Elmaslar sonsuza kadar, Skyce
sadece eğlence için.

®

Göz kamaştırıcı:Ivoclar Vivadent Skyce®
Kozmetik prosedürler;
Tıbbi uzmanlık
Bugünün diş hekimleri kendilerine danışan
insanların güç geçtikçe aslında artık hasta
olmadıklarını anlıyor. Onlar mükemmel bir
şekilde sıralanmış, ışıltılı beyaz dişler ve hatta
diş mücevheri isteyen bireyler. Bu kozmetik
prosedürler, profesyoneller tarafından
profesyonel ürünlerle gerçekleştirilmelidir.
Vivadent, diş hekimlerinin dental gereksinimlere
göre bu kozmetik talebi tatmin etmesini
sağlayan Skyce diş mücevheri sistemini
geliştirmiştir.

Çekici mücevher;
Sağlıklı dişler
Hastalar ışıltılı bir gülümseme, diş hekimleri de
dişlerin sağlıklı olmasını ister. Diş hekimleri
dişlerin sağlığını, ne olursa olsun korumaya
kendilerini adamışlardır. Skyce, Vivadent
tarafından diş hekimlerinin test edilmiş ve
onaylanmış ürünleri sorumlu bir şekilde
kullanarak bu prosedürü gerçekleştirmesini
sağlayacak şekilde geliştirmiştir. Dental
mücevherin önceden işlem görmesi gerekmez
ve dişe bir ortodontik braket gibi yapıştırılır.

Skyce
Heliobond
diş

İki aksesuar;
üç bonding aşaması
Skyce Intro Pack, iki farklı boyda on adet
mücevher ve bonding bileşenleri içerir.
Bu uygulamanın en önemli üç aşaması
aşağıda gösterilmiştir:

Dental mineyi fosforik
asitle etch edin

Skyce üstüne Heliobond
uygulayın
Skyce
Vivastick adeziv materyal
Prob

Tüm yönlerden ışıkla
sertleştirin

Işıldayan sonuç

Hafif etching;
Güçlü bağlantı

Tek renk;
İki boy

Skyce’ın uygulanması kolaydır. İlk olarak
%37’lik fosforik asit kullanılarak minede
sıvı tutan bir şablon oluşturulur. Daha
sonra şeffaf, akışkan Heliobond ile Skyce
dişe yapıştırılır.
Bu süreçte Heliobond, Skyce’ın
arkasındaki retansiyon nişlerine nüfuz
eder. Makromekanik retansiyon sağlamak
için Skyce etrafına biraz Heliobond
uygulanır.

Skyce kristal camdan yapılmıştır
ve “
kristal”renginde iki farklı
boyda elde edilebilir:
Yarıçapı 1.9 mm veya 2.4 mm.dir.

®

Skyce

Paketleme şekli
Intro Pack
1 x Total Etch 2g
1 x Heliobond 6g
1 x Vivapad
5 x Skyce, crystal 1.9 mm
5 x Skyce, crystal karışık boyda
çeşitli aksesuar

Refill
5 x Skyce dental mücevher
(1 boy):
1.9 mm, crystal
2.4 mm, crystal

Bu materyaller diş hekimliğinde kullanılmak için
geliştirilmiştir. Kullanım kılavuzuna göre uygulanmalıdır.
Tanımlamalar ve data oluşumu bir garanti teşkil etmez
ve bağlayıcı değildir.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein.
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