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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ
Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27,  Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

ΜΕΣΑΙΟ
ΙΞΩΔΕΣ

• Εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό ενισχυτικών ουσιών 75% 
   κατά βαρος (59% κατ’ όγκο) και χαμηλό ιξώδες
• Υψηλή αντοχή στην στιλπνότητα
• Εξαιρετική λάμψη, φωτεινότητα της αποκατάστασης
• Μικρή συστολή πολυμερισμού και υψηλές μηχανικές 
ιδιότητες (αντοχή, αντίσταση στην αποτριβή, 

  μακροβιότητα αποκατάστασης)
• Πολλαπλές χρήσεις, συμπεριφέρεται όπως μια 
   διεθνής σύνθετη ρητίνη
• Εξαιρετική σύσταση (κατάλληλη ρευστότητα, 
δεν ρέει ή κολλά κατά την εφαρμογή της 
εξαιτίας της ειδικής σύριγγας) 

• Εύχρηστη (δίχως φουσκάλες και ελεγχόμενη η χρήση 
της) με την ολοκαίνουργια σύριγγα διανομής

• Μεγάλη συλλογή αποχρώσεων για πολλαπλές χρήσεις

Αποχρώσεις:
Α1, Α2, Α3, Α3.5, A4, KA6, 
B1, B2, XW, W, A2D, A3D

Clearfil™ Majesty ES Flow

Σύριγγα 2.7gr

ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
παράγοντας 
σιλανοποίησης, που 
ενισχύει 
τη συγκόλληση σε 
κεραμικά, υβριδικά 
κεραμικά, 
σύνθετες ρητίνες και 
μέταλλα.
Συσκευασία: 4ml

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. 

KATANA™ Cleaner
Για όλες τις αποκαταστάσεις, ενδοστοµατικές - εξωστοµατικές

Το KATANA™ Cleaner είναι ένας μη 
διαβρωτικός απολυμαντικός παράγοντας 
κατάλληλος για τον καθαρισμό των 
επιφανειών συγκόλλησης προσθετικών 
αποκαταστάσεων μετά την δοκιμή τους 
στην στοματική κοιλότητα. 
Επίσης είναι κατάλληλος για
τον καθαρισμό της μολυσμένης 
παρασκευασμένης κοιλότητας,
του ριζικού σωλήνα και του 
κολοβώματος δοντιού / εμφυτεύματος 
ενδοστοματικά, προκειμένου να 
επιτευχθούν βέλτιστα αποτελέσματα 
κατά τη συγκόλληση. 

• Υψηλή ικανότητα καθαρισμού και ευκολία στη χρήση
• Καπάκι με δυνατότητα περιστροφής για εύκολη εφαρμογή με 

το ένα χέρι
• Επίσης κατάλληλο για ενδοστοματική χρήση

• Δεν αποδυναμώνει
• Χρησιμοποιεί άλατα με βάση το MDP, δεν παρατηρείται 

αναστολή της συγκόλλησης

Clearfil™ 
Ceramic 
Primer Plus

ΕU 3970 €22,00 4 ml

€78,00

€35,75

2018

Επιδιόρθωση θραυσμάτων πορσελάνης
Peter Schouten

Μου κάνουν συχνές ερω-
τήσεις σχετικά με την 
ενδοστοματική επιδι-

όρθωση θραυσμάτων πορσελά-
νης. Για να πραγματοποιήσετε 
επιτυχημένες επιδιορθώσεις, εί-
ναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη 
πολλά σημαντικά ζητήματα.

Ίσως το πιο κρίσιμο ζήτημα 
που πρέπει να αντιληφθούμε εί-
ναι γιατί προέκυψε το θραύσμα 
εξαρχής. Για παράδειγμα αν η 
καταπόνηση φόρτωσης του υλι-
κού είναι η κύρια αιτία, αυτό θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
την επισκευή.

Άλλα ζητήματα που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη είναι η απομά-
κρυνση της επιμόλυνσης, η βέλ-
τιστη τραχύτητα και η χημική 
ενεργοποίηση της επιφάνειας 
και η πρόληψη της επιμόλυνσης 
κατά τη διαδικασία της επιδι-
όρθωσης. Επίσης, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ελαστικός απο-
μονωτήρας για την απομόνωση 
του πεδίου εργασίας.

