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™
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Υαλοϊονομερές Υλικό Αποκαταστάσεων

Κερδίστε χρόνο.
Εξασφαλίστε

μία ισχυρή αποκατάσταση.

Ταχύτητα
Επειδή οι ασθενείς που
ταλαιπωρούνται από τερηδόνα μπορεί
να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι.

Ketac

™

Universal
Aplicap™
Υαλοϊονομερές Υλικό
Αποκαταστάσεων

Πλεονεκτήματα
• Δεν υπάρχει ανάγκη για conditioner ή
άλλη επίστρωση
• Μαζική πλήρωση – δεν χρειάζεται
διαστρωμάτωση
• Προσφέρει γρήγορες και ανθεκτικές
αποκαταστάσεις σε ένα βήμα
• Μεγάλο εύρος ενδείξεων σε σύγκριση
με άλλα υαλοϊονομερή υλικά
• Εύκολη τοποθέτηση γιατί δεν κολλάει
στα εργαλεία

Παιδιατρική, γηριατρική και δραστήριοι έφηβοι στο μεταξύ. Η θεραπεία ασθενών οι οποίοι
δεν μπορούν να καθίσουν πολύ ώρα στην οδοντιατρική καρέκλα, μοιάζει με αγώνα ενάντια
στο χρόνο – και κάθε δευτερόλεπτο μετράει . Γι’ αυτό η 3M ESPE ανακάλυψε το Ketac Universal
Aplicap Glass Ionomer Restorative. Είναι εύκολο στο χειρισμό, μιας και δεν κολλάει στα
εργαλεία, ΚΑΙ μειώνει το χρόνο στην οδοντιατρική καρέκλα με την τοποθέτησή του σε ένα απλό
βήμα … έτσι ώστε να τελειώνετε την αποκατάσταση γρηγορότερα.

Απλά τοποθετήστε,
διαμορφώστε...και είστε έτοιμοι
Με το Ketac Universal Aplicap Restorative , δεν υπάρχει ανάγκη για επίστρωση conditioner ή
φωτοπολυμερισμό τα οποία επιβραδύνουν τη διαδικασία.

Λιγότερα
βήματα
Βήματα μετά τη διαδικασία προετοιμασίας
της κοιλότητας*

4

βήματα

13 βήματα

ΣΤΕΓΝΩMA
ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΨΟΥΛΑΣ
ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ
(ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΗΞΗΣ)

• Αυτό-συγκολλούμενο

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

• Ακτινοσκιερό

Μόνο

Άλλα Υαλοϊονομερή
Υλικά

ΞΕΠΛΥMA

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ
ΠΛΗΡΩΣΗ

• Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις

Ketac™ Universal
Aplicap™ Glass Ionomer
Restorative

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ CONDITIONER
ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

• Συνεχής απελευθέρωση φθορίου για
24 μήνες
• Αυτό-πολυμεριζόμενο

και απλή
= γρήγορη
διαδικασία

ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ /
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΛΕΙΑΝΣΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ /
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
Κλινικά βήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

Αντοχή

Βαθμός ικανοποίησης
οδοντιάτρων

Ισχυρό, ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για μακράς διάρκειας και
ανθεκτικές στις πιέσεις αποκαταστάσεις.1
Μία γρήγορη και απλή διαδικασία είναι επιθυμητή, όμως θέλετε να εξασφαλίσετε, ότι μειώνοντας το
χρόνο στην οδοντιατρική καρέκλα, δε διακυβεύεται το αποτέλεσμα. Το υλικό αποκατάστασης Ketac
Universal Aplicap, μειώνει το χρόνο της αποκατάστασης μιας και δε χρειάζεται τελική επικάλυψη γιατί
η αντοχή στην πίεση και η σκληρότητα της επιφάνειάς του είναι μεγαλύτερα από αρκετά υαλοϊονομερή
της αγοράς που απαιτούν επικάλυψη.1 Αυτή η εξέλιξη είναι από τις πιο σύγχρονες στην 30-χρονη ιστορία
κατασκευής καταξιωμένων και αξιόπιστων υαλοϊονομερών της 3Μ ESPE.

Σε ένα τεστ εφαρμογής του υλικού σε 965
εμφράξεις με Ketac Universal Aplicap, οι
οδοντίατροι έμειναν ικανοποιημένοι με
την εξοικονόμηση χρόνου, την ευκολία στη
χρήση και την τοποθέτηση, καθώς και την
εφαρμογή στην κοιλότητα.1

