VITA ADIVA® IA-CEM
Wysoce nieprzezroczysty preparat cementujący do uzupełnień na implantach
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Opis produktu
Co?

•	VITA ADIVA IA-CEM jest ultra-nieprzezroczystym, wysoce maskującym, podwójnie

utwardzalnym cementem kompozytowym stosowanym w implantoprotetyce.
W jakim celu? •	Służy do ostatecznego adhezyjnego mocowania koron (łączników) i mezostruktur na
platformach tytanowych oraz indywidulnych łącznikach tytanowych i cyrkonowych.
Czym?

•	Istnieją promotory przyczepności dla kompozytu mocującego, które gwarantują stabilne

połączenie między uzupełnieniem i łącznikiem

dalsze dane dotyczące produktu

ZALETY PRODUKTU

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Niezawodne maskowanie
• Niezawodne maskowanie łączników tytanowych
dzięki wysoce nieprzezroczystemu cementowi
kompozytowemu w kolorze zębów.

• VITA ADIVA IA-CEM jest uniwerslanym i niezawodnym
cementem, który stosujemy w celu spojenia wszystkich
uzupełnień wykonanych z ceramiki skaleniowej,
szklanej, hybrydowej, tlenku cyrkonu i kompozytu.

Szeroki zakres zastosowania
• Jedyny wysoce nieprzezroczysty cement kompozytowy
do zewnątrz i wewnątrzustnego zastosowania.
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Ekonomiczne cementowanie
• Około 30% mniejsze zużycie materiału w porównaniu
z konwencjonalnymi końcówkami mieszającymi
dzięki strzykawce Automix ze skróconą końcówką *.

VITA ADIVA®
ZR-PRIME
Primer do tlenku cyrkonu
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Pewne spojenie i przyczepność
• Stabilne spojenie dzięki wysokiej przyczepności
względem tytanowych i (hybrydowych) materiałów
ceramicznych.

Efektywnie wykonane uzupełnienie
• Materiał cementujący umożliwia ekonomiczne,
szybkie i skuteczne mocowanie uzupełnienia,
ponieważ utwardza się całkowicie zewnątrzustnie już
po 7 minutach, a wewnątrzustnie po 4 minutach.
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VITA ADIVA®
IA-CEM
wysoce nieprzezroczysty kompozyt cementujący

VITA ADIVA® IA-CEM SET nr. art. FAIACEMSET
Oznaczenie
pojemność Forma branżowa
VITA ADIVA IA-CEM, kolor: ultra-nieprzezroczysty
5 ml
strzykawka + 15 T-mixer 1:1, brązowy
VITA ADIVA CERA-ETCH
6 ml
Butelka
VITA ADIVA C-PRIME
5 ml
Butelka
VITA ADIVA ZR-PRIME
5 ml
Butelka
VITA ADIVA IA-CEM ACCESSORIES: VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays

nr. art.***
FAIACEMUO5
FACE6
FACP5
FAZRP5

VITA ADIVA® IA-CEM ACCESSORIES
jednostki
15 sztuk
25 sztuk
25 sztuk

nr. art.***
FATM11
FAMB25
FAAT25

*) żródło: T-Mixer Themenblatt, Sulzer Mixpac AG, Haag, Szwajcaria
**)	Kondycjonowanie tytanowych łączników za pomocą Monobond® Plus. Monobond® Plus jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Firma Ivoclar Vivadent AG,
FL-Schaan.
***) Wszystkie komponenty VITA ADIVA są wymienione wg listy nr. art. i można je zamówić i nabyć w detalu, jako pojedyncze sztuki.
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Oznaczenie
VITA ADIVA T-Mixer 1:1
VITA ADIVA Microbrush
VITA ADIVA Mixing-Trays

