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Η λύση για όλες τις 
κοιλότητες*

Εξοικονόμηση χρόνου έως και 51% 

Όλες οι διαφορετικές παραλλαγές σύστασης και απόχρωσης 
της σειράς Tetric μπορούν να συνδυαστούν αποτελεσματικά. 
Τα υλικά είναι εύκολα και αποτελεσματικά στον χειρισμό τους 
και απαιτούν μόνο σύντομους χρόνους έκθεσης στο φως. 
Οι ρητίνες των 4 χιλ. μειώνουν τον χρόνο πολυμερισμού έως 
και 51% [5, 6] όταν χρησιμοποιούνται ως μέρος του συστήματος 
προϊόντων 3s PowerCure.

Απόδοση 

700 εκατομμύρια αποκαταστάσεις [1]

Η σειρά Tetric σας προσφέρει ελεγμένη και δοκιμασμένη ποιότητα, 
που βασίζεται σε μακροχρόνια τεχνογνωσία. Οι ρητίνες χαρακτη-
ρίζονται από εύκολο χειρισμό, αντοχή στη θραύση και εξαιρετική 
ποιότητα στα όρια. [2]

Λόγω της υψηλής ακτινοσκιερότητάς τους, τα υλικά διακρίνονται 
άριστα στις ακτινογραφίες. [3, 4]

Ποιότητα

Αισθητική παρόμοια με της φύσης 

Τα προϊόντα της σειράς Tetric αποδίδουν εξαιρετικό αισθητικό 
αποτέλεσμα τόσο στα πρόσθια όσο και στα οπίσθια δόντια. 
Τα Tetric Prime και Tetric EvoFlow σας βοηθούν να δημιουργήσετε 
όμορφες, φυσικές αποκαταστάσεις στα πρόσθια δόντια. 
Οι ρητίνες των 4 χιλ. Tetric PowerFill και Tetric PowerFlow 
εξασφαλίζουν φυσική αισθητική στην οπίσθια περιοχή.  

Αισθητική 

Η σειρά Tetric αποτελείται από τέσσερις 
συντονισμένες ρητίνες για άμεση αποκατα-
στατική θεραπεία. Συνδυάζει τη δοκιμασμέ-
νη και ελεγμένη ποιότητα με τη σύγχρονη 
τεχνολογία.  

Η σειρά προϊόντων Tetric βασίζεται στο Tetric EvoCeram, το οποίο διαθέτει περισσότερα 
από 15 χρόνια κλινικής επιτυχίας. Μέχρι σήμερα, έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 
700 εκατομμύρια αποκαταστάσεις με Tetric σε όλο τον κόσμο. Τέσσερις σύνθετες ρητίνες 
είναι όλα όσα χρειάζεστε για μια αποτελεσματική ροή εργασίας στην αποκατάσταση 
όλων των  κοιλοτήτων. Τα προϊόντα διατίθενται σε κασετίνα.

* Κοιλότητες I – V Ομάδας κατά G. V. Black. [1] βασισμένα στα στοιχεία πωλήσεων της σειράς προϊόντων 
Tetric παγκοσμίως. [2] Σε συνδυασμό με το Adhese Universal. Blunck U, Μελέτη οριακής εφαρμογής, Έκθεση 
Μελέτης, Βερολίνο, 2018. [3] Grόndeler L, Finished Device Specification (FDS), Έκθεση δοκιμής, Ivoclar Vivadent, 2020. 
[4] Gebhardt B, Μελέτη επαλήθευσης Tetric PowerFill, Έκθεση δοκιμής, Ivoclar Vivadent, 2017. [5] Σε σύγκριση με 
τις αποκαταστάσεις που κατασκευάζονται με τα προϊόντα του συστήματος 3s PowerCure. [6] Lebedenko A, 
Σύγκριση εμφράξεων: Συμβατική τεχνική διαστρωμάτωσης έναντι τεχνικής 2 στρωμάτων 3sCure, Έκθεση δοκιμής, 
Ivoclar Vivadent, 2018.
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Αισθητική – Ποιότητα – 
Αποτελεσματικότητα 

✓ Φυσική μίξη αποχρώσεων, χάρη στο χαρακτηρι-
στικό φαινόμενο του χαμαιλεοντισμού. 

