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Âwiat∏outwardzalny kompozyt laboratoryjny

NaÊladowanie
natury jeszcze
nigdy nie by∏o takie

∏atwe

Istniejà kompozyty laboratoryjne dla wszystkich
SR Nexco jest w∏aÊnie dla Ciebie
®

Nowoczesny kompozyt laboratoryjny zachwyca doskona∏ymi
w∏aÊciwoÊciami fizycznymi i technologicznymi, pi´knym wyglàdem
i odpowiednimi cechami klinicznymi. Dzi´ki nim kompozyty, (tak
jak w przypadku materia∏ów ceramicznych), absorbujà si∏y, co
wp∏ywa pozytywnie na aspekt ˝ucia. Wszystko to powoduje,
i˝ sprawdzajà si´ one szczególnie w czasie licowania uzupe∏nieƒ
opartych na implantach.
SR Nexco® jest udoskonalonà wersja sprawdzonego klinicznie
materia∏u SR Adoro® i doskonale ∏àczy w sobie wymienione wy˝ej
cechy.
Kompozyt laboratoryjny SR Nexco, utwardzalny tylko Êwiat∏em,
z opalizujàcymi mikrowype∏niaczami, ma do zaoferowania jednak
jeszcze coÊ wi´cej:
• Naturalny wyglàd
* Tolerancj´ w zakresie gruboÊci warstw
* Mo˝liwoÊç u˝ycia dowolnej lampy
Materia∏oznawstwo
SR Nexco charakteryzuje si´ optymalnà równowagà pomi´dzy
poszczególnymi cechami fizycznymi. Zwiàzane z tym w∏aÊciwoÊci
materia∏u, takie jak: abrazja i stabilnoÊç koloru, mówià same za
siebie. SR Nexco pozwala na uzyskanie po˝àdanej indywidualnoÊci
i spe∏nia wymagania nowoczesnych laboratoriów protetycznych.

OdpornoÊç na
zginanie (MPa)
90 ± 10

Modu∏
TwardoÊç Vickers
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(MPa)
6500 ± 500

440 ± 5

Absorpcja wody
(µg/mm3)

RozpuszczalnoÊç
w wodzie (µg/mm3)

15 ± 1

1 ± 0.5

èród∏o: F&E, Schaan, 2011
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NaÊladowanie natury
jeszcze nigdy nie by∏o tak ∏atwe
SR Nexco spe∏nia liczne wymagania estetyczne
Opalizujàce mikrowype∏niacze zapewniajà uzyskanie takich
w∏aÊciwoÊci optycznych i estetycznych, dzi´ki którym materia∏
mo˝e idealnie naÊladowaç natur´.
Kompozyt SR Nexco ze znacznà zawartoÊcià nanometrycznych
nieorganicznych opalizujàcych mikrowype∏niaczy gwarantuje
uzyskanie naturalnego efektu opalescencji i fluorescencji.
Dzi´ki temu mo˝liwie jest uzyskanie harmonijnego
dopasowania kolorystycznego w przypadku
wszelkiego rodzaju uzupe∏nieƒ protetycznych
i ró˝nych warunków Êwietlnych.

Porównanie ró˝nych komponentów SR Nexco z z´bem naturalnym

Zdj´cia: Volker Brosch, Niemcy

Przenikajàce przez uzupe∏nienie Êwiat∏o,
uwidacznia w pe∏ni w∏aÊciwoÊci optyczne:
Opalescencja i przeziernoÊç uzupe∏nieƒ
SR Nexco sà podobne do opalescencji
i fluorscencji, które wyst´pujà w z´bach
naturalnych.
Wszystkie komponenty SR Nexco – poczàwszy
od mas przyszyjkowych, przez dentyn´ a˝ po
brzeg sieczny – zachowujà si´ tak samo, jak
tkanki z´bów naturalnych.

Zdj´cie Êwiat∏a odbitego uwidacznia
fluorescencj´ oraz luminescencj´ uzupe∏nieƒ
SR Nexco. W z´bach w∏asnych wra˝enie
jasnoÊci powstaje w∏aÊnie przede wszystkim
w wyniku fluorescencji.
W uzupe∏nieniach z SR Nexco, zjawisko to
jest równie˝ podstawowym czynnikiem
decydujàcym o naturalnej grze Êwiat∏a.
W uzupe∏nieniach wykonanych z SR Nexco.

