Πρόγραμμα Επαγγελματικής Φροντίδας
Διαχείριση Στοματικής Υγείας
Ένα σύστημα λύσεων

premium dental store

Ivoclar Vivadent®

Περιεχόμενα

Διαχείριση Στοματικής Υγείας

– Υγιές στόμα
– Υγιή δόντια

Η Ivoclar Vivadent
προσφέρει ένα σύστημα
επαγγελματικών λύσεων.

– Υγιή ούλα
Δυνατά και υγιή δόντια
και υγιή ούλα για μια
ζωή: Αυτός είναι ο
στόχος τον οποίο οι
οδοντίατροι και οι ομάδες
τους φιλοδοξούν να
κατακτήσουν και αποτελεί
το όνειρο των ασθενών.
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Διαχείριση Στοματικής Υγείας
Τα υγιή δόντια θα πρέπει να παραμείνουν
υγιή. Τα δόντια που έχουν αποκατασταθεί
και τα δόντια των οδοντοστοιχιών θα
πρέπει να λαμβάνουν τη φροντίδα
που χρειάζονται. Η στοματική υγεία
είναι ζωτικής σημασίας για τη γενική
υγεία, την προσωπική ανάπτυξη και την
ευημερία όλων. Επομένως, η ανάγκη
για επαγγελματικές και εξατομικευμένες
λύσεις Διαχείρισης Στοματικής Υγείας,
για τους ασθενείς όλων των ηλικιών
αυξάνεται. Ο στόχος είναι η πρόληψη,
η ελάχιστα επεμβατική θεραπεία και η
φροντίδα.
Τα ποιοτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες
της Ivoclar Vivadent επιτρέπουν στους
επαγγελματίες οδοντιάτρους να
εφαρμόσουν τις θεραπευτικές τους
στρατηγικές με ασφάλεια, επιτυχία και
αποτελεσματικότητα. Μια συντονισμένη
σειρά προϊόντων που αποτελείται
από ισχυρά επιμέρους προϊόντα σας
προσφέρει τη δυνατότητα να παρέχετε
στους ασθενείς σας εξατομικευμένα
μέτρα Διαχείρισης Στοματικής Υγείας.
Τα προϊόντα Επαγγελματικής Φροντίδας
συμβάλλουν στη διατήρηση όλων των
δοντιών, φυσικών, αποκατεστημένων ή
τεχνητών, σε καλή κατάσταση.

Προγράμματα στοχευμένα στις
ανάγκες
Προϊόντα Επαγγελματικής Φροντίδας
και άλλα προϊόντα και εξειδικευμένες
υπηρεσίες από την Ivoclar Vivadent είναι
διαθέσιμα σε διάφορα προγράμματα
ειδικά προσαρμοσμένα στις θεραπευτικές
ανάγκες των διαφόρων ομάδων – στόχων.
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OptraGate®
Για ένα ευρύ πεδίο εργασίας
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Plaque Test
Εστιάζοντας στο βιοϋμένιο

6

Proxyt®
Ήπια απομάκρυνση του βακτηριακού
βιοϋμενίου

8

Fluor Protector
Βέλτιστη προστασία από τερηδόνα
και διάβρωση

Πλήρης εμπειρία
Πρόσφατες διεθνείς μελέτες έχουν
ερευνήσει διεξοδικά τη σημασία των
προϊόντων επαγγελματικής φροντίδας
που εξυπηρετούν διαφορετικές ομάδες
ασθενών. Έχει αποδειχθεί ότι τα προϊόντα
αυτά αποτελούν σταθερή συνιστώσα
του χαρτοφυλακίου προϊόντων πολλών
οδοντιατρείων. Πληροφορίες σχετικά
με τα οφέλη των προϊόντων και ειδικές
συμβουλές σχετικές με την εφαρμογή τους
περιλαμβάνονται στο υλικό επικοινωνίας
που παρέχεται για τις διάφορες ομάδεςστόχους. Οι πληροφορίες αυτές
συμβάλλουν στη κατάλληλη ενημέρωση
και θεραπεία των ασθενών.

Τα προγράμματα

Οι ασθενείς

i-Kids® (Φροντίδα Παιδιών)

Παιδιά και έφηβοι

Ortho Care (Ορθοδοντική Φροντίδα)

Ορθοδοντικοί ασθενείς

Implant Care (Φροντίδα Εμφυτευμάτων)

Ασθενείς με εμφυτεύματα

Senior Care (Φροντίδα Ηλικιωμένων)

Ηλικιωμένοι ασθενείς
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Cervitec®
Εξατομικευμένη προστασία σε περιοχές
υψηλού κινδύνου
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Helioseal®
Ισχυρές εμφράξεις οπών-σχισμών
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VivaSens®
Πολλαπλή προστασία για ευαίσθητα
δόντια
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Skyce®
Ένα άγγιγμα λάμψης
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VivaStyle®
Αξιόπιστη λεύκανση
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Ivoclar Vivadent®
Διαχείριση Στοματικής
Υγείας

19

Ivoclar Vivadent®
Υπηρεσίες
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Plaque Test

OptraGate®
Για ένα ευρύ πεδίο εργασίας

Η πλήρης ορατότητα του
πεδίου εργασίας εξοικονομεί
χρόνο και αυξάνει την ασφάλεια
των κλινικών διαδικασιών.
Ο απωθητήρας χειλέων και
παρειών OptraGate®, χωρίς
λάτεξ, απωθεί τα χείλη και τις
παρειές σε όλη την περίμετρο

3+1 ΔΩΡΟ

Ανεκτίμητα βοηθήματα
Το OptraGate εξασφαλίζει απρόσκοπτη
πρόσβαση στη στοματική κοιλότητα
και επιτρέπει στους οδοντιάτρους να
εργάζονται αποτελεσματικά, γνωρίζοντας
ότι οι ασθενείς τους νοιώθουν άνετα κατά
τις ακόλουθες διαδικασίες:
οδοντιατρική εξέταση
εφαρμογή του Plaque Test
επαγγελματικός καθαρισμός και
στίλβωση των δοντιών
έμφραξη οπών-σχισμών
εφαρμογή βερνικιών προστασίας
λεύκανση δοντιών.
Αυτό είναι ωφέλιμο για όλους τους
εμπλεκόμενους.