✓ Αποχρώσεις αδαμαντίνης καθολικής εφαρμογής 
για μικρές βλάβες και άμεσες όψεις.

✓ Αποχρώσεις οδοντίνης με χαμηλή ημιδιαφάνεια 
για αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών και 
κάλυψη υψηλών αισθητικών απαιτήσεων.

✓ Βέλτιστες ιδιότητες χειρισμού: εύκολη διαμόρφω-
ση, αφού το υλικό παρουσιάζει χαμηλή προσκόλ-
ληση στα εργαλεία, απλώνεται εύκολα και έχει 
κρεμώδη σύσταση. 

✓ Εξαιρετική δυνατότητα στίλβωσης αποδίδει 
γυαλιστερή επιφάνεια. 

✓ Εύκολη απεικόνιση στις ακτινογραφίες, λόγω της 
υψηλής ακτινοσκιερότητας.

Tetric Prime για 
άριστο χειρισμό 

Το Tetric Prime είναι μια διαμορ-
φώσιμη ρητίνη καθολικής χρήσης 
για την πρόσθια και την οπίσθια 
περιοχή. 

Χάρη στον χαρακτηριστικό χαμαιλεοντισμού και στις εξαιρετικές 
ιδιότητές του, το υλικό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την αποκατά-
σταση της απολεσθείσας οδοντικής ουσίας σε πρόσθιες περιοχές 
με υψηλές αισθητικές απαιτήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
θα χρειαστεί να εφαρμόσετε ένα μόνο χρωματικά κατάλληλο υλικό, 
για να επιτύχετε ρεαλιστικό αισθητικό αποτέλεσμα.



Εξαιρετικός 
Prime 

χειρισμός 

Καθολική απόχρωση αδαμαντίνης που παρουσιάζει 
ρεαλιστική ημιδιαφάνεια φυσικής αδαμαντίνης 11,5%

Πηγή: R&D Ivoclar Vivadent, 
Λιχτενστάϊν

Αποχρώσεις οδοντίνης που παρουσιάζουν ρεαλιστική 
ημιδιαφάνεια φυσικής οδοντίνης 7% για εκτεταμένες βλάβες 

Πώς λειτουργεί η φυσική μίξη αποχρώσεων;

Τα υλικά μπορούν και προσαρμόζουν τις οπτικές τους ιδιότητες σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες των παρακείμενων φυσικών δοντιών, χάρη στο μίγμα ειδικού μονομερούς 
και ενισχυτικών, στις καθολικής χρήσης ρητίνες μας.  

Ρίξτε μια ματιά! ivoclar.com/chameleon-e� ect



Αρχική κατάσταση: Μη ικανοποιητική αποκατάσταση ρητίνης 
εγγύς-υπερώια του #12. 

Τελική εικόνα 

Πρόσθια αποκατάσταση από Tetric EvoFlow A2 Dentin και Tetric Prime A2

Πηγή: Δρ. Carola Pentelescu, Ivoclar Vivadent, Λιχτενστάϊν

Tetric EvoFlow για 
ακρίβεια εφαρμογής 

Αισθητική – Ποιότητα – 
Αποτελεσματικότητα 

✓ Φυσική μίξη αποχρώσεων, λόγω του χαρακτηρι-
στικού φαινομένου του χαμαιλεοντισμού. 

✓ Αποχρώσεις αδαμαντίνης καθολικής εφαρμογής 
για μικρές βλάβες και αυχενικές αποκαταστάσεις.

✓ Αποχρώσεις οδοντίνης με χαμηλή ημιδιαφάνεια 
για την κάλυψη δυσχρωμιών και την ικανοποίηση 
υψηλών αισθητικών απαιτήσεων.