Tolerancja w zakresie gruboÊci warstw:
Szybkie i proste odtwarzanie koloru
Jeszcze nigdy licowanie nie by∏o tak ∏atwe i szybkie
SR Nexco zosta∏ opracowany po to, aby umo˝liwiç jednolite
odtwarzanie koloru nawet w przypadku ró˝nej gruboÊci warstw.
Niezale˝nie od iloÊci miejsca, odwzorowanie kolorów jest idealne.

1.0 mm

1.5 mm

Kolory SR Nexco (kolornik A-D) uzyskiwane sà w pierwszej
kolejnoÊci w rezultacie po∏àczenia opakera i dentyny. Zosta∏y
one specjalnie dopasowane do kolorów z´bów sztucznych
SR Phonares® II.
Taka tolerancja w zakresie gruboÊci warstw ma swoje zalety
w przypadku ka˝dego typu pracy, poniewa˝ uzupe∏nienia
wykonuje si´ w sposób prosty i bezproblemowy, a ich kolor
idealnie integruje si´ z tkankami naturalnych z´bów. Dzi´ki temu,
poszczególne etapy pracy w laboratorium protetycznym
przebiegajà ∏atwiej i szybciej.
Dok∏adne odwzorowanie kolorów w przypadku ró˝nej iloÊci miejsca

GruboÊci warstw od 0,6 mm do 1, 5 mm

0.6 mm

Ró˝ne gruboÊci licowania
w jednym moÊcie

DowolnoÊç w wyborze sprz´tu:
Tradycyjny sposób polimeryzacji
˚adnych inwestycji, ˝adnej koniecznoÊci zmiany przyzwyczajeƒ – wi´ksza dowolnoÊç sprz´tu
Metoda pracy kompozytem SR Nexco, utwardzanym tylko Êwiat∏em,
pozostaje niezmienna. Dotyczy to polimeryzacji. Nie ma potrzeby
inwestowania w nowy sprz´t, nie trzeba zmieniaç swoich
przyzwyczajeƒ. SR Nexco mo˝na utwardzaç ca∏kowicie i w pe∏ni
bezpiecznie, przy u˝yciu wielu dost´pnych na rynku urzàdzeƒ,
przeznaczonych do polimeryzacji Êwiat∏em. W ten sposób
uzyskujemy po˝àdane w∏aÊciwoÊci fizyczne oraz jednolità
powierzchni´. Dzi´ki tym w∏aÊciwoÊciom, uzupe∏nienie
charakteryzuje si´ d∏ugotrwa∏à stabilnoÊcià koloru oraz po∏yskiem,
utrzymujàcym si´ przez ca∏y okres u˝ytkowania.
Prawid∏owà polimeryzacj´, w ró˝nych urzàdzeniach przeznaczonych
do utwardzania Êwiat∏em, potwierdza badanie dotyczàce ÊcieralnoÊci
oraz stabilnoÊci po∏ysku w teÊcie z wykorzystaniem szczoteczek
do z´bów.
Badanie ÊcieralnoÊci SR Nexco
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Wyraênie wy˝sza
stabilnoÊç po∏ysku próbek
SR Nexco po symulacji
szczotkowania.
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(dr Shinya), 2012

Zastosowanie:
Uniwersalny materia∏ o wielu zaletach
Mo˝liwoÊci zastosowania SR Nexco sà nieograniczone, dzi´ki
czemu mo˝na go wykorzystaç do wielu ró˝nych codziennych
prac w laboratorium protetycznym.
Uzupe∏nienia bez podbudowy

• Wk∏ady/nak∏ady/licówki
• Korony w odcinku przednim
W przypadku uzupe∏nieƒ bez podbudowy, harmonijne przejÊcie
kolorystyczne pomi´dzy uzupe∏nieniem a naturalnà tkankà z´ba
mo˝na uzyskaç dzi´ki po∏àczeniu masy Liner i dentyny.
Ró˝norodnoÊç mas Liner pozwala dobraç odpowiedni kolor,
nawet w przypadku z´bów przebarwionych lub martwych.
Uzupe∏nienie SR Nexco bez podbudowy
Zdj´cia: Róbert Zubák, S∏owacja

Uzupe∏nienia z podbudowà

• Korony
• Mosty
• Protezy kombinowane
W przypadku uzupe∏nieƒ z podbudowà, w∏aÊciwie dobrane do
siebie stopy zapewniajà odpowiednie warunki dla uzyskania
trwa∏ego i estetycznego uzupe∏nienia protetycznego. Ivoclar
Vivadent, jako doÊwiadczony producent stopów, poleca szerokà
gam´ swoich stopów – poczàwszy od tych z wysokà zawartoÊcià
z∏ota, a˝ po metale nieszlachetne.
Za optymalne po∏àczenie mi´dzy podbudowà a kompozytem
SR Nexco odpowiedzialny jest SR Link – ∏atwy w u˝yciu
i sprawdzony system adhezyjny.