Οι θεμελιώδεις κανόνες της 
συγκόλλησης

Οι διαδικασίες της συγκόλλησης 
μπορούν να είναι επιτυχείς μό-
νο με τη χρήση των κατάλληλων 
υλικών και μεθόδων. Διαφορετι-
κά είδη επιφανειών χρειάζονται 
συχνά διαφορετικές επεξεργα-
σίες για ένα επιτυχημένο απο-
τέλεσμα. Ωστόσο, οι τρεις βα-
σικοί κανόνες της συγκόλλησης 
θα πρέπει να τηρούνται για να 
επιτευχθούν τα καλύτερα απο-
τελέσματα.
1) Μηχανική συγκράτηση μέσω 
τραχιάς επιφάνειας.
2) Χημική ενεργοποίηση μέσω 
χημικά δραστικών ουσιών.
3) Επιφάνεια συγκόλλησης υψη-
λής ενέργειας που επιτρέπει τη 
βέλτιστη αλληλεπίδραση (ικανό-
τητα διαβροχής) μεταξύ της επι-
φάνειας και του εφαρμοζόμενου 
μέσου. Η επιμόλυνση θα μειώσει 
τις ικανότητες συγκόλλησης και 
πρέπει να αποφεύγεται ή να απο-
μακρύνεται σε κάθε περίπτωση.

Είδη καταγμάτων

Τα πιο συχνά κατάγματα συμβαί-
νουν μόνο στην πορσελάνη και 
αυτά που περιλαμβάνουν εμφάνι-
ση του υποστρώματος σε PFZ ή 
PFM προσθετική αποκατάσταση.
Πολλές περιπτώσεις παρουσιά-
ζουν μόνο περιορισμένο θραύσμα 
στην πορσελάνη, για παράδειγμα, 
στο κοπτικό άκρο. Για να επιτύ-
χετε μια ανθεκτική επιδιόρθωση 
σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινή-

στε αυξάνοντας την περιοχή συ-
γκόλλησης/επιδιόρθωσης χρησι-
μοποιώντας ένα λεπτό διαμάντι 
για να δημιουργήσετε μια μεγά-
λη λοξότομηση. Μια λεπτόκοκ-
κη φρέζα είναι προτιμότερη από 
μια μεσαία ή χονδόκοκκη, επειδή 
ένας μεγαλύτερος αριθμός ρηχών 

αυλακώσεων παρέχει μια βέλτι-
στη επιφάνεια συγκόλλησης από 
ό,τι οι λιγότερο βαθύτερες. Επι-
πρόσθετη τραχύτητα της συγκολ-
λούμενης επιφάνειας με αμμοβο-
λή με αλουμίνα (μέγεθος κόκκων 
50 μm, πίεση 2 bar) συνιστάται 
ιδιαίτερα για την περαιτέρω αύ-

ξηση της επιφάνειας.
Κατά την επισκευή θραυσμάτων 
πορσελάνης όπου το υπόστρωμα 
της κατασκευής είναι εκτεθειμέ-
νο, είναι απαραίτητο να γνωρί-
ζετε ότι αντιμετωπίζονται πολ-
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Νέο STERN WEBER S380 TRc  
Η κορυφή της οδοντιατρικής τεχνολογίας 

ΝΙΚ. ΣΑΡΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 3ης Σεπτεμβρίου 35, ΑΘΗΝΑ | Τηλ.: 210 5249261 | Fax: 210 5232537 | Ε-mail:sales@anthoshellas.gr  
• SINADENT - Θεσσαλονίκη: Βασίλης Καρακώστας | Σουμερνών 10 | Τηλ.: 2310 212121 | Ε-mail:info@sinadent.gr  

www.anthoshellas.gr

Όλα τα νέα μοντέλα της STERN WEBER , παρέχουν σύνδεση στο internet για άμεση τεχνική 
υποστήριξη από απόσταση.