✓ Ακρίβεια εφαρμογής λόγω της θιξοτροπικής 
σύστασης. 

✓ Ιδανικό υλικό κάλυψης/liner σε συνδυασμό με το 
Tetric Prime. 

✓ Εύκολη απεικόνιση στις ακτινογραφίες, λόγω της 
υψηλής ακτινοσκιερότητας.

Το Tetric EvoFlow είναι μια ρευστή ρητίνη, 
καθολικής χρήσης για την πρόσθια και την 
οπίσθια περιοχή.  

Το Tetric EvoFlow, όπως και το Tetric Prime, εμφανίζουν το χαρακτηριστικό φαινόμενο 
του χαμαιλεοντισμού και εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού. Το Tetric EvoFlow μπορεί 
να εφαρμοστεί με μεγάλη ακρίβεια και επομένως είναι κατάλληλο για τη δημιουργία 
πρόσθιων αποκαταστάσεων ελάχιστης παρέμβασης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και ως liner/υλικό κάλυψης. 



Το Tetric EvoFlow έχει θιξοτροπική 
σύσταση 

Είναι ρευστό υπό πίεση, αλλά παραμέ-
νει σταθερό κατά τους χειρισμούς. 
Ως εκ τούτου, σας δίνει τη δυνατότητα 
να εργάζεστε με υψηλή ακρίβεια. 
Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει 
στο υλικό να προσαρμόζεται εξαιρετι-
κά σε στενές και λεπτές κωνικές περιο-
χές. Το υλικό παραμένει στη θέση 
εφαρμογής. 

Ρίξτε μια ματιά! 
ivoclar.com/thixotropy



Tetric PowerFlow για 
ταχεία αποκατάσταση 
όγκου
Το Tetric PowerFlow είναι μια 
ρευστή ρητίνη 4 χιλ. για φυσικά 
αισθητικά αποτελέσματα στην 
οπίσθια περιοχή.  

Το υλικό χαρακτηρίζεται από χαμηλή συστολή, βέλτιστη αντοχή στην 
κάμψη και αξιόπιστο βάθος πολυμερισμού. Επομένως, η κλινική 
απόδοση του Tetric PowerFlow είναι εξίσου εντυπωσιακή με την 
αντίστοιχη των συμβατικών συνθέτων ρητινών. Ως αποτέλεσμα της 
εξαιρετικής προσαρμογής του στα τοιχώματα της κοιλότητας, το 
προϊόν είναι ιδανικό για την αποκατάσταση κοιλοτήτων μεγάλου 
βάθους. Συνιστούμε τη χρήση του Tetric PowerFlow σε συνδυασμό με 
το Tetric PowerFill. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό 
με το Tetric Prime.

Αισθητική – Ποιότητα – 
Αποτελεσματικότητα

✓ Φυσική αισθητική των αποκαταστάσεων οπισθίων 
δοντιών, λόγω του Ivocerin και της τεχνολογίας 
Aessencio.

✓ Αξιόπιστος πολυμερισμός σε στρώματα πάχους 
έως 4 χιλ.

✓ Χαμηλή ευαισθησία στην παγίδευση αέρα κατά τη 
διαδικασία της έμφραξης.

✓ Εξαιρετική προσαρμογή στα τοιχώματα της 
κοιλότητας και γρήγορη αποκατάσταση όγκου, χάρη 
στις βέλτιστες ιδιότητες ροής. 

✓ Αποτελεσματικός συνδυασμός με τα Tetric PowerFill 
και Tetric Prime.

[7] Ganster B et al., New photocleavable structures, 4. Acylgermane-based photoinitiator for visible light-curing, Mac-
romolecular Rapid Commun. 2008, 29, 57-62. [8] Ganster B et al., New photocleavable structures, Diacylgerman-based 
photoinitiatorfor visible lightcuring, Macromolecules 2008, 41, 2394-2400.



