Így néz ki a gyakorlatban

III. osztályú kavitás

1 rétegu restauráció A2-es
TM
CLEARFIL MAJESTY
Esthetic-kel.

Felso metszofogak közötti diasztéma.

Helyreállítás A2-es és A3-as
TM
CLEARFIL MAJESTY Esthetic-kel.
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

FORGALMAZÓ
Pro-Dental Kft.
4032 Debrecen, Sántha Kálmán utca 7.
Tel/Fax: 52/416-900
Email: info@prodental.hu
Web: www.prodental.hu

060218_CLEARFIL_MAJESTY_Esthetic_Brochure_RZ_NEW_CODE.indd 1

PRÉMIUM MINOSÉG A MINDENNAPOKRA!
Esztétikában a legjobb.
Megkülönböztethetetlen a természetes foganyagtól.
Kiváló radiopacitás. Fluoreszcens, mint a valódi.
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Esztétikában a legjobb.

Nehezen megkülönböztetheto a természetes foganyagtól.

Mindössze egy egyszínu rétegben.
TM

A kiterjedt többrétegu tömés már a múlté. A CLEARFIL MAJESTY Esthetic-kel többé nincs szükség több színu
rétegekre egy esztétikus tömés elkészítéséhez. Csak válasszon egy odaillo színt.

A legkisebb színváltozás polimerizáció után!
Polimerizáció eltt

TM

A CLEARFIL MAJESTY Esthetic kevésbé érzékeny
a környezeti fényre. 4,5 perces feldolgozási
idejének köszönhetoen majdnem kétszer annyi
ideig dolgozhat vele, mint más kompozitokkal,
amelyek ennyi ido alatt megkötnek.

Polimerizáció után

A hagyományos esztétikus kompozitokat többszínû rétegben kell
alkalmazni a fog természetes kinézetének helyreállítása érdekében. A
CLEARFIL MAJESTY TM Esthetic
képes erre mindössze egy árnyalattal.
Kavitás

Restauráció CLEARFIL
TM
MAJESTY Esthetic-kel –
mindössze 1 árnyalattal

Restauráció egy normál esztétikus
kompozittal egy árnyalatot használva.
Sötét árny látható.

Könnyen kezelheto és nem tapad a muszerekhez.

A tény, hogy a CLEARFIL MAJESTY TM Esthetic csak minimálisan változtatja
színét a polimerizáció során, még könnyebbé teszi a munkát. Már munka
közben látható, hogy megfelelo-e a szín. Más esztétikus kompozitok általában
transzparensebbé válnak megvilágítás után.

Fényszórás mint a kifejlett foganyag esetében

További elonyök:

A CLEARFIL MAJESTYTM Esthetic nagy kopásállósággal bír, így probléma nélkül használható
bármilyen típusú kavitás helyreállítására.

TM

A CLEARFIL MAJESTY Esthetic-kel pontosan reprodukálhatók a természetes foganyag optikai tulajdonságai.
A hagyományos kompozitokkal szemben a tömésszélek láthatatlanok lesznek.

Könnyu színválasztás.
Standard színek

Kiegészíto színek.

A természetes foganyag elnyeli, majd
szétszórja a fényt minden irányban.
Egyedülálló összetételének köszönhetõTM
en a CLEARFIL MAJESTY Esthetic
közel azonos tulajdonságokat biztosít.
A hagyományos kompozitok viszont
gyakran sötétebbnek látszanak a természetes fognál, mivel elnyelik, és nem
szórják a fényt.

A 9 standard szín segítségével a tömések többsége ellátható. Emellett 8 kiegészíto
szín áll rendelkezésre a bonyolultabb esetek megoldásához.

HO: Hollywood Opaque, T: Transzparens, AM: Borostyán, E: Zománc, XL: Extra Light,
OC: Okkluzális

Jó radiopacitás. Fluorescens, mint a valódi.
A legtöbb kompozit átengedi a fényt

A CLEARFIL MAJESTY TM Esthetic
természetesen szórja a fényt

Új töltoanyag egyedülálló összetételben.
Fényszóró részecske.
Az új fejlesztésu szerves töltoanyag nagy transzparenciájú nanoszemcséket tartalmaz.
Ezek úgy szórják a fényt, mint a természetes foganyag.
Nagy fénytörést mutató mátrix.
A mátrix nagy fénytörést mutat, ami csökkenti a polimerizáció utáni színváltozást.

TM

A kavitásba történo behelyezés után a CLEARFIL MAJESTY Esthetic nehezen megkülönböztetheto a természetes foganyagtól. A radiopacitásának köszönhetoen viszont a
TM
tömoanyag könnyen lokalizálható. A CLEARFIL MAJESTY Esthetic a fluorescenciájának köszönhetoen is nehezen megkülönböztetheto a természetes foganyagtól.

Radiopak nanoszemcsék.
TM
Az új töltoanyagnak köszönhetoen a CLEARFIL MAJESTY Esthetic jól látható
a röntgenfelvételen és magas fényre polírozható.
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