Odličnost na vsakem
področju zobozdravstva

Oprema za ordinacijo
Enote za opravljanje posegov in luči, zobozdravniški stoli, sistem za komunikacijo
s pacientom, zobozdravstveni mikroskop in dodatni operacijski pripomočki KaVo.
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Harmonize : poustvarjamo naravo.
™

Instrumenti
Zobozdravstveni ravni in kotni ročni pripomočki, turbine, sistemi za poliranje z zrakom in
drobna oprema za vsa področja uporabe, vključno z diagnostiko, profilakso, restavracijo,

NA

kirurgijo, endodontijo in vzdrževanjem instrumentov.

NOVO

RAVEN

Slikanje
Oprema za intraoralno rentgensko slikanje, tipala in sistemi plošč za slikanje, panoramsko
in cefalometrično slikanje v kombinaciji s slikanjem CBCT ter namenske naprave za slikanje
CBCT za vsako indikacijo v zobozdravstvu.

Restavrativni materiali
Zobna veziva, kompoziti, polimerizacijske lučke, odtisni materiali, cementi, obloge in
matrični sistemi ter izdelki za dodelavo in poliranje, za restavracije kot tudi zlitine.

Harmonize™ — uvodni set v brizgi

REF/del št. 36633

Brizga 4 × 4 g (1 x dentinska A3, 1 x dentinska A3,5, 1 x skleninska A2, 1 x

Odtenek

skleninska A3), Navodila za uporabo
Harmonize™ — uvodni set v kavifilih

REF/del št. 36634

Endodontija

Harmonize™ — Polnila
1 × 4 g brizga

20 × 0,25 g kavifil

Skleninska A3

36553

36581

Skleninska A3.5

36554

36582

Rešitve za endodontsko obturacijo/polnjenje, oblikovanje, diagnostiko in izpiranje. Poleg

40 × 0,25 g kavifil (10 x dentinska A3, 10 x dentinska A3,5, 10 x skleninska A2,

Skleninska A4

36555

36583

10 x skleninska A3), Navodila za uporabo

Skleninska B1

36556

36584

Skleninska B2

36557

36585

Skleninska B3

36558

36586

Skleninska B4

36559

36587

Skleninska C1

36560

36588

Skleninska C2

36561

36589

vodne brizge, sterilni instrumenti za preglede, sredstva za razkuževanje površin, ponovna

36562

36590

obdelava zobozdravstvenih instrumentov, organizacija zobozdravstvene ambulante in
profilaksa pri vsadkih.

Harmonize™ — napredni set v brizgi

REF/del št. 36635

Brizga 8 × 4 g (1 x dentinska A2, 1 x dentinska A3, 1 x dentinska A4,
1 x skleninska A2, 1 x skleninska A3, 1 x incizijska oranžna, 1 x incizijska
prozorna, 1 x incizijska rjava), Navodila za uporabo
Harmonize™ — Polnila
Odtenek
Dentinska A1

1 × 4 g brizga

20 × 0,25 g kavifil

Skleninska C3

36545

36571

Skleninska C4

36563

36591

36564

36592

Dentinska A2

36536

36572

Skleninska D2

Dentinska A3

36546

36573

Skleninska D3

36565

36593

Dentinska A3.5

36547

36574

Skleninska D4

36566

36594

36567

36595

36538

36543

Dentinska A4

36548

36575

Skleninska XL

Dentinska B3

36549

36576

Incizalna transparentna oranžna

Dentinska C4

36550

36577

Incizalna transparentna modra

36568

36597

36569

36598

36570

36599

Dentinska XL2

36551

36578

Incizalna transparentna prozorna

Skleninska A1

36552

36579

Incizalna transparentna siva

Skleninska A2

36537

36542

Incizalna transparentna superprozorna

Harmonize™

tega tudi ustrezni pripomočki za endodontijo in ultrasonični sistem.

Nanohibridni univerzalni kompozit

Preventiva
Polirne paste, čašice in ščetke, zobozdravstveni retraktorji za ustnice in pladnji, zaščita

Za realistične restavracije potrebujete občutek
in adaptivno responzivno tehnologijo (ART).

pred škropljenjemin rentgenskimi žarki, pregrade za zobozdravstveno ordinacijo, držala
za rentgensko opremo, periodontalni instrumenti, konice za zobozdravstvene zračne/

Harmonize™ se začne z ART, kar pomeni adaptivna responzivna
tehnologija, natančneje nanodelčni polnilni sistem, ki omogoča lažje
doseganje realističnih restavracij kot kadar koli prej. ART zagotavlja
tudi boljše niansiranje in večjo strukturno celovitost, kar daje vašim
restavracijam izjemno trdnost in neprekosljiv videz.

Izdelki, funkcije in storitve, ki so prikazani in opisani v tem katalogu, niso na voljo v vseh državah. V času objave so bile vse specifikacije pravilne.
Družbi KaVo Dental GmbH in KerrHawe SA ne prevzemata nobene odgovornosti za odstopanja od slik pri barvi ali obliki in pomote ali napake pri
tiskanju ter si pridržujeta pravico, da brošuro kadar koli spremenita. Ponatis, tudi če gre samo za izvlečke, je dovoljen le s soglasjem družb KaVo
Dental GmbH in KerrHawe SA.

Znanost in lepota se končno združita.

36539*
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A.R.T.