Σύντομοι 
χρόνοι φωτο-
πολυμερισμού 

από 3 δευτ.

Κατοχυρωμένος με πατέντα, φωτοεκκινητής Ivocerin [7, 8] και Τεχνολογία Aessencio 

Το Ivocerin εξασφαλίζει αξιόπιστο βάθος πολυμερισμού σε στρώματα ρητίνης έως 4 χιλ. Η 
Τεχνολογία Aessencio είναι υπεύθυνη για τη σταδιακή αύξηση της αδιαφάνειας, των αρχικά 
ημιδιαφανών στρωμάτων ρητίνης 4 χιλ., κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
φωτοπολυμερισμού.  Ουσιαστικά, τα υλικά επιτυγχάνουν τα επίπεδα ημιδιαφάνειας της 
αδαμαντίνης και της οδοντίνης και επομένως αποκτούν μια φυσική αισθητική εμφάνιση.

Ρίξτε μια ματιά! ivoclar.com/aessencio-technology

Tetric PowerFlow πριν και μετά τον πολυμερισμό 



[9] Ilie N, Χαρακτηριστικά ρητίνης και συσκευής φωτοπολυμερισμού, Παρουσίαση, Μόναχο, 2018. [10] Palin W, Χαρακτηριστικά 
πολυμερισμού των Tetric EvoCeram Bulk Fill και F-Composite 2, Έκθεση Μελέτης, Birmingham (ΗνΒ), 2015. [11] Palin W, Hadis M, 
Ταχύς πολυμερισμός υψηλής ενέργειας συνθέτων ρητινών, Έκθεση Μελέτης, Birmingham (UK), 2018. [12] Gebhardt B, Μελέτη 
επαλήθευσης Tetric PowerFill, Έκθεση Δοκιμής, Ivoclar Vivadent, 2017. [13] Lenz S, Ερευνητική μελέτη Tetric PowerFill, Έκθεση 
Δοκιμής, Ivoclar Vivadent, 2019. [14] Ilie N, Χαρακτηριστικά ρητίνης και συσκευής φωτοπολυμερισμού, Έκθεση Μελέτης, Μόναχο, 
2019. [15] Σύμφωνα με την προδιαγραφή ISO 4049. [16] Cowen M, Powers J M, Εργαστηριακή αξιολόγηση της αντοχής του δεσμού 
αποκαταστατικών υλικών και μιας νέας συσκευής πολυμερισμού, Έκθεση Μελέτης, Dental Advisor, 2018. [17] Bock T, Ερευνητική 
έκθεση για το Adhese Universal, Αντοχή δεσμού σε διάτμηση (SBS), Έκθεση Δοκιμής, Ivoclar Vivadent, 2018. [18] Blunck U, Μελέτη 
οριακής εφαρμογής, Έκθεση Μελέτης, Βερολίνο, 2018. [19] Στην οπίσθια περιοχή. [20] Enggist L, Στατιστική συγκριτική αξιολόγηση 
αισθητικών παραμέτρων των κλινικών μελετών, Έκθεση Μελέτης, Ivoclar Vivadent, 2020. [21] Lawson N, Κλινική αξιολόγηση μιας 
σύνθετης ρητίνης οπισθίων δοντιών, μελέτη 24 μηνών, Έκθεση Μελέτης, Birmingham (ΗνΒ), 2020. [22] Cooper L, Κλινική αξιολόγηση 
2 ετών μιας ταχέως πολυμεριζόμενης σύνθετης ρητίνης, Έκθεση Μελέτης, Σικάγο, 2020. [23] Ganster B et al., New photocleavable 
structures, 4. Acylgermane-based photoinitiator for visible lightcuring, Macromolecular Rapid Commun. 2008, 29, 57-62. [24] Ganster B 
et al., New photocleavable structures, Diacylgerman-based photo-initiator for visible lightcuring, Macromolecules 2008, 41, 2394-2400. 
[25] Heintze S, Έκθεση επικύρωσης σχεδιασμού Tetric PowerFill, Έκθεση Δοκιμής, Ivoclar Vivadent, 2017. [26] Hirata R, Effect of sonic 
resin composite delivery on void formation assessed by micro-computed tomography, Operative Dentistry 2018, 43-2, 144-150.