Uzupe∏nienie SR Nexco oparte na implantach
ze sztucznym dziàs∏em.
Zdj´cie: Thorsten Michel, Niemcy

Wszechstronne zastosowanie:
SR Nexco prezentuje swojà si∏´.
®

Du˝a iloÊç kolorów mas gingiva pozwala na jego doskona∏à
imitacj´ w uzupe∏nieniach protetycznych, zw∏aszcza tych, opartych
na implantach.
Idealny, podstawowy kolor sztucznego dziàs∏a mo˝na uzyskaç
dzi´ki nowemu materia∏owi Basic Gingiva 34 o nieprzeziernoczerwonym kolorze oraz materia∏owi na p∏yty protez IvoBase® –
poniewa˝ ich odcienie sà identyczne. Przy pomocy dodatkowych
komponentów Intensiv Gingiva i Gingiva material mo˝na uzyskaç
sztuczne dziàs∏o o naturalnej kolorystyce.
Kluczem do uzyskania po∏àczenia ró˝nych komponentów jest
system adhezyjny SR Connect. Tym samym, materia∏ ten mo˝na
stosowaç w wielu ró˝nych sytuacjach – w tym tak˝e do modyfikacji
i charakteryzacji z´bów sztucznych SR Phonares II przy u˝yciu
materia∏u SR Nexco.

Bez indywidualizacji

Z indywidualizacjà

Indywidualizacja zastosowaniu
SR Nexco Gingiva

Indywidualizacja z´bów
SR Phonares II
Zdj´cie: Hans Jürgen Joit, Niemcy

A najlepsze mamy na koniec
SR Nexco pozwala na uzupe∏nianie sztucznego dziàs∏a lub
licowanie bezpoÊrednio w jamie ustnej, poniewa˝ materia∏ ten
mo˝na nak∏adaç i utwardzaç wewnàtrz ust pacjenta.
Doskona∏e po∏àczenie
SR Nexco mo˝na ∏àczyç z ró˝nymi materia∏ami, na przyk∏ad
z kompatybilnymi stopami, z´bami sztucznymi SR Phonares II
i materia∏em na p∏yty protez IvoBase.
SR Nexco stanowi element okreÊlonej ca∏oÊciowej koncepcji
protetycznej firmy Ivoclar Vivadent, w przypadku której istnieje
mo˝liwoÊç ∏àczenia ze sobà materia∏ów z ró˝nych grup produktów.

SR

Nexco

®

Âwiat∏outwardzalny kompozyt laboratoryjny

Istniejà kompozyty laboratoryjne
dla wszystkich.
SR Nexco jest w∏aÊnie dla Ciebie.
SR Nexco Paste Intro Kit A2
Zestaw wprowadzajàcy SR Nexco pozwala na szybkie
zaznajomienie si´ z produktem. Dzi´ki za∏àczonemu modelowi
roboczemu, SR Nexco mo˝na zastosowaç natychmiast,
w przypadku ró˝nych rodzajów uzupe∏nieƒ.

SR Nexco Paste Starter Kit A–D
Zestaw startowy SR Nexco zawiera wszelkie elementy potrzebne
do wykonania naturalnie wyglàdajàcego oraz estetycznego
uzupe∏nienia. Obejmuje on kolory A2, A3, A3.5 i B2. W jego
sk∏ad oprócz dentyny i masy Incisal wchodzi, tak˝e masa Margin
i Effect oraz ró˝ne akcesoria.

Zestawy mo˝na rozszerzyç o liczne opakowania uzupe∏niajàce
i akcesoria dodatkowe.

Do mocowania uzupe∏niaƒ zalecamy u˝ywanie takich
materia∏ów, jak np. Multilink® Automix, SpeedCEM®,
Variolink® II lub Vivaglass® CEM.

Opisy i dane przedstawione powy˝ej nie
stanowià gwarancji.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan / Liechtenstein
27.08.2012/pol

Produkt ten nale˝y pola kompetencyjnego
„Implant Esthetics”. Materia∏y z tej grupy
sà ze sobà kompatybilne.
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