Adaptive Response Technology

Neprekosljiv videz

Lažja uporaba

Izjemna trdnost

Izkusite resnično estetske rezultate, ki jih
zagotavljajo posebej nadzorovani velikost
in oblika ter konfiguracija ART-nanodelcev
znamke Harmonize:

Občutite lažji način za oblikovanje anatomije kompozita
ob kombinaciji edinstvenih, krogličastih nanodelcev ART
kompozitov Harmonize in patentiranega reološkega
modifikatorja:

Zaradi trdnega ojačanega polnilnega sistema, nastalega z interakcijo ART-nanodelcev
kompozita Harmonize, lahko računate na trajnost restavracije:

• Razpršitev in odsevanje svetlobe, podobna
kot pri zobni sklenini.

• Prilagodljiva viskoznost med nanašanjem, odvisna
od pritiska z instrumentom.

• Okrepljeni učinek kameleona za boljše
niansiranje.

• Minimalna lepljivost brez drsenja.
Preoblikovanje ni potrebno.

• močnejša vez med smolo in polnilom zagotavlja dolgotrajno učinkovitost.

5 nm

2

OD

3

94 %

Z O B O Z D R A V N I K O V M E N I T A ,
DA IMA KOMPOZIT HARMONIZE

V PRIMERJAVI Z NJIHOVIM TRENUTNIM KOMPOZITOM. 1

KOT ODLIČEN PRI UPORABI.3

1. 18 od 27 vodilnih zobozdravnikov v Evropski uniji – Terenska ocena izdelka Harmonize pri EMEA sept. 2016

20 nm

~30 nm

VODILNIH AMERIŠKIH
ZOBOZDRAVNIKOV
J E
O C E N I L O

HARMONIZE

BOLJŠE SPLOŠNE VIZUALNE LASTNOSTI

2–3 µm

• večja trdnost, ki jo zagotavlja visoka (81-odstotna) vsebnost polnila;

CIRKONIJ

KOLOIDNI KREMEN

(pozitivni naboj)

(negativni naboj)

Popolnoma impregnirana polimerna mreža zagotavlja
strukturno celovitost in odlično vezanje s smolno matrico.

3. Pri slepem ocenjevanju je lastnosti uporabe, vključno z
lepljivostjo, odstranljivostjo, mazljivostjo in viskoznostjo, kot odlične opisalo 94 % vodilnih
ameriških zobozdravnikov.

Odsevanje svetlobe kot pri naravnem zobu.

Visok sijaj in trajen lesk.

Krogličasta oblika.

Dinamična viskoznost.

Ojačana polnilna struktura.

Dokazana mehanska trdnost.

Tako kot pri naravnem človeškem zobu in drugače kot pri

Velikost in struktura delcev omogočata tudi lažje poliranje

Krogličasta oblika polnilnega sistema ART je skrbno

Nanodelčni polnilni sistem ART se prilagaja ravnanju

Zelo drobni krogličasti delci kremena in cirkonija so

Kompozit Harmonize izkazuje večjo trdnost kot Filtek

drugih univerzalnih kompozitih se kompozit Harmonize

in sta ob uporabi s polirjem Opti1Step pokazala boljše in

nadzorovana, da se poveča vsebnost polnila, zmanjša

zobozdravnika: Ekskluzivni reološki modifikator izboljša

medsebojno povezani in spojeni v ojačani strukturi. To

Supreme Ultra, Tetric EvoCeram, Estelite® Sigma Quick in

prilagaja valovni dolžini svetlobe. Svetlobo krajših valovnih

doslednejše rezultate kot konkurenca.

lepljivost in poenostavi odstranjevanje. To zmanjša tveganje

tekočnost pri skulpturiranju, kar poenostavi oblikovanje

izboljša medsebojno delovanje in premreževanje polnilnega

Admira Fusion.

za vpoteg in kavopovršinske vrzeli.

kompozita. Po koncu skulpturiranja se viskoznost poveča, kar

sistema in smolne matrice, kar zagotavlja učinkovitejšo

(interni podatki so na voljo na zahtevo).

Zrcalni odblesk

Harmonize™

Estelite ®
∑ Quick

Filtek™
Supreme Ultra

TPH
Spectra® HV

2. Študija, opravljena leta 2016 na Univerzi v Alabami.
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(interni podatki so na voljo na zahtevo).
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krušenju in zlomom.

(interni podatki so na voljo na zahtevo).

uic k

in končno obdelavo.

T PH

(interni podatki so na voljo na zahtevo).

1,36

npr. pri kompozitu Filtek ™ Supreme Ultra.

a

na dolgotrajnejše restavracije ter večjo odpornost proti

li t e ®
∑Q

za dosego želene oblike, in skrajša čas, potreben za obrezovanje

Ult r

GrandioSO in Tetric EvoCeram.

E s te

To zagotavlja boljše niansiranje kot pri vodilnih kompozitih,

eme

polimerizacijo in večjo trdnost. Zato se lahko zanesete

upr

preprečuje drsenje materiala. Vse to zmanjša trud, potreben

k ™S

tudi v primerjavi z vodilnimi kompoziti, kot so TPH Spectra,

F il te

Poleg tega sta zasnovana za vrhunsko ohranjanje sijaja,

valovnih dolžin pride do odbleska.

1,37

dolžin odbija in razprši, medtem ko pri svetlobi daljših

1,41
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