Tetric PowerFill για εύκολη 
διαμόρφωση/δημιουργία 
περιγραμμάτων

Αισθητική – Ποιότητα – 
Αποτελεσματικότητα 
✓ Φυσική αισθητική των αποκαταστάσεων 

οπισθίων δοντιών, λόγω του Ivocerin [23, 24]

και της τεχνολογίας Aessencio.

✓ Εξαιρετική ποιότητα ορίων σε συνδυασμό 
με το Adhese Universal. [18]

✓ Αξιόπιστο βάθος πολυμερισμού σε στρώματα 
πάχους έως 4 χιλ. [9-14]

✓ Χαμηλή ευαισθησία στην παγίδευση αέρα κατά 
τη διαδικασία της έμφραξης. [25, 26]

✓ Εύκολη δημιουργία ανατομικών δομών, διότι το 
υλικό δεν είναι κολλώδες. [21, 22]

✓ Αποτελεσματικός συνδυασμός με το 
Tetric PowerFlow.

Το Tetric PowerFill είναι μια διαμορφώσιμη 
ρητίνη 4 χιλ. για φυσικά αισθητικά αποτε-
λέσματα στην περιοχή των οπισθίων 
δοντιών. 

Χαρακτηρίζεται, όπως και τα Tetric PowerFlow και Tetric PowerFill, από αξιόπιστο 
βάθος πολυμερισμού [9-14], χαμηλή συστολή πολυμερισμού [12, 13] και βέλτιστη αντοχή 
στην κάμψη [13-15]. Εν συντομία: Η κλινική απόδοση του Tetric PowerFill [13, 16-18] είναι 
εξίσου εντυπωσιακή και το αποτέλεσμα είναι εξίσου αισθητικό [19, 20], όπως τα 
αντίστοιχα που επιτυγχάνονται με τις συμβατικές ρητίνες. Το γεγονός ότι το 
Tetric PowerFill παρουσιάζει χαμηλή προσκόλληση στα εργαλεία [21, 22], διευκολύνει 
τη δημιουργία ανατομικών δομών.



Αρχική εικόνα Η κοιλότητα μετά την 
προετοιμασία 

Συνεδρία επανελέγχου μετά 
από 6 μήνες
Πηγή: Δρ. Lukas Enggist, 
Ivoclar Vivadent, Λιχτενστάϊν

Η αποκατάσταση 
ολοκληρωμένη

Αποκατάσταση οπίσθιου δοντιού με Tetric PowerFlow 
και Tetric PowerFill

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Ακόμα και αν εφαρμοστούν 
σε στρώματα έως 4 χιλ. τα Tetric PowerFlow και Tetric PowerFill 
μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα στα 
οπίσθια δόντια. 

Σύντομοι 
χρόνοι φωτο-
πολυμερισμού 
από 3 δευτερό-

λεπτα 
[9-10, 14]