του στόματος. Η στοματική

Ειδική συμβουλή
Το OptraGate διευκολύνει τις διαδικασίες
λεύκανσης των δοντιών στο ιατρείο
με το βερνίκι λεύκανσης VivaStyle® Paint
On Plus.
Οφέλη για την οδοντιατρική ομάδα
Βελτιωμένη πρόσβαση στη στοματική
κοιλότητα και στα δόντια
Αποτελεσματική θεραπεία
Ευρύ φάσμα εφαρμογών
Οφέλη για τους ασθενείς
Χωρίς λάτεξ
Άνετη απώθηση των χειλέων και των
παρειών
Γρήγορη θεραπευτική διαδικασία

κοιλότητα και τα δόντια είναι
εύκολα προσβάσιμα.

Το βακτηριακό βιοϋμένιο

Εστιάζοντας στο βιοϋμένιο

Προβληματικές περιοχές

περιεμφυτευματικής νόσου,

Η πλάκα συσσωρεύεται γενικά σε περιοχές
που είναι δύσκολο να καθαριστούν. Το
πρόβλημα αυτό, το οποίο επηρεάζει τα
δόντια και τα ούλα, δεν είναι εύκολο να
ανιχνευθεί από το μη εκπαιδευμένο μάτι.
Οι σύγχρονες οδοντικές αποκαταστάσεις,
όπως τα εμφυτεύματα, απαιτούν βέλτιστες
πρακτικές στοματικής υγιεινής, ώστε να
εξασφαλιστεί η μακροβιότητά τους.
Η επιτυχία των μέτρων στο σπίτι εξαρτάται
από τις οδηγίες και τη βοήθεια που
παρέχονται στο οδοντιατρείο.

που θέτουν σε σοβαρό

Plaque Test – αποκαλύπτοντας το
βιοϋμένιο

συμβάλει στην ανάπτυξη
όχι μόνο της οδοντικής
τερηδόνας, αλλά και της
περιοδοντικής και της

κίνδυνο την υγεία των
δοντιών και των ούλων.

Πρακτική τεκμηρίωση
 Το OptraGate χρησιμοποιείται ως επί
το πλείστον σε διαδικασίες λεύκανσης,
στην τοποθέτηση εξαιρετικά αισθητικών
εμφράξεων στα πρόσθια δόντια και σε
επαγγελματικά μέτρα καθαρισμού των
δοντιών (έρευνα που διενεργήθηκε από
την Ivoclar Vivadent το 2006).

Το Plaque Test καθιστά το βιοϋμένιο φθορίζον
και ορατό.

Το Plaque Test χρησιμοποιείται για την
εκλεκτική χρώση του βακτηριακού
βιοϋμενίου και το καθιστά ορατό.
Η φθορίζουσα χρωστική ουσία δεν αντιδρά
με τα δόντια, τους μαλακούς ιστούς και τις
αποκαταστάσεις. Μόνο οι επικαλυμμένες
με πλάκα περιοχές αντανακλούν κάτω από
το φως μιας συσκευής φωτοπολυμερισμού,
για παράδειγμα της Bluephase® από την
Ivoclar Vivadent. Η χρωματισμένη πλάκα
διευκολύνει την οδοντιατρική ομάδα να
καθοδηγήσει τους ασθενείς για το πού και
πώς θα πρέπει να καθαρίσουν τα δόντια
τους. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται
επίσης για τον προσδιορισμό του
δείκτη πλάκας και για τον έλεγχο του
αποτελέσματος των επαγγελματικών
μέτρων καθαρισμού των δοντιών.

Ειδική συμβουλή
Το βακτηριακό βιοϋμένιο μπορεί να
αφαιρεθεί επιλεκτικά και απαλά με
πάστες Proxyt®, οι οποίες είναι ειδικά
σχεδιασμένες για τον επαγγελματικό
καθαρισμό και τη στίλβωση των
δοντιών. Ο απωθητήρας χειλέων και
παρειών OptraGate® διευκολύνει την
πρόσβαση στις επιφάνειες των δοντιών.
Οφέλη για την οδοντιατρική ομάδα
Ολοκληρωμένη διάγνωση
Εξατομικευμένοι χρόνοι επανελέγχου
Θεραπεία με βάση τον κίνδυνο
Οφέλη για τους ασθενείς
Εξατομικευμένη φροντίδα
Πρόωρη ανίχνευση
Μακροχρόνια διατήρηση των δοντιών
Η επιστημονική βάση
Η τερηδόνα και η περιοδοντική νόσος
συνδέονται στενά με το βακτηριακό
βιοϋμένιο (Marsh et al. 2015).

Plaque Test – το φθορίζον αποκαλυπτικό υγρό

OptraGate – ο άνετος απωθητήρας χειλέων και παρειών

Πλεονεκτήματα

Οφέλη

Πλεονεκτήματα

Επιλεκτική εφαρμογή

Δεν υπάρχει ανεπιθύμητη χρώση της

Οφέλη

γλώσσας, των ούλων και των βλεννογόνων
Τρισδιάστατη ευκαμψία

Εύκολη διάνοιξη του στόματος

Μόνο το βιοϋμένιο αποκαλύπτεται

Σαφή αποτελέσματα μετά την εξέταση

Εσοχές για τον χαλινό του χείλους

Υψηλό επίπεδο άνεσης για τους

Φθορισμός κάτω από οποιαδήποτε

Εύκολη ενσωμάτωση στις κλινικές

ασθενείς

συσκευή φωτοπολυμερισμού

διαδικασίες ρουτίνας

Διαθέσιμος σε διαφορετικά μεγέθη
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Εξατομικευμένη εφαρμογή

5

Proxyt®
3+1 ΔΩΡΟ

Ο συστηματικός
επαγγελματικός καθαρισμός
και η στίλβωση των δοντιών,
των αποκαταστάσεων και
των εμφυτευμάτων είναι

Ήπια απομάκρυνση του βακτηριακού βιοϋμενίου

Εστιάζοντας στις εξατομικευμένες
ανάγκες

Με φθόριο

Οι πάστες Proxyt® καθαρίζουν
αποτελεσματικά και απαλά. Αποφεύγεται
περιττή φθορά της οδοντικής ουσίας ή
ανεπιθύμητη απώλεια της στιλπνότητας
των επιφανειών της αποκατάστασης.
Οι πάστες Proxyt είναι διαθέσιμες σε τρεις
διαφορετικές αδρότητες:

Proxyt fine
(λεπτόκοκκο)

