
ONEshade & OliBULK Fill
DUET DO REKONSTRUKCJI KOMPOZYTOWYCH
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ONEshade
uniwersalny odcień z wyjątkowym 
efektem adaptacji kolorystycznej 
w konsystencji kondensowalnej

OliBULK Fill
płynny materiał
do techniki bulk-fill
w pojedynczej warstwie
do 4 mm

ONEshade i OliBULK Fill 
to wybór idealny do 80%
uzupełnień klasy I i II oraz większości przypadków III i V klasy!
Unikalna kompozycja obu kompozytów zapewnia łatwe i szybkie rozwiązanie dla najczę-
ściej występujących ubytków. Etap czasochłonnego dopasowywania kolorów i opakerowo-
ści standardowych materiałów jest całkowicie pomijany. Dzięki tej idealnej parze kompozy-
tów stworzysz trwałe wypełnienia bez żadnych kompromisów w zakresie estetyki.

Wszystko, czego potrzebujesz to te dwie strzykawki.

Najlepsze
rekomendowane wskazania

* maksymalna warstwa ONEshade w ubytku klasy V to 0,5mm

I class II class III class V class *

ONEshade

OliBULK Fill

lub ONEshade lub OliBULK Fill (każdy kompozyt osobno)

ONEshade oraz OliBULK Fill (oba kompozyty razem)

Zeskanuj, by obejrzeć film
z dr Karolem Babińskim

olident.com
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Uniwersalne kolory ONEshade i OliBULK Fill dopasowują się do większości naturalnych odcieni zębów.

szybka i niezawodna
procedura
Zarówno ONEshade, jak i OliBULK Fill stosuje się zgodnie z uniwersalnymi prostymi pro-
cedurami. Aplikacja jest łatwa, polerowanie szybkie, a rezultaty długotrwałe. Ponadto, ten 
duet pozwala zaoszczędzić sporo czasu przy pacjencie. Czy potrzebujesz czegoś więcej?
Może kawę :)

wybitne
właściwości mechaniczne
Niezależne instytuty niemieckie potwierdziły wysoką jakość obu materiałów. Wartości 
dwóch najważniejszych parametrów mechanicznych kwalifikują te kompozyty do ich 
przeznaczenia. Płynny OliBULK Fill o niskim naprężeniu skurczowym oraz uniwersal-
ny ONEshade o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, gwarantują niezawodne rezultaty 
w większości ubytków.

niewidzialne połączenie 
z efektem kameleona
Kolejną wspólną zaletą obu kompozytów jest efekt kameleona, a to co je różni, to opakero-
wość. OliBULK Fill jest mniej przezierny i w głębokich nieregularnych ubytkach tworzy tło. 
Znacznie bardziej przezroczysty ONEshade, dzięki technologii Colour Adaptive Technology, 
zapewnia niewidzialne połączenie wszystkich otaczających go tkanek.

Źródło: Niezależny Fraunhofer Institut fur Kreamische 
Technologien und Systeme, Dresden, Niemcy, 2011.

Źródło: Niezależny InnoMat GmbH, Teltow, Niemcy 2012.

OliBULK Fill  Filtek Bulk Fill     SDR      Venus Bulk FillONEshade

ŚREDNI SKURCZ CAŁKOWITY (%)OPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE (MPa)

competitive
product no 1

competitive
product no 2



SKANUJ, by dowiedzieć się więcej.
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