4 χιλ

[27] Enggist L, Συγκριτική αξιολόγηση της συμβατικής ροής εργασίας άμεσων αποκαταστάσεων με το Σύστημα 3sCure: Χρόνος που 
απαιτείται σε τρία διαφορετικά οδοντιατρεία στη Γερμανία, Έκθεση Δοκιμής, Ivoclar Vivadent, 2020. [28] Ragazzini N, Συγκριτική 
αξιολόγηση του χρόνου θεραπείας άμεσων αποκαταστάσεων κοιλοτήτων Ι και ΙΙ ομάδος που κατασκευάζονται με κλασική τεχνική 
διαστρωμάτωσης ή με τεχνική μονής τοποθέτησης, Κλινική Έκθεση, Μπολόνια, 2020. [29] Lebedenko A, Σύγκριση εμφράξεων: Συμβατική 
τεχνική διαστρωμάτωσης έναντι τεχνικής 2 στρωμάτων 3sCure, Έκθεση δοκιμής, Ivoclar Vivadent, 2018. [30] Lawson N, Κλινική αξιολόγηση 
μιας σύνθετης ρητίνης οπισθίων, μελέτη 24 μηνών, Έκθεση Μελέτης, Birmingham (ΗνΒ), 2020. [31] Ilie N, Χαρακτηριστικά ρητίνης και 
συσκευής φωτοπολυμερισμού, Παρουσίαση, Μόναχο, 2018. [32] Palin W, Χαρακτηριστικά πολυμερισμού των Tetric EvoCeram Bulk Fill και 
F-Composite 2, Έκθεση Μελέτης, Birmingham (ΗνΒ), 2015. [33] Palin W, Hadis M, Ταχύς πολυμερισμός υψηλής ενέργειας συνθέτων ρητινών, 
Έκθεση Μελέτης, Birmingham (ΗνΒ), 2018. [34] Lenz S, Ερευνητική έκθεση για το Tetric PowerFill, Έκθεση Δοκιμής, Ivoclar Vivadent, 2019. 
[35] Ilie N, Χαρακτηριστικά ρητίνης και συσκευής φωτοπολυμερισμού, Έκθεση Μελέτης, Μόναχο, 2019. [36] Kopperud S E et al., Light curing 
procedures – performance, knowledge level and safety awareness among dentists, J Dent 2017, 58, 67-73. [37] Calheiros F C et al., Degree of 
conversion and mechanical properties of a BisGMA:TEGDMA composite as a function of the applied radiant exposure, J Biomed Mater Res B 
Appl Biomater 2008, 84, 503-509.

Σύνθετες ρητίνες 4 χιλ. 
για μέγιστη απόδοση 

Τα Tetric PowerFill και Tetric PowerFlow 
θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα 
της ροής εργασίας σας [27-30] – διατηρώντας 
παράλληλα τα συνηθισμένα υψηλά 
πρότυπά σας ως προς την ποιότητα και 
την αισθητική. 

Οι ασθενείς σας θα είναι ευχαριστημένοι, αφού μικρότεροι χρόνοι θεραπείας 
σημαίνουν και λιγότερο άγχος και λιγότερη δυσφορία για εκείνους.  
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Λιγότερα βήματα χάρη στα στρώματα των 4 χιλ

Βελτιωμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο

Εφόσον μπορείτε να εφαρμόσετε το Tetric PowerFill και το Tetric PowerFlow σε 
στρώματα έως και 4 χιλ., θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε λιγότερα στρώματα 
σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνικές πλήρωσης. [31-33] Σε κοιλότητες βάθους έως 
4 χιλ., ένα στρώμα θα είναι αρκετό. Λιγότερα στρώματα ρητίνης σημαίνουν λιγό-
τερες αλλαγές - περάσματα μεταξύ ρητίνης, εργαλείου διαμόρφωσης και συσκευ-
ής φωτοπολυμερισμού – επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την ίδια ποιότητα θεραπευ-
τικού αποτελέσματος, σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνικές διαστρωμάτωσης. 