Οι αποκαταστάσεις υψηλής ποιότητας
διατηρούν τη λάμψη τους
Εκτός από τη σκληρή και υγιή αδαμαντίνη
των δοντιών, θα πρέπει επίσης να
καθαρίζονται η οδοντίνη και οι επιφάνειες
των αποκαταστατικών υλικών που έχουν
σημαντικά μικρότερη αντοχή. Η χρήση
σκληρών αποτριπτικών παραγόντων θα
πρέπει να αποφεύγεται, διότι κάνουν τις
επιφάνειες να φαίνονται θαμπές. Μόνο
οι λείες επιφάνειες διατηρούν τη φυσική
τους στιλπνότητα. Η λεπτόκοκκη πάστα
Proxyt, η οποία είναι απαλλαγμένη από
ελαφρόπετρα, έχει σχεδιαστεί για τον
καθαρισμό και τη στίλβωση επιφανειών
υψηλής ποιότητας. Η πάστα καθαρίζει
τις αποκαταστάσεις και τα εμφυτεύματα,
χωρίς να χαράζει και τα αφήνει να
φαίνονται όμορφα και λαμπερά.

Proxyt medium
(μεσόκοκκο)

ουσιαστικής σημασίας για
την πρόληψη της τερηδόνας,

Proxyt coarse
(αδρόκοκκο)

της περιοδοντικής και
της περιεμφυτευματικής
νόσου. Εκτός από τα οφέλη
για τη στοματική υγεία, ο

Χωρίς φθόριο

Proxyt medium
(μεσόκοκκο)

Ήπια φροντίδα αισθητικών αποκαταστάσεων από
IPS e.max® Press
Εικόνες: Δρ. L. Enggist, Ivoclar Vivadent AG, Σάαν,
Λιχτενστάϊν

Εξαιρετική «ροζ» και «λευκή» αισθητική
Εικόνες: Δρ. L. Enggist, Ivoclar Vivadent AG, Σάαν,
Λιχτενστάϊν

Δίνοντας έμφαση στην αισθητική

Ειδική συμβουλή

Ο επαγγελματικός καθαρισμός με τη
λεπτόκοκκη πάστα Proxyt αναδεικνύει
τις καλύτερες ποιοτικά κεραμικές
αποκαταστάσεις: Διατηρούν τη φυσική
τους λάμψη και τα υγιή ούλα ενισχύουν τη
συνολική εμφάνιση.
Προστατεύοντας τους ευαίσθητους
ιστούς

Οφέλη για την οδοντιατρική ομάδα

Ο περιεμφυτευματικός ιστός είναι πολύ πιο
ευαίσθητος από τον ουλικό ιστό. Επομένως,
οι επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις
θα πρέπει να καθαρίζονται πολύ απαλά
με τη λεπτόκοκκη πάστα Proxyt και με
μαλακά ελαστικά κύπελλα ή με βουρτσάκια.
Δεδομένου ότι οι ασθενείς με εμφυτεύματα
πρέπει να καθαρίζουν επαγγελματικά
τα δόντια τους σε τακτική βάση για το
υπόλοιπο της ζωής τους, η διαδικασία αυτή
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο
αποτελεσματική και ήπια.

Επίδραση διαφόρων λεπτόκοκκων παστών στίλβωσης σε επιφάνειες νανουβριδικών σύνθετων ρητινών μετά από διάστημα στίλβωσης 5 δευτερολέπτων και 20
δευτερολέπτων αντίστοιχα
Στιλπνότητα επιφάνειας [%]

επαγγελματικός καθαρισμός
των δοντιών προάγει τη
«λευκή» και τη «ροζ» αισθητική.
Τα δόντια και τα ούλα απλά

Το βακτηριακό βιοϋμένιο μπορεί να
γίνει ορατό χρωματίζοντάς το με το
φθορίζον αποκαλυπτικό υγρό Plaque
Test.

Μακροπρόθεσμη ήπια διασφάλιση
ποιότητας
Ευεξία των ασθενών
Υψηλό επίπεδο αφοσίωσης των
ασθενών
Οφέλη για τους ασθενείς
Ευεξία
Αισθητά λεία δόντια
Μακροπρόθεσμα όμορφα δόντια
Η επιστημονική βάση

(Lendenmann et al. 2011)
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Σε αντίθεση με αρκετές άλλες πάστες
στίλβωσης, η λεπτόκοκκη έκδοση του
Proxyt διατηρεί τις λείες επιφάνειες των
κεραμικών αποκαταστάσεων (Yazici et
al. 2012).
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δείχνουν όμορφα.
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Proxyt fine (λεπτόκοκκο)

Εικόνα: Δρ. L. Enggist, Ivoclar Vivadent AG,
Σάαν, Λιχτενστάϊν

Εικόνα: Δρ. R. Watzke, Ivoclar Vivadent AG,
Σάαν, Λιχτενστάϊν

Nupro*

Clean Polish*

Cleanic*

5s

20s

*) Όχι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Ivoclar Vivadent AG
Πηγή: Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Ivoclar Vivadent AG, Σάαν, 2011

Proxyt – οι πάστες στίλβωσης

Πλεονεκτήματα

Οφέλη

Διαφορετικές τιμές αδρότητας

Προσανατολισμένο στις ανάγκες του ασθενή, ήπιος
και αποτελεσματικός καθαρισμός και στίλβωση
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Ξυλιτόλη

Διακοπή του βακτηριακού μεταβολισμού

Λεία σύσταση

Καλή πρόσφυση στα δόντια και στα εργαλεία
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Fluor Protector
3+1 ΔΩΡΟ

Βέλτιστη προστασία από τερηδόνα και διάβρωση

Προκειμένου να παραμείνουν

Πλήρης προστασία

Για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες

υγιή και δυνατά, τα δόντια θα

Τα φθοριούχα βερνίκια Fluor Protector και
Fluor Protector S επιτρέπουν στα δόντια
να προστατεύονται επαγγελματικά από:

Το Fluor Protector και το Fluor Protector S
είναι κατάλληλα για τη θεραπεία παιδιών,
εφήβων και ενηλίκων. Λόγω της
συγκέντρωσής τους, είναι επίσης
κατάλληλα για τη θεραπεία παιδιών
προσχολικής ηλικίας. Τα βερνίκια έχουν
δοκιμαστεί με επιτυχία σε συνθήκες
πεδίου.

πρέπει να τροφοδοτούνται
με φθόριο καθ‘ όλη τη

υπερευαισθησία
τερηδόνα
διάβρωση.

