PRETTAU ® 2 DISPERSIVE ®
Természetes színátmenetekkel a monolitikus, leplezés nélküli körhidakért

PRETTAU® 2 DISPERSIVE®
A Prettau® hidat már több mint 10 éve a világ minden táján élő betegeknél alkalmazzák. Több tízezer felépítmény
készült már el hozzáértő kezek által, egyénileg a páciensre individualizáltan (színezve). Minden egyes ilyen munka
hozzájárult az új, Prettau® 2 Dispersive® zirkon kialakításához. A végeredmény, egy kimagaslóan transzlucens, és
rendkívül rugalmas zirkon anyag lett, amelyet már a gyártás folyamatakor magas esztétikai minőségű, természetes
színekkel ruháztak fel. Annak érdekében, hogy egy felettébb ﬁnom, különösen egységes színátmenetet kapjunk
a szinterezési folyamat után fontos, hogy a színeket nem rétegenként alkalmazzuk, hanem ﬁnoman szétszórtan,
dispersive. Az esztétikai követelményektől függően, a felépítményeket további, kézzel történő individualizálással
tehetjük egyedivé a Color Liquid-ek, kerámiák és különböző színezők, anyagra történő felvitelével. A biokompatibilis
zirkon, amelyet monolitikusan vagy akár redukált módon is felhasználhatunk, tökéletesen megfelel nem csak
szólókoronák de teljes körhidak alapanyagaként is.

A Zirkonzahn.Nesting szoftverében, a megtervezett fogpótlás úgy állítható be, hogy a későbbi árnyalatnak tökéletesen megfeleljen az előre
színezett tömbben.

Szinterezés után egy természetes színárnyalatot kapunk, anélkül hogy manuálisan tovább színeznénk.

HATÁROK NÉLKÜLI ZIRKON
Szóló koronáktól körhidakig, monolitikusan vagy redukált tervezéssel

ÚJ! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®
-

Előre színezett zirkon természetes színárnyalattal, tökéletes
hajlítószilárdsággal és egészen magas transzlucenciával
(elérhető a VITA A1-D4 árnyalataiban).

-

Az tömb színezete reprodukálja a természetes fog árnyalatait
dentintől egészen az éli színekig, és már nincs szükség a manuális
színezésre szinterezés előtt, de felhasználható, egyénre szabott
individualizáció esetén.

-

Nincsenek határok! Kíválóan alkalmas körhidak (teljes
anatómikus, redukált, vagy kerámiával leplezett) készítéséhez, de
készíthetők belőle szóló koronák, inlay-ek, onlay-ek, veneerek,
stégek, és többtagú hidak is.

-

A teljes anatómiai kialakításnak köszönhetően, nincs kerámia
lepattogzás, és antagonistával szembeni abrázió.

-

Szinterezés után, tovább individualizálható az ICE Zirkon Stains
Prettau® és ICE Zirkon 3D Stains by Enrico Steger anyagokkal.
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