 Προϊόντα Ένταση φωτός (mW/cm2) Χρόνος έκθεσης

Tetric Prime, Tetric EvoFlow, 
Tetric PowerFill, Tetric PowerFlow

500–900 20 s

Tetric Prime, Tetric EvoFlow, 
Tetric PowerFill, Tetric PowerFlow

900–1400 10 s π.χ. Bluephase G4

Tetric Prime, Tetric EvoFlow, 
Tetric PowerFlow

1800–2200 5 s π.χ. Bluephase  Power Cure

Tetric PowerFill και PowerFlow 2700–3300 3 s π.χ. Bluephase Power Cure

Σειρά Tetric: Χρόνοι φωτοπολυμερισμού με μια ματιά

Χρόνοι φωτοπολυμερισμού από 3 δευτερόλεπτα 

Οι σύντομοι χρόνοι φωτοπολυμερισμού συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότη-
τας της αποκαταστατικής θεραπείας. Οι σύγχρονες συσκευές φωτοπολυμερισμού, όπως το 
Bluephase® PowerCure παρέχουν έως και 3000 mW/cm2. Κατά συνέπεια, ο απαιτούμενος 
χρόνος πολυμερισμού μπορεί να μειωθεί στα 3 δευτερόλεπτα. 
Τα Tetric PowerFill [32-35] και Tetric PowerFlow σε στρώματα πάχους έως 4 χιλ. μπορούν να 
πολυμεριστούν σε 3 μόνο δευτερόλεπτα. 
Ταυτόχρονα, οι αποτελεσματικές διαδικασίες πολυμερισμού και οι σύντομοι χρόνοι έκθεσης 
αυξάνουν την αξιοπιστία και την ποιότητα της τελικής αποκατάστασης. [31, 35] Είναι γνωστό 
ότι ο ανεπαρκής φωτοπολυμερισμός ευθύνεται για μία από τις πιο συχνές πηγές σφαλμά-
των στις άμεσες αποκαταστατικές θεραπείες. [36, 37]



Το σύστημα προϊόντων  
3s PowerCure για 
εξοικονόμηση χρόνου
Μειώστε τον χρόνο θεραπείας σας στην οπίσθια 
περιοχή έως και 51%[42] και κερδίστε πολύτιμο 
χρόνο για εσάς και τους ασθενείς σας.

Επωφεληθείτε από την αποτελεσματικότητα που προσφέρει το πλήρες σύστημα προϊόντων  
3s PowerCure. Συγκολλήστε με το Adhese® Universal VivaPen, αποκαταστήστε με ρητίνες 4 χιλ. 
Tetric PowerFill και Tetric PowerFlow και φωτοπολυμερίστε με το έξυπνο Bluephase PowerCure. 

Το όφελός σας: Όταν τοποθετείτε άμεσες αποκαταστάσεις Ι και ΙΙ Ομάδας σε μόνιμα οπίσθια 
δόντια, μπορείτε να εκτελέσετε όλα τα στάδια φωτοπολυμερισμού από τη μασητική επιφάνεια, 
σε μόλις 3 δευτερόλεπτα το καθένα, χρησιμοποιώντας ένταση φωτός 3000 mW/cm2. Με άλλα 
λόγια, μπορείτε να φωτοπολυμερίσετε το Adhese Universal, το Tetric PowerFill [38-41] και το  
Tetric PowerFlow στη λειτουργία 3s του Bluephase PowerCure, σε 3 δευτερόλεπτα το καθένα. Αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα, να μειώσετε περισσότερο από το μισό τον χρόνο θεραπείας (51%). 

Μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα συμβουλευόμενοι το Scientific Documentation/ 
Επιστημονική Τεκμηρίωση: ivoclar.com/3s-powercure/scientific-doc
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Το σύστημα προϊόντων 
3s PowerCure για 
εξοικονόμηση χρόνου

Συσκευασίες

Πληροφορίες σχετικά με επιπλέον συσκευασίες είναι διαθέσιμες εδώ: ivoclar.com/tetric-line/delivery-forms