διάρκεια ζωής τους. Σε πολλές

Για εξατομικευμένες ανάγκες

περιπτώσεις, μόνο η χρήση

Το Fluor Protector και το Fluor Protector
S διαφέρουν ως προς τη σύνθεση,
τη συγκέντρωση φθορίου και τη
συσκευασία. Η εφαρμογή στο σπίτι του
Fluor Protector Gel ενισχύει τη δράση
των προστατευτικών βερνικιών που
τοποθετούνται στο ιατρείο.

οδοντόπαστας που περιέχει
φθόριο δεν είναι αρκετή
και απαιτείται πρόσθετη
προστασία με φθόριο. Η
επαγγελματική εφαρμογή
ενός φθοριούχου βερνικιού
συστήνεται μετ’ επιτάσεως
από τους οδοντιατρικούς
οργανισμούς.

εκτεθειμένοι αυχένες
σχισμές
όμορες επιφάνειες
επιφάνειες γύρω από αγκύλια και
δακτυλίους
εμφράξεις και όρια στεφανών γεφυρών
πορώδεις οδοντικές επιφάνειες,
λαμβάνουν την απαιτούμενη ποσότητα
φθορίου και την απαιτούμενη προστασία.

Πλεονεκτήματα

Οφέλη

1.000 ppm φθορίου σε ομοιογενές

Για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες

διάλυμα

Επιφάνεια
αδαμαντίνης

Φθοριούχο βερνίκι
υψηλού ιξώδους
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Επιφάνεια
αδαμαντίνης

Δεκαετίες εμπειρίας

Μακροχρόνια κλινική επιτυχία

Διάφανο, άχρωμο

Βέλτιστη αισθητική

Fluor Protector S – το φθοριούχο βερνίκι σε σωληνάριο

Πλεονεκτήματα

Οφέλη

7.700 ppm φθορίου σε ένα ομοιογενές

Έτοιμο για άμεση χρήση

Ήπια γεύση και οσμή

Συνιστάται για ευαίσθητους ασθενείς

Σωληνάριο ή Μονές Δόσεις

Αποτελεσματική ή εξατομικευμένη

Πλεονεκτήματα

Οφέλη

Ασβέστιο και 1.450 ppm φθορίου και

Πλήρης προστασία των δοντιών

φώσφορος;
2

Το Fluor Protector Gel μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μετά από τον
επαγγελματικό καθαρισμό των δοντιών
ως εναλλακτική επιλογή σε ένα
φθοριούχο βερνίκι.
Οφέλη για την οδοντιατρική ομάδα
Πολύ αποτελεσματικά βερνίκια φθορίου
και γέλη εντατικής φροντίδας
Λύσεις για εξατομικευμένες ανάγκες
Γρήγορη θεραπεία
Οφέλη για τους ασθενείς
Γρήγορη, άνετη θεραπεία
Κλινικά δοκιμασμένη μέθοδος
Μακροπρόθεσμα όμορφα δόντια

πηγή φθορίου: φθοριούχο αμμώνιο

Fluor Protector Gel – η γέλη εντατικής θεραπείας

Φθοριούχο βερνίκι
χαμηλού ιξώδους

Ειδική συμβουλή

πηγή φθορίου: διφθοροσιλάνιο

διάλυμα

Προστασία προβληματικών περιοχών
Το χαμηλό ιξώδες του Fluor Protector και
του Fluor Protector S εξασφαλίζει καλές
ιδιότητες ροής και διαβροχής. Τα βερνίκια
απλώνονται εύκολα και ρέουν εύκολα σε
σύνθετες επιφανειακές δομές.
Προβληματικές περιοχές όπως:

Fluor Protector – το φθοριούχο βερνίκι με δεκαετίες εμπειρίας

πηγή φθορίου: φθοριούχο κάλιο
Ξυλιτόλη

Διακοπή του βακτηριακού μεταβολισμού

Προβιταμίνη D-Πανθενόλη

Προετοιμασία των ούλων

Η επιστημονική βάση
Η συστηματική εφαρμογή ενός
φθοριούχου βερνικιού κατά τη διάρκεια
θεραπείας με σταθερές ορθοδοντικές
συσκευές μπορεί να μειώσει την
ανάπτυξη λευκών κηλίδων στις περιοχές
που βρίσκονται κοντά στα αγκύλια
(Stecksιn-Blicks et al. 2007).
Το Fluor Protector Gel μπορεί να
προστατεύσει την αδαμαντίνη των
δοντιών από απασβεστίωση
(Ziebolz et al. 2010).

1 Το υψηλού ιξώδους φθοριούχο βερνίκι
παραμένει στις επιφάνειες των δοντιών.
2 Το χαμηλού ιξώδους φθοριούχο
βερνίκι απλώνεται εύκολα και διεισδύει
κατάλληλα στις πορώδεις επιφάνειες.

8

9

Cervitec®
3+1 ΔΩΡΟ

Εξατομικευμένη προστασία σε
περιοχές υψηλού κινδύνου

Cervitec Liquid, το στοματικό διάλυμα

Cervitec F – Πολλαπλή προστασία σε ένα σκεύασμα

Τα τυπικά μέτρα στοματικής
υγιεινής, ο επαγγελματικός
καθαρισμός των δοντιών και
η φθορίωση δεν επαρκούν
για την προστασία των
δοντιών σε ασθενείς με
υψηλή συγκέντρωση
μικροοργανισμών. Στις
περιπτώσεις αυτές, είναι

Το Cervitec® κάνει τη ζωή των
μικροβίων «δύσκολη»

Πλεονεκτήματα

Οφέλη

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός
συγκεκριμένων μικροοργανισμών
στο στόμα θέτει σε κίνδυνο την υγεία
των δοντιών, των ούλων και του
βλεννογόνου. Επιπλέον, τα εμφυτεύματα,
οι οδοντοστοιχίες και οι αποκαταστάσεις
είναι επίσης σε κίνδυνο.
Το δραστικό συστατικό χλωρεξιδίνη
είναι ικανό να ελαχιστοποιήσει αυτόν
τον κίνδυνο. Τα προϊόντα Cervitec, που
περιέχουν χλωρεξιδίνη, προσφέρουν
εξατομικευμένα διαλύματα για το
ιατρείο και το σπίτι, σε ό, τι αφορά τη
συγκέντρωση των δραστικών συστατικών,
τη συσκευασία και τη μέθοδο εφαρμογής.

