Zamów i wypróbuj
Wybierz jedną z dwóch technik, aby uzyskać ten sam efekt...

Procedura 1
Breeze™
Build-It™ FR
FibreKleer™ 4x
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Nałożyć
cement Breeze
bezpośrednio
do kanału.

Nałożyć
i wymodelować
materiał
Build-It FR.
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Opracować
kanał wiertłem
o odpowiedniej
średnicy.

Natychmiast
umieścić wkład
FibreKleer 4x
w kanale
i ustabilizować.

Utwardzać
światłem lampy
przez co najmniej
40 sek. z każdej
strony lub
odczekać 4 min.
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Sprawdzić
dopasowanie
wkładu
FibreKleer 4x.

Utwardzić
cement Breeze
światłem lampy
przez 40 sek. lub
odczekać 4 min
(samoutwardzanie).
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Przyciąć wkład
FibreKleer 4x do
odpowiedniej
długości poza
jamą ustną
i oczyścić
alkoholem.
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Wytrawić
i nałożyć system
wiążący przed
zastosowaniem
materiału do
obudowy zrębu
koronowego.

7

4

Wytrawić zębinę
wytrawiaczem
w żelu.
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Sączkami
papierowymi
usunąć nadmiar
materiału
wiążącego.
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Nałożyć
i wymodelować
materiał
Build-It FR.
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Opracować
kanał wiertłem
o odpowiedniej
średnicy.

Opracować
odbudowę
narzędziami
obrotowymi
z chłodzeniem
wodnym.

Dokładnie
wypłukać
wytrawiacz.

Nałożyć materiał
Build-It FR
bezpośrednio do
kanału.

Utwardzać
światłem lampy
przez co najmniej
40 sek. z każdej
strony lub odczekać
4 min.

2

Sprawdzić
dopasowanie
wkładu
FibreKleer 4x.

6

Delikatnie
osuszyć
dmuchawką
i sączkami
papierowymi.

10

Natychmiast
umieścić wkład
FibreKleer 4x
w kanale
i ustabilizować.

Opracować
odbudowę
narzędziami
obrotowymi
z chłodzeniem
wodnym.

Build-It™ FR

FibreKleer™ 4x

Breeze Self-Adhesive Resin Cement
Intro Kit............................................................... N97
3 x 4 ml strzykawka A2, 1 x 4 ml strzykawka
Translucent, 1 x 4 ml strzykawka Opaceous
White, 1 x 3 ml butelka Silanu, 40 końcówek
mieszających, 10 końcówek wewnątrzustnych,
instrukcja

Build-It FR Core Material Kit .................. N32
25 ml Auto-Mix Cartridge A2, podajnik
Build-It FR, 20 końcówek mieszających,
20 końcówek wewnątrzustnych

FibreKleer 4x Parallel Post
System Kit...................................................... N83A
15 wkładów FibreKleer 4x Parallel:
po 5 wkładów o średnicy 1,00, 1,25 i 1,5 mm;
3 x wiertła (1 x 1,00, 1 x 1,25, 1 x 1,50 mm).

Breeze - uzupełnienia
1 x 4ml strzykawka, 12 końcówek
mieszających, instrukcja
A2......................................................................................... N97B
Translucent.................................................................... N97A
Opaceous White....................................................... N97E
Akcesoria
1 x 3 ml butelka Silanu................................... N04EA
50 końcówek wewnątrzustnych.............. N72AA
50 końcówek mieszających........................ N33CA
100 końcówek wewnątrzustnych........... N72AB
100 końcówek mieszających......................... N33C
1 x strzykawka samomieszająca 1:1
Podajnik........................................................................... N75S
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Procedura 2
MONOBLOCK
Build-It™ FR
FibreKleer™ 4x

Breeze™

3
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Pobrać wycisk
lub zastosować
uzupełnienie
tymczasowe.
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Utwardzać
materiał światłem
lampy przez
40 sek. lub
odczekać 4 min.

