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CLEARFIL MAJESTY Esthetic: 
 
A kiterjedt többrétegű tömés már a 
múlté. A CLEARFIL MAJESTY Esthetic-kel 
többé nincs szükség több színű rétegekre 
egy esztétikus tömés elkészítéséhez. Csak 
válasszon egy odaillő színt!  
A hagyományos esztétikus kompozitokat 
többszínű rétegben kell alkalmazni a fog 
természetes kinézetének helyreállítása 
érdekében. A CLEARFIL MAJESTY Esthetic 
képes erre mindössze egy árnyalattal. 
Pontosan reprodukálhatók a természetes 
foganyag optikai tulajdonságai. A hagyományos kompozitokkal szemben a tömésszélek 
láthatatlanok lesznek.  
A természetes foganyag elnyeli, majd szétszórja a fényt minden irányban. Egyedülálló 
összetételének köszönhetően a CLEARFIL MAJESTY Esthetic közel azonos 
tulajdonságokat biztosít. 
Kevésbé érzékeny a környezeti fényekre, 4.5 perces feldolgozási idejének 
köszönhetően majdnem kétszer annyi ideig dolgozhat vele, mint más kompozitokkal, 
amelyek ennyi idő alatt megkötnek. 
Könnyen kezelhető és nem tapad a műszerekhez. 
Nagy kopásállósággal bír, így probléma nélkül használható bármilyen típusú kavitás 
helyreállítására.  
A választható 9 standard szín segítségével a tömések többsége ellátható, emellett 8 
kiegészítő szín áll rendelkezésre a bonyolultabb esetek megoldásához.  
Standrad színek: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, HO (Hollywood opaque) 
Kiegészítő színek: OA2, OA3, OA4, E (zománc), XL (extra light), OC (okkluzális), T 
(transzparens), AM (borostyán) 
 
 
Ára: bruttó 12 573.-Ft 
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CLEARFIL Majesty ES-2 Flow: 

a nagy töltőanyag mennyiség 

mellett is megmarad a kiváló 

folyékony tulajdonsága, de 

lehetővé válik, hogy esztétikus 

és tartós tömést készítsen 

akár a posterior régióban is.  

 
Ára: bruttó 17 755.-Ft 
 
 
 
 
 
 
CLEARFIL Universal Bond Qiuck utántöltő: 
önsavazó, egykomponensű, fluorid leadó 
univerzális bond, melyet használhatunk total-
etch és selectiv-etch technikával. MDP 
molekula hármas szerkezetének 
köszönhetően rendkívül erősen és tartósan 
kötődik a zománchoz, dentinhez és a 
kompozithoz, fémekhez is.  
 
 
 
 
Ára: bruttó 28 990.- Ft 
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PANAVIA V5 (Automix/ Resin cement) 
Kettős kötésű ragasztócement 
 
Felhasználási terület: 

- Koronák, hidak, inlay-k, onlay-k, héjak és 
ragasztott hidak  

- ZrO₂, Al₂O₃ anyagokból, 
szilikátkerámiából, hibridkerámiából, 
kompozitból vagy fémbőlZrO₂, Al₂O₃ 
anyagokból, szilikátkerámiából, 
hibridkerámiából, kompozitból vagy 
fémből készült restaurációk 
implantátumpillérekre rögzítése 

- fémből vagy műanyagból, fémstiftekből és üvegszálas stiftekből készült 
stiftfelépítmények rögzítése 

 
Ára: bruttó 49 900.- Ft 
 
 
 
 
Elérhetőségeink: 
Csákány Zsombor – 06/30-526-7216 
Lassu Anett – 06/20-802-7090 
Vladár Emese – 06/70-633-5293 
 