1.400 ppm φθορίου και 0,3%

Μόνο ένα στάδιο εφαρμογής

χλωρεξιδίνη και 0,5%

Φθορίωση και έλεγχος των

CPC (χλωριούχο κετυλοπυριδίνιο)

μικροοργανισμών

απαραίτητο να μειωθεί
επιλεκτικά ο αριθμός των

Cervitec Liquid, το στοματικό διάλυμα

υπεύθυνων μικροβίων.

Υψηλή αντοχή στην υγρασία

Εύκολη, γρήγορη εφαρμογή

Ήπια γεύση

Υψηλή συμμόρφωση

Cervitec Plus – Προηγμένη προστασία σε περιοχές υψηλού κινδύνου

Πλεονεκτήματα

Οφέλη

1% χλωρεξιδίνη και 1% θυμόλη

Αποτελεσματικός έλεγχος των βακτηρίων

Βέλτιστη συμπεριφορά ροής και διαβροχής

Θεραπεία περιοχών με δύσκολη
πρόσβαση

Μακροχρόνια κλινική εμπειρία

Αξιοπιστία

Cervitec Gel – ήπια, αποτελεσματική στοματική φροντίδα
Cervitec Plus για περιοχές υψηλού κινδύνου
Εικόνες: Δρ. R. Watzke, Δρ. F. Zimmerling,
Ivoclar Vivadent AG, Σάαν, Λιχτενστάϊν

Πλεονεκτήματα

Οφέλη

0,2% χλωρεξιδίνη και 900 ppm φθορίου

Ισχυρός συνδυασμός για εφαρμογή στα

πηγή φθορίου: φθοριούχο νάτριο

ούλα, στους περιεμφυτευματικούς ιστούς,
στους βλεννογόνους και στα δόντια

Ομοιογενής σύσταση

Βέλτιστη κατανομή σε σύνθετες
επιφάνειες

Ήπια γεύση

Οφέλη για την οδοντιατρική ομάδα
Εξατομικευμένες λύσεις καταπολέμησης
των μικροβίων
Κλινικά δοκιμασμένες συνθέσεις
Εύκολη ενσωμάτωση στο θεραπευτικό
πλάνο
Οφέλη για τους ασθενείς
Ήπια γεύση όλων των προϊόντων της
σειράς Cervitec
Προϊόντα που συστήνονται από
επαγγελματίες οδοντιάτρους
Θεραπεία χωρίς πόνο
Η επιστημονική βάση
Το βερνίκι χλωροεξιδίνης μπορεί να
μειώσει τον αριθμό των βακτηρίων που
παράγουν οξύ στο σάλιο και στην πλάκα
(Liptak et al., 2018).
Η διαχείριση της περιεμφυτευματίτιδας
μπορεί να υποστηριχθεί από το Cervitec
Gel (Hallstrom et al., 2015).

Υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης
Εφαρμογή του Cervitec Gel στην προσθετική των
οδοντοστοιχιών
Εικόνα: Δρ. F. Zimmerling
Ivoclar Vivadent AG, Σάαν, Λιχτενστάϊν

Cervitec Liquid – ισχυρό χωρίς αλκοόλη
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Οι ασθενείς μπορούν να ενισχύσουν
το αποτέλεσμα της επαγγελματικής
θεραπείας με Cervitec F ή Cervitec Plus
χρησιμοποιώντας το Cervitec Gel στο
σπίτι.

πηγή φθορίου: φθοριούχο αμμώνιο

Cervitec F και Cervitec Plus, τα βερνίκια
προστασίας
Cervitec Gel, η γέλη στοματικής
φροντίδας

Ειδική συμβουλή

Πλεονεκτήματα

Οφέλη

0,1% χλωρεξιδίνη και ξυλιτόλη και αιθέριο

Κατάλληλο για μεγάλο φάσμα

έλαιο

ενδείξεων

Χωρίς αλκοόλη

Κατάλληλο για ευαίσθητους χρήστες

Ευχάριστη γεύση

Υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης
11

Helioseal®
3+1 ΔΩΡΟ

Οι οπές και οι σχισμές είναι
εκτεθειμένες σε υψηλό
τερηδονικό κίνδυνο. Λόγω
του σύνθετου σχήματός
τους, ακόμη και η τήρηση

Ισχυρές εμφράξεις οπών-σχισμών

Καμία τύχη για τις οδοντόβουρτσες

Στοχευμένη άμυνα μέσω της έμφραξης

Το περίπλοκο προφίλ των σχισμών
εμποδίζει τις τρίχες της οδοντόβουρτσας
να φθάσουν στον πυθμένα αυτών
των δομών. Κατά συνέπεια, επιβλαβή
βακτήρια μπορούν να αποικίσουν αυτές
τις περιοχές. Τα τρόφιμα και τα ποτά
παρέχουν στις παραπάνω περιοχές
σταθερό ανεφοδιασμό σε υδατάνθρακες.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η τερηδόνα να
αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα.

Η έμφραξη με το Helioseal® προστατεύει
αυτές τις ιδιαίτερα ευαίσθητες επιφάνειες
των δοντιών. Το Helioseal καλύπτει τις
οπές και τις σχισμές με ένα αδιαπέραστο
στρώμα. Το εμφρακτικό κλείνει τις
περιοχές κατακράτησης, όπου διαβιούν
τα βακτήρια και διακόπτει την παροχή
υδατανθράκων, η οποία τα συντηρεί.
Επιπλέον, οι λείες επιφάνειες που
δημιουργούνται με το εμφρακτικό είναι
εύκολο να διατηρούνται καθαρές.

σχολαστικής στοματικής

Τρία εμφρακτικά οπών-σχισμών για τις
υψηλότερες κλινικές απαιτήσεις

υγιεινής είναι πολύ συχνά

Για την κάλυψη των διαφορετικών
εμφρακτικών αναγκών είναι διαθέσιμα
τρία ρητινώδη υλικά οπών-σχισμών
Helioseal. Αυτά διαφέρουν μεταξύ τους
όσον αφορά τη συσκευασία και το ιξώδες,
το χρώμα και την παρουσία φθορίου.
Ωστόσο, όλα εμφανίζουν την ίδια υψηλή
κλινική απόδοση.

αναποτελεσματική σε αυτές τις
περιοχές. Η ερμητική έμφραξη
προστατεύει αυτές τις ιδιαίτερα
ευαίσθητες επιφάνειες.