Build-It FR Core Material
- uzupełnienia po 25ml
1 x 25 ml/48 g Auto-mix Cartridge, instrukcja,
20 końcówek mieszających, 20 końcówek
wewnątrzustnych
A2..................................................................................... N32AA
A3..................................................................................... N32AE
Blue................................................................................. N32AC
Gold................................................................................. N32AB
Opaceous White................................................... N32AD
Build-It FR Core Material - Mini-Mix uzupełnienia
4 x 4 ml strzykawki Mini-Mix, instrukcja,
20 końcówek mieszających, 20 końcówek
wewnątrzustnych
A2...................................................................................... N32FA
A3..................................................................................... N32FB
Blue................................................................................. N32FD
Gold................................................................................. N32FC
Opaceous White.................................................... N32FE
Build-It FR Core Material - Mini-Mix uzupełnienia
1 x 4 ml strzykawka Mini-Mix, instrukcja,
5 końcówek mieszających, 5 końcówek
wewnątrzustnych
A2....................................................................................... N32FS
A3....................................................................................N32FSA
Blue............................................................................... N32FSC
Gold............................................................................... N32FSB
Opaceous White.................................................N32FSD

Przyciąć wkład
FibreKleer 4x
do odpowiedniej
długości poza jamą
ustną i oczyścić
alkoholem.

Pokryć ściany
kanału i inne
łączone
powierzchnie
podwójnie
utwardzalnym
materiałem
wiążącym.

Build-It FR Mini-Mix
Core Material Kit .................................................. N32F
5 x 4 ml strzykawek (A2, A3, Blue, Gold,
Opaceous White), 25 końcówek mieszających,
25 końcówek wewnątrzustnych

Kartridż 25 ml - akcesoria
48 końcówek wewnątrzusnych żółtych..... N32D
48 końcówek mieszających Wastesaver
niebieskich .................................................................. N32E
1 - 25 ml 1:1 Podajnik........................................ N32B
Mini-Mix - akcesoria
48 końcówek mieszających/ 48 końcówek
wewnątrzustnych.................................................. N32GA
100 końcówek mieszających/ 100 końcówek
wewnątrzustnych................................................. N32GB
1 podajnik Auto-Mix 1:1.................................... N75S

FibreKleer 4x Tapered Post
System Kit...................................................... N83B
15 wkładów FibreKleer 4x Tapered:
po 5 wkładów o średnicy 1,25, 1,375,
1,50 mm; 3 x wiertła (1 x 1,25, 1 x 1,375,
1 x 50 mm).
FibreKleer 4x Original Post
System Kit...................................................... N83C
15 wkładów FibreKleer 4x Original:
po 5 wkładów o średnicy 1,00, 1,25
i 1,50 mm; 3 x wiertła
(1 x 1,00, 1 x 1,25, 1 x 1,50 mm).
Parallel Post uzupełnienia - 10 wkładów
10 x 1,00 mm (czerwone)..............................N83AA
10 x 1,25 mm (żółte)..........................................N83AB
10 x 1,50 mm (niebieskie).............................N83AC
Tapered Post uzupełnienia
10 x 1,25 mm (czarne).....................................N83BA
10 x 1,375 mm (fioletowe)...........................N83BB
10 x 1,50 mm (zielone)................................... N83BC
Original Post uzupełnienia
10 x 1,00 mm (czerwone)..............................N83CA
10 x 1,25 mm (żółte)......................................... N83CB
10 x 1,50 mm (niebieskie)............................ N83CC
Parallel Post uzupełnienia - 30 wkładów
30 x 1,00 mm (czerwone)............................. N83AD
30 x 1,25 mm (żółte)..........................................N83AE
30 x 1,50 mm (niebieskie).............................N83AF
Tapered Post uzupełnienia - 30 wkładów
1.25 mm Post (czarne).....................................N83BD
1.375 mm Post (fioletowe)............................N83BE
1.50 mm Post (zielone).....................................N83BF
Original Post uzupełnienia - 30 wkładów
30 x 1,00 mm (czerwone).............................N83CD
30 x 1,25 mm (żółte)..........................................N83CE
30 x 1,50 mm (niebieskie).............................N83CF
FibreKleer 4x Post Tapered
uzupełnienia wierteł
1 x 1,25 mm (czarne).........................................N81CA
1 x 1,375 mm (fioletowe)............................. N81CB
1 x 1,50 mm (zielone)....................................... N81CC
FibreKor Fiber Post uzupełnienia wierteł
1 x 1,00 mm (czerwone) ...............................N18DA
1 x 1,125 mm (fioletowe) ............................N18DD
1 x 1,25 mm (żółte).............................................N18DB
1 x 1,375 mm (zielone) ...................................N18DE
1 x 1,50 mm (niebieskie)...............................N18DC

Pobrać wycisk
lub zastosować
uzupełnienie
tymczasowe.
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The manufacturer reserves the right to make typographical errors in this advertising material and technical or other changes without notice.

