania do szkliwa [MPa]*

22

20,6

OliEtch BOND Clearfil SE Bond
(Kuraray)

i-Bond
(Heraeus Kulzer)

22

G-Bond
(GC)

21,5

i-Bond
(Heraeus Kulzer)

*Badania wewnêtrzne producenta, Niemcy.

Jedna procedura w 50 sekund!
Wcześniejsze generacje systemów wiążących wymagają użycia kilku składników/buteleczek i kilku osobnych procedur. W przypadku OliEtch Bond wszystkie procedury: wytrawianie, kondycjonowanie i wiązanie odbywają się
w jednym etapie, a całość zajmuje jedynie 50 sekund!

Odmierzyć wystarczającą ilość
OliEtch Bond na tackę.

0:30

0:10

0:10

Przy pomocy aplikatora dokładnie wcierać OliEtch Bond w wilgotne szkliwo i zębinę przez 30 s.

Nadmiary wydmuchiwać strumieniem sprężonego powietrza przez
ok. 10 s.

Rozprowadzoną warstwę OliEtch
Bond polimeryzować światłem
przez 10 s.

OliBOND / OliActivator
Światłoutwardzalny system wiążący typu Prime/Bond zapewniający mocne
wiązanie wszelkich materiałów kompozytowych z zębiną i szkliwem. Samodzielnie, OliBond przeznaczony jest do materiałów światłoutwardzalnych,
natomiast po dodaniu OliActivator zmienia się w system wiążący chemicznie lub dualnie, co doskonale sprawdza się w kanale korzeniowym.
Może być wówczas stosowany również z materiałami chemo- i podwójnie
utwardzalnymi.

Niezawodny w każdej sytuacji klinicznej!
Informacje o produkcie
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OliREVO single
1 strzykawka 4g w dowolnym odcieniu:
SHADE

A1

A2

A3

A3.5

OA2

OA3

BL

B1

B2

Incisal

CODE:

OL 311

OL 312

OL 313

OL 314

OL 315

OL 322

OL 394

OL 316

OL 317

OL 321

ECO:

OL 311E

OL 312E

OL 313E

OL 314E

OL 315E

OL 322E

OL 394E

OL 316E

OL 317E

OL 321E

OliREVO set 7***

***Twoja własna kompozycja odcieni!

7 strzykawek 4g w dowolnym odcieniu:
CODE:

OL 373

ECO:

OL 373E

Tylko u nas!

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

Nowość

OliCo XP single
1 strzykawka 5g w dowolnym odcieniu:
SHADE

A2

A3

A3.5

OA2

OA3

BL

B1

B2

C2

D2

D3

Incisal

OL 012XP

OL 013XP

OL 014XP

OL 015XP

OL 022XP

OL 094XP

OL 016XP

OL 017XP

OL 018XP

OL 019XP

OL 020XP

OL 021XP

A1

CODE: OL 011XP

ECO: OL 011XPE OL 012XPE OL 013XPE OL 014XPE OL 015XPE OL 022XPE OL 094XPE OL 016XPE OL 017XPE OL 018XPE OL 019XPE OL 020XPE OL 021XPE

OliCo XP set 12***

OliCo XP set 8***

12 strzykawek 5g w dowolnym odcieniu:

8 strzykawek 5g w dowolnym odcieniu:

CODE: OL 071XP

CODE: OL 076XP

ECO: OL 071XPE

ECO: OL 076XPE

VIP esthetic single

VIP esthetic set 12***

1 strzykawka 5g w dowolnym odcieniu:

12 strzykawek 5g
w dowolnym odcieniu:

VIP esthetic set 8***
8 strzykawek 5g
w dowolnym odcieniu:

SHADE

A1

A2

A3

A3.5

OA2

B2

CODE:

OL 211

OL 212

OL 213

OL 214

OL 215

OL 217

CODE:

OL 271

CODE:

OL 276

ECO:

OL 211E

OL 212E

OL 213E

OL 214E

OL 215E

OL 217E

ECO:

OL 271E

ECO:

OL 276E

OliFlow SE
1 strzykawka 2ml (3g)
SHADE

A2

CODE:

OL 058

Nowość

VIP Posterior single
1 strzykawka 5g w dowolnym odcieniu:

Nowość

SHADE

A2

A3

A3.5

CODE:

OL 252

OL 253

OL 254

ECO:

OL 252E

OL 253E

OL 254E

OliFlow

OliEtch BOND OliBOND

OliActivator

1 strzykawka 2ml (3g) w dowolnym odcieniu:

1 butelka 5ml

1 butelka 5ml

SHADE

A1

A2

A3

CODE:

OL 043

OL 042

OL 040

1 butelka 5ml

CODE:

OL 003

CODE:

OL 001

CODE:

OL 002

ECO:

OL 003E

ECO:

OL 001E

ECO:

OL 002E

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.