Helioseal – Helioseal F – Helioseal Clear

Οι τρίχες της οδοντόβουρτσας δεν φθάνουν στον
πυθμένα της σχισμής.

Εικόνα: Καθηγητής S. Zimmer, Γερμανία

Ερμητική έμφραξη της σχισμής με Helioseal

Helioseal – το δοκιμασμένο εμφρακτικό οπών-σχισμών

Πλεονεκτήματα

Οφέλη

Μακροχρόνια επιτυχής κλινική εμπειρία

Αξιοπιστία

Ειδική συμβουλή
Οι περιοχές της αδαμαντίνης δίπλα στις
επιφάνειες των εμφράξεων μπορούν
να προστατευθούν με το φθοριούχο
βερνίκι Fluor Protector S.

σε νεογιλά και μόνιμα δόντια
Ισχυρός δεσμός με την αδαμαντίνη

Μακροχρόνια συγκράτηση

Εξαιρετική συγκράτηση

Αποτελεσματική προστασία από την
τερηδόνα

Οφέλη για την οδοντιατρική ομάδα
Πολλά χρόνια κλινικής εμπειρίας
Μακροχρόνια συγκράτηση
Αξιοπιστία
Οφέλη για τους ασθενείς
Αποτελεσματική προστασία από την
τερηδόνα
Κλινικά δοκιμασμένο εμφρακτικό υλικό
Μακροπρόθεσμη διατήρηση των
δοντιών
Η επιστημονική βάση

Helioseal – το κλασσικό εμφρακτικό
οπών-σχισμών
Helioseal Clear – το διαφανές
εμφρακτικό οπών-σχισμών
Helioseal F – το εμφρακτικό
οπών-σχισμών με φθόριο
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Helioseal

Helioseal F

Helioseal Clear

Χρωματισμένο

Χρωματισμένο

Διάφανο, άχρωμο

Χωρίς φθόριο

Με φθόριο

Χωρίς φθόριο

Χωρίς ενισχυτικά, χαμηλού ιξώδους

Με ενισχυτικά, υψηλού ιξώδους

Χωρίς ενισχυτικά, χαμηλού ιξώδους

Τα εμφρακτικά υλικά οπών-σχισμών
θα πρέπει να αποτελούν μια βασική
συνιστώσα των σχεδίων διαχείρισης της
τερηδόνας, στην αποκατάσταση των
οπών και των σχισμών (Splieth et al.,
2009).
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VivaSens®
3+1 ΔΩΡΟ

Skyce®
Πολλαπλή προστασία για ευαίσθητα δόντια

Ένα άγγιγμα λάμψης

2+1
ΔΩΡΟ
Τα υπερευαίσθητα δόντια δεν

Ειδική συμβουλή

είναι μόνο επώδυνα, μπορούν

Ο απωθητήρας χειλέων και παρειών
OptraGate® χωρίς λάτεξ εξασφαλίζει
εύκολη πρόσβαση στη στοματική
κοιλότητα και στα δόντια.

επίσης να οδηγήσουν τον
ασθενή σε παραμέληση της
στοματικής υγιεινής.

Οφέλη για την οδοντιατρική ομάδα

Προστατευτική ασπίδα
Το VivaSens® είναι ένα βερνίκι-φιλμ, που
δημιουργεί μια προστατευτική ασπίδα
έναντι των ανεπιθύμητων ερεθισμάτων.
Η πρωτοποριακή του σύνθεση συνδυάζει
μια ποικιλία συνεργικών μηχανισμών.
Σχηματίζονται ιζήματα ασβεστίου και
πρωτεΐνης, τα οποία κλείνουν ερμητικά
τα οδοντινοσωληνάρια.

Εξατομικευμένη, επαγγελματική
θεραπεία
Απευαισθητοποιητικό για πρόληψη και
θεραπεία
Ικανοποιημένοι ασθενείς

Ερμητική έμφραξη οδοντινοσωληναρίων μετά
από εφαρμογή VivaSens (εικόνα SEM, x 3000,
Ivoclar Vivadent R&D, 2003
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χαμόγελο είναι
μεγαλύτερη από
των δοντιών

Πλεονεκτήματα

Οφέλη

Ερμητική έμφραξη των ανοικτών

Γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο

οδοντινοσωληναρίων

Βαθιά διείσδυση των δραστικών

Βέλτιστη συμπεριφορά ροής και διαβροχής

ουσιών

Φθοριούχο κάλιο

Συμπληρωματική προστασία

Οφέλη για την οδοντιατρική ομάδα
Μια πρόσθετη υπηρεσία του
οδοντιατρείου
Προαιρετική κοσμητική θεραπεία
Συντονισμένα προϊόντα

Η επιστημονική βάση

Skyce – Κοσμήματα δοντιών

VivaSens – για ευαίσθητα δόντια

Το Heliobond® ή το Tetric EvoFlow®
ενδείκνυνται για τη συγκόλληση του
Skyce

Επαγγελματική θεραπεία με ελκυστικά
αποτελέσματα
Χωρίς μόνιμη αλλαγή στη δομή των
δοντιών
Ένα άγγιγμα λάμψης

Γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο
Αυξημένη κινητοποίηση για τήρηση
στοματικής υγιεινής
Μακροπρόθεσμη διατήρηση των
δοντιών

Το VivaSens σχηματίζει συμπαγή
ιζήματα. Επικαλύπτει ολόκληρη
την επιφάνεια της οδοντίνης
και αποφράσσει πλήρως τα
οδοντινοσωληνάρια (Al-Saud &
Al-Nahedh 2012).

Ειδική συμβουλή

Οφέλη για τους ασθενείς

προσθέτουν ένα

Οφέλη για τους ασθενείς

Η επιστημονική βάση

υφίζηση ούλων
λεύκανση δοντιών
επαγγελματικός καθαρισμός δοντιών
ριζική απόξεση
περιοδοντική νόσος
βρυγμός
διάβρωση.

Τα κοσμήματα δοντιών Skyce® είναι
κατασκευασμένα από κρύσταλλο.
Συνδέονται με την προστομιακή επιφάνεια
των φυσικών άνω πρόσθιων δοντιών χωρίς
αυτή να παρασκευαστεί. Η οδοντική ουσία
παραμένει άθικτη. Τα κοσμήματα Skyce
μπορούν να αφαιρεθούν με ήπιο τρόπο,
χωρίς να αφήσουν κανένα ορατό σημάδι.