Skuteczne i szybkie odbudowy
na wkładach z włókien
szklanych z użyciem

Czy wiedziałeś, że te trzy
produkty stworzono do
wspólnego stosowania?
Po prostu je wypróbuj!
Breeze™

Przypadek kliniczny

Breeze™

Samoadhezyjny cement kompozytowy

Odbudowa z użyciem wkładów z włókien przy zastosowaniu Pentron Systems Solutions
Zdjęcia dzięki uprzejmości dr. Martina Košťála z Republiki Czeskiej

Zalety:
w
 yjątkowa siła łączenia - adhezja do szkliwa i zębiny bez zastosowania systemu wiążącego,
p
 odwójne utwardzanie - utwardzanie światłem lub samoutwardzanie dla maksymalnej wszechstronności,
l

l

l

neutralny zapach - komfort pacjenta i lekarza,

l

m
 inimalizacja wrażliwości pozabiegowej - jednoetapowe postępowanie i eliminacja wytrawiania kwasem.

Build-It FR
™

Po nałożeniu samoadhezyjnego cementu
kompozytowego Breeze i osadzeniu wkładów.

Wytrawianie kwasem szkliwa i zębiny.

Po nałożeniu jednoetapowego systemu
wiążącego Retensin Plus.

Obudowę zrębu koron wykonano
wzmocnionym włóknami materiałem do
odbudowy zrębu zęba Built-It FR.

Wkłady z włókien

Zalety:
m
 ocne i elastyczne - uginają się tak jak zębina,
l

l

przezierne włókna szklane pomagają w uzyskaniu naturalnego wyglądu wypełnień,

l

k
 ontrast rtg 4 x większy od glinu,

l

n
 owy kod kolorystyczny wkładów i wierteł,

l

w
 iele rozmiarów i kształtów.

równoległe

stożkowe

oryginalne

Breeze zapewnia szybkie i niezawodne cementowanie prac
protetycznych oraz umożliwia odbudowę zębów leczonych
endodontycznie z zastosowaniem wkładów FibreKleer 4x .

Wzmocniony włóknami materiał do odbudowy zrębu zęba

FibreKleer 4x

Kanał korzeniowy opracowano wiertłem
FibreKleer 4x, a następnie dobrano rozmiar
wkładu z włókien FibreKleer 4x.

FibreKleer™ 4x

Build-It™ FR
™

Zdjęcie przed leczeniem – zęby 45 i 46. Ściany
zębów odbudowano z użyciem uniwersalnego
kompozytu Simile. Po zakończeniu leczenia
endodontycznego starano się zachować jak
największą ilość zdrowej zębiny.

Głównym zadaniem FibreKleer 4x jest zwiększenie
retencji materiału odtwarzającego zrąb zęba.

FibreKleer 4x łączy się z wzmocnionym włóknami materiałem do odbudowy
zrębu Build-It FR i z tkankami korzenia, tworząc monolit o zbliżonym module
elastyczności. W efekcie, wkład koronowo-korzeniowy gwarantuje materiałowi
do odbudowy bezpieczną retencję, przyczyniając się do integracji rekonstrukcji z
tkankami twardymi zęba.

Zalety:
łatwość pracy - materiał doskonale zapływa i pozostaje w miejscu aplikacji bez spływania,
l

l

formuła zapewniająca optymalną wszechstronność i wydajność,

l

s
 pecjalnie przygotowane włókna szklane zapewniają odporność na ściskanie, dla silnej i pewnej odbudowy,

l

podwójne utwardzanie (utwardzanie światłem lub samoutwardzanie), gwarantujące uniwersalne użycie,

l

szybkość użycia większa od kompozytów do wypełnień, dzięki eliminacji utwardzania w warstwach 2 mm.
Wkład z włókien FibreKleer 4x skrócono do odpowiedniej długości wiertłem z nasypem diamentowym.
Ząb 45 odbudowano z użyciem uniwersalnego materiału kompozytowego Simile. Zdjęcie
odbudowanych zrębów koronowych wykonane przed preparacją do koron protetycznych.