[38] Ilie N, Χαρακτηριστικά ρητίνης και συσκευής φωτοπολυμερισμού, Έκθεση Μελέτης, Μόναχο, 2019. [39] Ilie N, Χαρακτηριστικά ρητίνης 
και συσκευής φωτοπολυμερισμού, Παρουσίαση, Μόναχο, 2018. [40] Palin W, Χαρακτηριστικά πολυμερισμού των Tetric EvoCeram Bulk Fill και 
F-Composite 2, Έκθεση Μελέτης, Birmingham (ΗνΒ), 2015. [41] Palin W, Hadis M, Ταχύς πολυμερισμός υψηλής ενέργειας συνθέτων ρητινών, 
Έκθεση Μελέτης, Birmingham (ΗνΒ), 2018. [42] Lebedenko A, Σύγκριση εμφράξεων: Συμβατική τεχνική διαστρωμάτωσης έναντι τεχνικής 
2 στρωμάτων 3sCure, Έκθεση δοκιμής, Ivoclar Vivadent, 2018. *Κοιλότητες I – V Ομάδας κατά G. V. Black

Μάθετε περισσότερα!
Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη σειρά προϊόντων μας Tetric, 
συμπεριλαμβανομένων βίντεο και 
πρόσθετων εντύπων τεκμηρίωσης στον 
ιστότοπό μας: ivoclar.com/tetric-line

Tetric Line Kit Syringe – 
σετ με σύριγγες

1 x Tetric PowerFill IVA, 1 x Tetric PowerFlow IVA, 1 x Tetric Prime A2, 1 x Tetric Prime A3, 
1 x Tetric Prime A2 Dentin, 1 x Tetric EvoFlow A3, 1 x Adhese Universal VivaPen

Tetric Line Kit mixed – 
σετ ανάμικτο

10 x Tetric PowerFill IVA, 1 x 2-g syringe Tetric PowerFlow IVA, 10 x Tetric Prime A2, 
10 x Tetric Prime A3, 5 x Tetric Prime A2 Dentin, 1 x 2-g syringe Tetric EvoFlow A3,
1 x Adhese Universal VivaPen

Bluephase PowerCure 
συσκευή και σετ με 
σύριγγες

1 x Bluephase PowerCure 100–240V, το οποίο περιλαμβάνει και σετ Tetric PowerFill:
1 x 3-g syringe Tetric PowerFill IVA, 1x 2-g syringe Tetric PowerFlow IVA, 
1 x 2 ml Adhese Universal VivaPen

Bluephase PowerCure 
συσκευή και σετ 
ανάμικτο

1 x Bluephase PowerCure 100–240V, το οποίο περιλαμβάνει και σετ Tetric PowerFill:
20 x 0.2 g Tetric PowerFill IVA, 1 x 2-g syringe Tetric PowerFlow IVA, 
1 x 2 ml Adhese Universal VivaPen

Tetric PowerFill σετ 
με σύριγγες

1 x 3-g syringe Tetric PowerFill IVA, 1 x 2-g syringe Tetric PowerFlow IVA, 
1 x 2 ml Adhese Universal VivaPen

Tetric PowerFill σετ 
ανάμικτο

20 x 0.2-g syringes Tetric PowerFill IVA, 1 x 2-g syringeTetric PowerFlow IVA, 
1 x 2 ml Adhese Universal VivaPen

Σειρά Tetric – Η λύση για όλες τις κοιλότητες *

Σετ προϊόντων για αυξημένη αποτελεσματικότητα στην περιοχή των οπισθίων δοντιών 



Απομόνωση
Άνετη απομόνωση με τα 
OptraGate και OptraDam

Αποκατάσταση
Σειρά Tetric – η λύση 
για όλες τις κοιλότητες

Συγκόλληση 
Αποτελεσματική συγκόλληση με το 
Adhese Universal VivaPen

Διαμόρφωση
Εύκολη εφαρμογή των 
υλικών με το OptraSculpt

Πολυμερισμός 
Υψηλή απόδοση πολυμερισμού από τις 
συσκευές φωτοπολυμερισμού Bluephase

Προστασία
Αποτελεσματική πρόληψη 
με το Fluor Protector S

Στίλβωση
Στιλπνές επιφάνειες που 
παράγονται με το OptraGloss

Άμεσα αποκαταστατικά υλικά 
για αποτελεσματικό αισθητικό αποτέλεσμα 
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