PULPDENT ®

Samverkar med tanden

Framtidens Regenerativa material nu i Dina Händer
BIOAKTIV FUNKTION
ACTIVA stimulerar apatitbildning och naturlig remineralisering i gränsytan
mellan material och tand. Denna process stimulerar sammanväxning av
restaurationsmaterial och tandstruktur vilket motverkar mikroläckage
och skyddar mot sekundärkaries samt marginalmissfärgning.
NY VÅRDSTANDARD

PATENTERAD BIOAKTIV KEMI

ACTIVA är den första medlemmen i en ny
generation estetiska, hållbara och slitstarka
bioaktiva fyllningsmaterial som spelar en
aktiv roll i bibehållandet av munhälsan
genom frisläppning och återupptag av
kalcium, fosfat och fluor.

Patenterat bioaktivt resin, patenterat
stötupptagande resin och reaktiva glas-fillers
resulterar i en kombination av fysikaliska
och kemiska egenskaper utan motstycke.
ACTIVA är fukttåligt, dimensionsstabilt,
dualhärdande och röntgenkontrasterande.

APATITBILDNING FÖRSEGLAR OCH
SKYDDAR TÄNDER

SNABBT OCH ENKELT ATT ANVÄNDA

ACTIVA är ett “smart” material som reagerar
på munhålans förändringar i pH med
frisläppning och återupptag av ämnen som
finns i saliv. Detta stimulerar bildning av ett
skyddande och sammanbindande lager
mineralapatit vilket är ett definierande krav
för bioaktiva material.

ESTETISKT OCH HÅLLBART
ACTIVA är ett högestetiskt restaurationsmaterial med stor nötningsresistens som
kan absorbera mekanisk stress på liknande
sätt som naturliga tänder. Det minskar risken
för “chipping” och ökar utmattningstålighet
jämfört med konventionella material.

Automix-spruta med böjbar kanyl för
enkel applikation, för klass l, ll, lll and V
restaurationer. Idealt för bulk-fill teknik.

+++++

98% rating

ACTIVA BioActive-Restorative
Two-year Clinical Performance

DINA PATIENTER I FOKUS
ACTIVA representerar en proaktiv väg till
god tandhälsa som lägger betoning på
långsiktig patientvård. Utveckla klinikens
arbete med ACTIVA BioACTIVE produkter.

A restorative dentistry game-changing
advancement. – Dr. Ted Croll

INGET BISFENOL A

Activa is one of the best materials to hit the
market in years. – Dr. Josh Wren

ACTIVA är säkert för alla patienter.
Produkterna innehåller inte Bisfenol A, inte
Bis-GMA och inga Bisfenol A derivat.

PULPDENT ®

Färre steg ger enkelhet med ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE

Preparation följs av en 5-sekunders etsning. Efter
sköljning tas överskottsvätska bort. Torka ej ut tanden.

ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE appliceras med
böjbar metallkanyl.

Instrument används för att skapa anatomi.

Visar högglanspolerad restauration.
Bilder Dr. Mark Cannon

ACTIVA 47-månader återbesök

Reparation av kariesangrepp under kronmarginal

7 oktober, 2012

9 september, 2016

ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE post-operativt.

47-månaders återbesök visar god estetik, ingen nötning
eller “chipping” och ingen marginalmissfärgning .

Karies under marginal har tagits bort. 5-sekunders
etsning och borttagning av vätskeöverskott ej visat.

Bilder Dr. John Comisi

ACTIVA binder till tanden, metall och keram vilket
ersätter funktionen av saknad tandstruktur.
Bilder Dr. Robert Lowe

Fysikaliska egenskaper hos ACTIVA överträffar RMGIs och GIs och är jämförbara eller överträffar Kompositer
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Filtek = Komposit; ACTIVA = Bioactive Restorative; Ketac Nano = RMGI; Fuji IX = Glasjonomer
Filtek, Ketac och Fuji IX är varumärken tillhörande 3M ESPE, 3M ESPE och GC resp.

ACTIVA™ BioACTIVE-RESTORATIVE™
Behöver ACTIVA-SPENSER™
681272- Startkit: 5ml/8gm spruta,
681274 ACTIVA-SPENSER™ + 20 bl.spets böjbar kanyl
Startkit finns i A1, A2 och A3
681275- Refill: 5mL/8gm spruta *
681278 + 20 blandningsspetsar, 20G böjbar kanyl
681279- Valuepack: 2 x 5mL/8gm spruta *
681282 + 40 blandningsspetsar, 20G böjbar kanyl
*Specifiicera: A1, A2, A3, A3,5

Universitetstester

ACTIVA™ BioACTIVE/BASE-LINER™
ACTIVA-SPENSER™ är valfri för dispensering

ACTIVA™ KIDS, BioACTIVE-RESTORATIVE™
Behöver ACTIVA-SPENSER™

681270 Single Pack: 5ml/7gm spruta
+20 blandningsspetsar 20G böjbar kanyl

681283 Startkit: 5ml/8gm spruta,
ACTIVA-SPENSER™ + 20 bl.spets böjbar kanyl

681271 Valuepack: 2 x 5mL/7gm spruta
+ 40 blandningsspetsar 20G böjbar kanyl

681284 Refill: 5mL/8gm spruta
+ 20 blandningsspetsar, 20G böjbar kanyl

Tillbehör
821917 Dispenser för 5ml automix spruta
821918 Automix blandningsspetsar böjbar metallkanyl, 20 st
821919 Automix blandningsspetsar böjbar metallkanyl, 50 st

Kontakta lokal säljrepresentant:

www.dabdental.se
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