ALWAYS  CONNECTED  

Νέες καινοτόμες λύσεις – απαράμιλλη ποιότητα κατασκευής 
Το καλύτερο οδοντιατρικό μηχάνημα της παγκόσμιας αγοράς , τώρα ακόμα καλύτερο με τη νέα περιστρεφόμενη 
έδρα S380 TRc , που από μόνη της αποτελεί μια κατηγορία οδοντιατρικών Units .
Από άποψη εξοπλισμού το νέο S380 TRc διαθέτει ότι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει η οδοντιατρική τεχνολογία 
σήμερα , όπως ενδεικτικά micro-motor 3 in 1 ( για θεραπείες restorative , endo & implants ) . Touch screen χειριστή-
ριο για σύνδεση ψηφιακού σένσορα . Ενσωματωμένη αντλία φυσιολογικού ορού για τη θεραπεία με εμφυτεύματα. 
Τεχνολογία σύνδεσης στο internet για απομακρυσμένο έλεγχο από τεχνικό και πολλά ακόμα .
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λά υποστρώματα, υποδεικνύο-
ντας την ανάγκη προσαρμογής 
του πρωτοκόλλου επιδιόρθωσης 
αναλόγως.
Καθαρίστε σχολαστικά την 
αδρή σπασμένη επιφάνεια. Το 
KATANA™ Cleaner είναι το προ-
ϊόν επιλογής. Είναι ένα ασφαλές 
και εύκολο στη χρήση προϊόν με 
υψηλή καθαριστική ισχύ. Μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εν-

δοστοματικά όσο και εξωστομα-
τικά σε όλα τα είδη των οδοντι-
κών υποστρωμάτων. Μετά το 
ξέπλυμα και το σχολαστικό στέ-

γνωμα, η επιφάνεια είναι έτοιμη 
για το επόμενο βήμα, τη χημική 
ενεργοποίηση.
Το CLEARFIL™ CERAMIC 

PRIMER PLUS περιέχει και σι-
λάνιο και MDP και επεξεργάζε-
ται αποτελεσματικά τόσο τα κε-
ραμικά που περιέχουν πυρίτιο όσο 

και τα οξείδια μετάλλων (ζιρκό-
νιο) και τα μέταλλα. Μετά την 
εφαρμογή και το σχολαστικό στέ-
γνωμα, η αποκατάσταση με σύν-
θετη ρητίνη μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί αμέσως χωρίς κάποιο 
επιπλέον βήμα συγκόλλησης. Η 
σύνθετη ρητίνη της επιλογής μας 
είναι η ανθεκτική λεπτόρρευ-
στη, CLEARFIL MAJESTY™ 
ES Flow. Έχει υψηλή αντοχή σε 
κάμψη, ακόμη μεγαλύτερη από τις 
περισσότερες σύνθετες ρητίνες. 
Επιπλέον, προσαρμόζεται στην 
επιφάνεια καλύτερα και ευκο-
λότερα. Η γρήγορη και εύκολη 
στίλβωση και η διατήρηση της 
στιλπνότητας είναι άλλες πολύ-
τιμες ιδιότητες της CLEARFIL 
MAJESTY™ ES Flow.
 
Υποδείξεις και Συμβουλές

• Απομονώστε το πεδίο εργασί-
ας χρησιμοποιώντας ελαστικό 
απομονωτήρα
• Λοξοτομήστε το θραύσμα εκτε-
νώς χρησιμοποιώντας ένα λεπτό 
διαμάντι
• Τραχύνετε την επιφάνεια συ-
γκόλλησης, κατά προτίμηση με 
αμμοβολή
• Καθαρίστε την περιοχή συγκόλ-
λησης με το KATANA™ Cleaner
• Εφαρμόστε το CLEARFIL™ 

CERAMIC PRIMER PLUS σε 
ολόκληρη την περιοχή συγκόλλη-
σης (συμπεριλαμβανομένου του 
εκτεθειμένου ζιρκονίου ή μετάλ-
λου) και στεγνώστε καλά
• Καλύψτε το εκτεθειμένο μέ-
ταλλο με ένα λεπτό στρώμα 
CLEARFIL™ ST OPAQUER 
και φωτοπολυμερίστε
• Επιδιορθώστε με μια ισχυρή 
λεπτόρρευστη σύνθετη ρητίνη, 
όπως την CLEARFIL MAJESTY™ 

ES Flow

Συγγραφέας: 

PETER SCHOUTEN
Ο Peter Schouten είναι Τεχνικός Διευ-
θυντής στην Kuraray Noritake Dental. 
Ως χημικός αναλυτής, χρησιμοποιεί το 
χημικό του υπόβαθρο για να απεικο-
νίζει απλά και κατανοητά περίπλοκες 
τεχνολογίες (προϊόντων). Το πάθος του 
έγκειται στην εύκολη επικοινωνία και 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
την εφαρμογή των προϊόντων και των 
τεχνικών.