ένα όμορφο

άγγιγμα λάμψης.

Ανακούφιση για πολλούς ασθενείς
Το VivaSens προσφέρει στους ασθενείς
γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο που
σχετίζεται με τα υπερευαίσθητα δόντια.
Οι αιτίες της ευαισθησίας είναι πολλαπλές:

Τονίζοντας ένα χαμόγελο

ποτέ. Τα κοσμήματα

Εκτεθειμένοι αυχένες
Σε πολλά περιστατικά, η αιτία των παραπόνων μπορεί να εντοπιστεί σε εκτεθειμένες
αυχενικές επιφάνειες με ανοικτά οδοντινοσωληνάρια. Τα εξωτερικά ερεθίσματα, όπως
οι ζεστές και οι κρύες ουσίες, επηρεάζουν
άμεσα τη μη προστατευμένη επιφάνεια
των δοντιών και προκαλούν πόνο.

Η επιθυμία για

Πλεονεκτήματα

Οφέλη

Διάφορα μεγέθη

Εξατομικευμένα κοσμήματα

Χρήση δοκιμασμένου συγκολλητικού

Προσκόλληση του Skyce στα δόντια

Ακρίβεια κοπής

Αστραφτερή λάμψη

Η αδαμαντίνη αδροποιήθηκε με
φωσφορικό οξύ

Εφαρμόστηκε συγκολλητικός
παράγοντας Heliobond

Το Skyce συγκολλήθηκε στο δόντι

Η επιτυχία αυτής της προαιρετικής
κοσμητικής παρέμβασης που
περιλαμβάνει κοσμήματα δοντιών
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
τήρηση καλής στοματικής υγιεινής από
τον ασθενή, από την υψηλή ποιότητα
των χρησιμοποιούμενων υλικών και από
τη σχολαστικότητα του οδοντιάτρου
(Peschke 2006, Ivoclar Vivadent AG,
Σάαν, Λιχτενστάϊν).

Το Skyce φωτοπολυμερίστηκε από όλες τις πλευρές

Εικόνες: Δρ. A. Peschke, Ivoclar Vivadent AG, Σάαν, Λιχτενστάϊν
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VivaStyle®
2+1 ΔΩΡΟ

Αξιόπιστη λεύκανση

Φυσικά, λευκά δόντια – μια

Εξατομικευμένες λύσεις

επιθυμία που εκφράζεται

Διάφορες θεραπευτικές επιλογές είναι
διαθέσιμες ανάλογα με τη διάγνωση και τις
εξατομικευμένες ανάγκες των ασθενών:

συχνά από τους ασθενείς.
Για την εκπλήρωση αυτής
της επιθυμίας, η Ivoclar
Vivadent προσφέρει υλικά
υψηλής ποιότητας σε ανοικτά
χρώματα: για παράδειγμα,

Αρχική εικόνα

εφαρμογή στο ιατρείο ή στο σπίτι
με διαφορετικές συγκεντρώσεις
δραστικών συστατικών
Εφαρμογή συστήματος βερνικιού ή
γέλης

Μετά τη λεύκανση των δοντιών

– σύστημα βερνικιού για άμεση
εφαρμογή με βουρτσάκι
– γέλη για εφαρμογή με ατομικό
δισκάριο.

Σύστημα βερνικιού που περιέχει

Ελεγχόμενη εφαρμογή και δράση

6% υπεροξείδιο υδρογόνου

στο σωστό σημείο

Ταχεία απελευθέρωση δραστικών

Μόνο δέκα λεπτά ανά εφαρμογή

Ειδική συμβουλή
Κατά τη διάρκεια και μετά τη λεύκανση
των δοντιών, συνιστάται η χρήση του
Fluor Protector Gel, το οποίο περιέχει
ασβέστιο, φθόριο και φωσφορικά.
Οφέλη για την οδοντιατρική ομάδα

συστατικών
Προβιταμίνη D-Πανθενόλη

Προετοιμασία των ούλων

Λύσεις για εξατομικευμένες ανάγκες
Κλινικά δοκιμασμένο
Δυνατότητα εισαγωγής και άλλων
οδοντιατρικών υπηρεσιών
Οφέλη για τους ασθενείς

Μετά την αποκατάσταση*

τη λεύκανση ανεπιθύμητων

Πλεονεκτήματα

Οφέλη

Διαφορετικές συγκεντρώσεις για

Λύσεις για εξατομικευμένες

θεραπεία στο ιατρείο και στο σπίτι:

ανάγκες

Σύσταση χρήσης επαγγελματικών
προϊόντων
Μια σειρά προϊόντων για εξατομικευμένες
ανάγκες
Ήπια λεύκανση
Η επιστημονική βάση

16% και 10% υπεροξείδιο καρβαμιδίου*

κηλίδων στα φυσικά δόντια.
*Αποκατάσταση με όψεις από IPS e.max Press
στα #22-12
Εικόνες: Δρ. L. Enggist, J. Seger DT, Ivoclar Vivadent AG
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Οφέλη

VivaStyle – τα προϊόντα με βάση-γέλη

VivaStyle® είναι διαθέσιμο για

VivaStyle Paint On Plus

Πλεονεκτήματα

Εντατικές θεραπείες μπορούν να λάβουν
χώρα στο ιατρείο για την επίτευξη
γρήγορης λεύκανσης. Για τον σκοπό αυτό,
το VivaStyle Paint On Plus εφαρμόζεται
αρκετές φορές διαδοχικά κατά τη διάρκεια
μιας συνεδρίας (Mata & Marques 2006).

Tetric EvoCeram®, IPS Empress®
και IPS e.max®. Επιπλέον, το

VivaStyle Paint On Plus – αποτελεσματική λεύκανση χωρίς δισκάριο

Ομοιογενής σύσταση

Εξαιρετική διαβροχή των δοντιών

Νιτρικό κάλιο

Λιγότερη ευαισθησία

Έχει αποδειχθεί ότι το VivaStyle Paint On
Plus λευκαίνει αποτελεσματικά τα δόντια
(Mata & Marques 2006).

*16% | 10% υπεροξείδιο καρβαμιδίου αντιστοιχεί σε 5,8% | 3,6% υπεροξείδιο υδρογόνου.

