
Semi-permanentne połączenie 
 implantu z koroną

oliSemi cem

 � brak adhezji chemicznej [0 mpa]

 � kontrolowana ekspansja

 � elastyczna struktura

 � rewizja bez ryzyka

 � antybakteryjny

Nowość



oliSemi cem informacje o produkcie

*Badania wewnêtrzne przeprowadzone przez producenta; Niemcy.
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OliSemi CEM

Cienka warstwa i kontrolowana ekspansja materiału
precyzyjne dopasowanie zapewnia cienka warstwa oliSemi cem (<20μm), a ukierunkowane zwiększanie objętości ce-
mentu sprawia, że niwelowany jest skurcz polimeryzacyjny. zapewnia to zachowanie idealnej szczelności brzeżnej.

Elastyczna struktura w ochronie kości i implantu
Właściwości absorbujące nacisk na kość i implant są znacznie wyższe dzięki zachowanej elastyczności OliSemi Cem 
(40mpa). tworzy to dużo lepsze warunki dla regeneracji tkanek.

Doskonałe właściwości „snap-off” przy rewizji
rewizja lub zdjęcie odbudowy protetycznej jest łatwe i bezpieczne. aplikacja OliSemi Cem nie wymaga wytrawia-
nia, kondycjonowania ani systemu wiążącego, co wyklucza chemiczne połączenie pomiędzy cementem a filarem 
i koroną. pozostałości cementu można z łatwością usunąć, a odbudowę w razie potrzeby ponownie zacementować.

Biokompatybilny i antybakteryjny
OliSemi Cem nie zawiera eugenolu, ma neutralny smak i zapach dla komfortu pacjenta, a dodatek tlenku cynku za-
pewnia właściwości antybakteryjne podczas użytkowania.

oliSemi cem
Semi-permanentny podwójnie-utwardzalny materiał do cemen- 
towania ostatecznych koron i mostów na łącznikach implan- 
tologicznych oraz naturalnych kikutach zębów, gdy potrzebne 
jest:

 3 uformowanie dziąsła czy wymodelowanie brodawek
 3 leczenie periimplantitis
 3 zewnątrzustne wyczyszczenie odbudowy
 3 przeprowadzenie naprawy czy zmiana koloru.

Zupełnie nowa idea mocowania semi-premanentnego: 
brak adhezji chemicznej [0 mpa] kompensowany jest kontrolo-
waną ekspansją cementu. zapewnia to optymalne mocowanie, 
a przede wszystkim bezpieczne zdejmowanie prac protetycz-
nych bez ich uszkodzenia.
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Przewidywalny, bezpieczny i wygodny
                                               nawet przy częstych rewizjach!bezpieczny

kontrolowana ekspansja OliSemi Cem na tle skurczu 
materiałów konkurencyjnych.

1 odporność na ściskanie OliSemi Cem i materiałów 
konkurencyjnych.
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oliSemi cemprzypadek kliniczny

procedura cementowania mostu ceramicznego na implantologicznych łącznikach indy-
widualnych caD-cam przy zastosowaniu cementu semi-permanentnego OliSemi Cem.

przygotowane implantologiczne łączniki indywidualne 
caD-cam w miejscu zębów 44 i 47

ostateczny pełnoceramiczny most 4-punktowy.

aplikacja cementu oliSemi cem do uzupełnienia prote- 
tycznego bezpośrednio z końcówki mieszającej. procedura 
nie wymaga wytrawiania ani systemu wiążącego.

Wstępna polimeryzacja podwójnie utwardzalnego cemen- 
tu OliSemi Cem przy użyciu światła. czas wiązania bez 
użycia światła wynosi 3 min.

zdjęcie nadmiarów cementu oliSemi cem podczas tzw. fazy 
elastycznej jest bardzo łatwe. cement usuwa się wówczas 
w jednym kawałku.

Semi-permanentnie zacementowana praca protetyczna.

zdjęcia dzięki uprzejmości dr hab. n. med. Jana Pietruskiego, Klinika Pietruscy, Białystok.

przypadek kliniczny 3

Elastyczna faza podczas wiązania pozwala na wygodne zdjęcie nadmiarów, co zapewnia 
późniejsze bezpieczeństwo okolicznych tkanek. Ponadto przy zdejmowaniu pracy widać, że 
materiał nie wiąże się chemicznie z łącznikiem i koroną - to daje pewność braku uszkodzeń 
pracy protetycznej.

dr hab. n. med. Jan pietruski

”



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 opako-
wania. W zamian otrzymasz „rabat ekologiczny”. Zyskasz przyjazne i czystsze œrodowisko, 
a dodatkowo zaoszczêdzisz pieni¹dze!

oliSemi cem
Semi - permanentne połączenie implantu z koroną

10 koŃcoWek ol 032+10

50 koŃcoWek ol 032+50

koD ol 032

Twój Partner handlowy

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

Dołącz do nas na Facebook’u

Firma Olident nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne b³êdy w druku.

cechy wyróżniające OliSemi Cem:
 zupełnie NOWA IDEA mocowania semi-permanentnego 
 - brak adhezji chemicznej [0 mpa]!

 3 kontrolowana ekspansja materiału dla idealnej szczelności brzeżnej

 3 elastyczna struktura po związaniu redukująca nacisk na implant i kość

 3 łatwe i bezpieczne zdejmowanie odbudowy bez ryzyka jej uszkodzenia

 3 biokompatybilne i antybakteryjne dla komfortu pacjenta

OliSemi Cem

1 strzykawka 5ml
5 końcówek mieszających minimiX

MiniMIX 
końcówki mieszające 4:1

Przewidywalny, bezpieczny i wygodny
                                               nawet przy częstych rewizjach!bezpieczny