%
94

των οδοντιάτρων
επαληθεύει ότι το υλικό
έχει τη δυνατότητα

απλής τοποθέτησης
με ένα βήμα

Χρήση του υλικού

Δεν κολλάει στα εργαλεία, εύκολο στη χρήση.
Ένα πλεονέκτημα του υλικού αποκατάστασης Ketac Universal Aplicap σε σχέση με άλλα υλικά, είναι ότι
προσκολλάται στην κοιλότητα κατά την πλήρωση, αλλά όχι στα οδοντιατρικά εργαλεία, καθιστώντας
το εύκολο στην τοποθέτηση και τη μορφοποίησή του. Ένα εργαστηριακό τεστ, αποδεικνύει την
ιδιότητα αυτή. Ένα μεταλλικό εργαλείο με σφαιρικό άκρο, βυθίστηκε μέσα σε αναμιγμένη πάστα
διαφόρων υλικών αποκατάστασης και απομακρύνθηκε αμέσως. Οι φωτογραφίες αυτού του τεστ,
αποδεικνύουν ότι το Ketac Universal Aplicap restorative, δεν κόλλησε καθόλου στο μεταλλικό
σφαιρικό άκρο, ενώ άλλα υαλοϊονομερή υλικά έδειξαν «επαναφορά» ή κολλητικότητα-κατά την άρση
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των οδοντιάτρων συμφωνεί
ότι ο σχεδιασμός του ρύγχους
της κάψουλας

διευκολύνει
την πρόσβαση
σε βαθιές
κοιλότητες

του εργαλείου.1

Το εργαλείο βυθίστηκε μέσα σε αναμιγμένη πάστα και άρθηκε αμέσως.

75%

των οδοντιάτρων
δηλώνει ότι το υλικό

Ketac™ Universal
Aplicap™ Glass
Ionomer Restorative

Προϊόν 1

Προϊόν 2

Προϊόν 3

1. Πηγή: Αναφερθείτε στο φύλλο Τεχνικών Πληροφοριών

δεν κολλάει στα
εργαλεία και τοποθετείται
εύκολα στην κοιλότητα

Ketac Universal Aplicap
™

™

Υαλοϊονομερές Υλικό Αποκαταστάσεων
Το μεγάλο εύρος εφαρμογών του, το καθιστούν ένα υλικό
αποκαταστάσεων γενικής χρήσης για το ιατρείο σας.
• Ουδέτερο στρώμα πριν από εμφράξεις ενός ή πολλαπλών στρωμάτων.
• Ανασύσταση κολοβωμάτων πριν την τοποθέτηση στεφάνης
• Αποκαταστάσεις νεογιλών
• Αποκαταστάσεις πρώτης και δεύτερης ομάδας, σε περιοχές
περιορισμένης πίεσης.*
• Αυχενικές αποκαταστάσεις

Αρχική κατάσταση

Προετοιμασία

Μαζική πλήρωση

Τελικό αποτέλεσμα

• Μόνιμες αποκαταστάσεις μιας ή πολλαπλών επιφανειών
• Πλήρωση οπών και σχισμών

*Αναφερθείτε στο φύλλο οδηγιών για περισσότερες πληροφορίες.

Οι προηγμένες μηχανικές ιδιότητες του Υαλοϊονομερούς
Υλικού Αποκαταστάσεων Ketac™ Universal Aplicap™,
επιτρέπουν τη χρήση του σε μεγάλο εύρος αποκαταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων και αποκαταστάσεων πρώτης και
δεύτερης ομάδας, σε περιοχές περιορισμένης πίεσης.
Οι φωτογραφίες είναι ευγενική προσφορά της Dr. Jacqeline
Esch.

Προϊόν #

Συσκευασία

Ketac™ Universal Aplicap™ Glass Ionomer Restorative Ανταλλακτικές Συσκευασίες
61085
50 Κάψουλες, Απoχρώσεις White, A2, A3
61086
50 Κάψουλες, Απόχρωση White
61087
50 Κάψουλες, Απόχρωση Α1
61088
50 Κάψουλες, Απόχρωση A2
61089
50 Κάψουλες, Απόχρωση A3
61095
50 Κάψουλες, Απόχρωση A3.5
61096
50 Κάψουλες, Απόχρωση A4
61097

Ketac™ Universal Aplicap™ Glass Ionomer
Restorative - Μεγάλη Συσκευασία Α3
Περιέχει: 300 κάψουλες Aplicap

73040

Ενεργοποιητής Aplicap™

73050

Προωθητήρας Aplicap™

76300

Rotomix™ Συσκευή Ανάμιξης

Διατίθεται και σε συσκευασία σκόνης-υγρού:
Προϊόν #

Συσκευασία

Ketac™ Universal Glass Ionomer Restorative Ανταλλακτικές Συσκευασίες
61105
12.5g σκόνη απόχρωσης White
61106
12.5g σκόνη απόχρωσης Α1
61107
12.5g σκόνη απόχρωσης A2
61108
12.5g σκόνη απόχρωσης A3
61109
12.5g σκόνη απόχρωσης A3.5
61110
12.5g σκόνη απόχρωσης A4
61111

8.5ml υγρό

61104

Ketac™ Universal Glass Ionomer
Restorative - Αρχικό Κιτ Α3

Περιέχει: 12.5g σκόνης, 8.5ml υγρού,
κουταλάκι, μπλοκ ανάμιξης

www.3MESPE.com/gr
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3M, ESPE, Aplicap, Ketac and Rotomix are
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Πληροφορίες παραγγελιών