VivaStyle® 10 % | 16 %
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Ivoclar Vivadent®

Professional Care
Προϊόντα και Υπηρεσίες ποιότητας

Διαχείριση Στοματικής Υγείας

Χαμηλός
Τερηδονικός
Κίνδυνος

Προτεινόμενη θεραπεία
Επανέλεγχοι

Ivoc
lar

Κατακράτηση πλάκας

ent Ped
iat
vad
Vi

Ivoclar Viv

Επαγγελματικής Φροντίδας

Pediatric

2x/φορές/έτος

Επαναξιολόγηση του τερηδονικού κινδύνου

της Ivoclar Vivadent

ns

adent

Στοχευμένη καταγραφή του ιστορικού του ασθενή

Dental So

Μπορείτε να εξασφαλίσετε σε όλα
τα δόντια, είτε αυτά είναι υγιή, είτε
είναι αποκατεστημένα ή τεχνητά,
τη φροντίδα που χρειάζονται για να
διατηρηθούν μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η σειρά προϊόντων Professional Care
θα σας βοηθήσει να οικοδομήσετε μια
μακροχρόνια σχέση με τους ασθενείς σας.
Ειδικές υπηρεσίες συνοδεύουν το φάσμα
προϊόντων Professional Care της
Ivoclar Vivadent.

4-6x/φορές/έτος

όμορων τερηδονικών βλαβών
Αποκατάσταση τερηδονικών βλαβών

επαγγελματικών λύσεων.

Tetric EvoCeram
Tetric EvoFlow

Στο οδοντιατρείο

Bluephase
Ανασύσταση

Οι υπηρεσίες μας σε σας και στους
ασθενείς σας:
Είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε.

lutions

Ακτινογραφίες δήξεως για έγκαιρη διάγνωση

προσφέρει ένα σύστημα

tal Solu
Den
tio
ric

Το Πρόγραμμα

Υψηλός
Τερηδονικός
Κίνδυνος

IPS Empress

Πληροφορίες για εκπαίδευση και
πρακτική άσκηση
Προσφέρουμε στους επαγγελματίες
οδοντιάτρους ένα ευρύ φάσμα εργαλείων
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι
ημερομηνίες των προσεχών σεμιναρίων,
εργαστηρίων, εμπορικών εκθέσεων
και άλλων εκδηλώσεων υπάρχουν στη
διεύθυνση.
www.ivoclarvivadent.com

Variolink Esthetic
Εξάλειψη περιοχών κατακράτησης πλάκας

VivaSty

Προστασία εκτεθειμένων αυχενικών περιοχών

VivaSens

Εμφράξεις οπών-σχισμών

Helioseal

Τοπική εφαρμογή φθορίου

Fluor Protector

le

2x//φορές/έτος

Σας προσφέρουμε

®

Serious

Whitenin

g

4-6x//φορές/έτος

Κινητοποίηση και οδηγίες για βελτίωση της
στοματικής υγιεινής
Επαγγελματικός καθαρισμός δοντιών

Proxyt, OptraGate

Τοπική εφαρμογή χλωρεξιδίνης

Cervitec F, Cervitec Plus

A bright

smile

connects

Cervitec Gel

Πληροφορίες για την
οδοντιατρική ομάδα
έντυπα
διαγράμματα ροής
σχέδια θεραπείας
αποτελέσματα μελετών
τεκμηρίωση
άρθρα
βίντεο
παρουσιάσεις

Συμβουλές διατροφής

Πληροφορίες για τους ασθενείς
Fluor P

Στο σπίτι

The pro

rotecto

tective fl
uoride var

nish

rS

Οδοντόκρεμα που περιέχει φθόριο

Μέτρα

Καθαρισμός μεσοδόντιων χώρων
Στοματικό διάλυμα ή γέλη που περιέχει φθόριο

Fluor Protector Gel

Εφαρμογή χλωρεξιδίνης

Cervitec Gel, Cervitec Liquid

έντυπα και βάσεις στήριξης εντύπων
άρθρα
κάρτες πληροφοριών
σύντομα βίντεο για την αίθουσα
αναμονής
υλικό i-Kids για τα παιδιά

Εφαρμογή διττανθρακικών
Superio
r prote
ction
against
and eros dental caries
ion

Ισορροπημένη διατροφή
Μάσηση σκληρών τροφών
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Γλυκά και τσίχλες με υποκατάστατα

Wrigley’s ORBIT

ζάχαρης

οδοντιατρικές τσίχλες χωρίς ζάχαρη
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Ivoclar Vivadent
Ivoclar Vivadent
®

®

Για ένα φωτεινό και υγιές χαμό
Για ένα φωτεινό και υγιές χαμόγελο

Για στο
να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας στο
Για να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας
πεδίο της αισθητικής οδοντιατρικής,
πεδίο της αισθητικής οδοντιατρικής,
η εταιρεία Ivoclar Vivadent προσφέρει
η εταιρεία Ivoclar Vivadent προσφέρει
ποιοτικά αποκαταστατικά και προσθετικά
ποιοτικά αποκαταστατικά και προσθετικά
υλικά, όπως το Tetric EvoCeram®,υλικά, όπως το Tetric EvoCeram®,
το IPS Empress®, το IPS e.max® καιτοτοIPS Empress®, το IPS e.max® και το
Phonares®
II. Τα προϊόντα αυτά θα σας
SR Phonares® II. Τα προϊόντα αυτάSRθα
σας
Επαγ
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Φθορίωση
Στοματικής
απαιτούν Διαχείριση Στοματικής απαιτούν Διαχείριση

Φθορίωση

Υγείας, ώστε να ανταποκρίνονταιΥγείας,
στα ώστε να ανταποκρίνονται στα
υψηλά αυτά πρότυπα. Το Πρόγραμμα
υψηλά αυτά πρότυπα. Το Πρόγραμμα
Επαγγελματικής Φροντίδας της Ivoclar
Επαγγελματικής Φροντίδας της Ivoclar
Vivadent είναι εδώ για να σας βοηθήσει.
Vivadent είναι εδώ για να σας βοηθήσει.

Oral Vision
Μάγερ 13 / 104 38 Αθήνα / τηλ: 210 77 55 900 /
Τσιμισκή 34 / 546 23 Θεσσαλονίκη / τηλ: 2310 253 800 /
www.oralvision.gr

premium dental store

Oral
Vision και τα δεδομένα δεν αποτελούν
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Οι περιγραφές και τα δεδομένα δεν αποτελούν
εγγύηση ιδιοτήτων.
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