
Αποκαταστάσεις ολικού φραγμού 
μονολιθικής ζιρκονίας 
με 6 χρόνια γραπτή εγγύηση 
αντικατάστασης. 

– Χωρίς ταλαντώσεις (rocking) και θραύσεις 
κατά την εφαρμογή.

– Παθητική έδραση στα εμφυτεύματα.



Πώς πετυχαίνουμε τέλεια 
εφαρμογή της γέφυρας ζιρκονίας.

Κατευθύνουμε τη συρρίκνωση προς ένα πεδίο μεγάλου και σταθερού όγκου ζιρκονίας που ονομάζεται stabilizer.  
Έτσι ελέγχουμε την συρρίκνωση και κατ’ επέκταση επιτυγχάνουμε άριστη εφαρμογή.    
Για τη σύντηξη της κατασκευής χρησιμοποιούμε τον ειδικό φούρνο της Zirkonzahn στους 1600° σε κύκλο 12 ωρών.
Με αυτούς τους δύο τρόπους αποφεύγουμε την ταλάντωση της γέφυρας.

Instructions
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Required equipment

Colour Liquid Prettau® Aquarell
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Sintering furnace 
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Instructions for storage and application 
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Υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Η τεχνική εξατομικευμένης βαφής, που ακολουθούμε 
πρίν τη σύντηξη, με βάση το επιθυμητό τελικό χρώμα της 
εργασίας και οι ιδιότητες της Prettau® δίνουν ένα τελικό 
αποτέλεσμα υψηλού αισθητικού επιπέδου.

Εγγύηση αντοχής.

Η ζιρκονία Prettau® και το πρωτόκολλο κατασκευής 
της αποτελεί αντικείμενο κλινικής μελέτης εδώ και 10 
χρόνια, με το αποτέλεσμα θραύσης να είναι σχεδόν 
μηδενικό σε περισσότερες από 2000 εργασίες!

Ο τροχισμός της ζιρκονίας εκτός από πολύ δύσκολος 
είναι και επικίνδυνος για την αντοχή του υλικού. Ένας 
από τους βασικούς κανόνες που ακολουθούμε, είναι να 
μην τροχίζουμε τη ζιρκονία μετά τη σύντηξη της είτε 
στο εργαστήριο είτε στο ιατρείο. Αυτό το πετυχαίνουμε, 
κατασκευάζοντας ένα TryIn (δωρεάν) το οποίο 
στέλνουμε στο ιατρείο για έλεγχο και προσαρμογή 
της σύγκλεισης. Το TryIn σχεδιάζεται από εμάς σαν 
την τελική εργασία και ο ασθενής μπορεί να δεί το 
τελικό αποτέλεσμα. Μετά τις προσαρμογές στο ιατρείο 
ακολουθεί η αντιγράφή του TryIn στο εργαστήριο μας 
και η κοπή της τελικής εργασίας σε ζιρκονία. Η εργασία 
παραδίδεται χωρίς να χρειάζεται την παραμικρή 
προσαρμογή στο στόμα.



H ομάδα μας στο τμήμα 
προσθετικής έχει εκπαιδευτεί 
από την Zirkonzahn και 
εξειδικευτεί σε ένα από 
τα εργαστήρια μας στην 
Νορβηγία στην κατασκευή 
μονολιθικής ζιρκονίας 
Prettau® Zirkonzahn μέσω 
συστημάτων CAD-CAM.

Το εργαστήριο μας 
λειτουργεί στην Αθήνα 
από το 2014 με το όνομα 
Dentinor Hellas έχοντας σαν 
στόχο να προσφέρει λύσεις 
και ευκολότερες ημέρες 
στους συνεργάτες μας 
οδοντιάτρους.

Σταύρος Ευαγγελινός
Οδοντοτεχνίτης
Υπεύθυνος Proteket

Αλεξανδρος Καρυπίδης
Οδοντοτεχνίτης
Υπεύθυνος Τμήματος Προσθετικής

Ζαφείρης Ανδρικόπουλος 
Οδοντοτεχνίτης
Προσθετική

Κωνσταντίνος Γαβριήλ
Οδοντοτεχνίτης
Προσθετική

Θύσσου 7
Γαλάτσι
Αθήνα 111 42
Tηλ.: 210 293 0310

info@proteket.gr
proteket.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας. 


