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ar
حشوة األيونومير الزجاجي Glass Ionomer
تم تصنيع مجموعة  AHLمن مواد حشوة األيونومير الزجاجي باستخدام زجاج األلومنيوم سيليكات الشفاف الذي يوفر خصائص جمالية ممتازة دون اإلخالل بالقوة والقدرة
على مقاومة التآكل .كل من المادة األمامية والخلفية توفر شفافية فائقة وتسمح بإطالق الفلوريد بكمية كبيرة فضال عن التوافق الحيوي الممتاز مع أقل حساسية للعصب .كل
من المنتجين لهما معامل تمدد حراري ( )CTEقريب من ذلك الخاص باألسنان الطبيعية وقوة ربط فائقة.

 AHfilحشوة األسنان األمامية

 AHfil Silverاأليونومير الزجاجي المقوى

• موصى به لتجويفات الفئة ثالثة أو خمسة
• وقت عمل وتصلب أمثل

• موصى به لتجويفات الفئة واحد أو اثنان وللتبطين وتكوين قلب السنة
• تماسك انضغاطي
• غير منفذ لألشعة
 15جم مسحوق 7/مل سائل باإلضافة إلى وسادة مزج ومجرفة

 15جم مسحوق 7/مل سائل باإلضافة إلى وسادة مزج ومجرفة

 + AHfilمادة ترميمية خلفية
	•موصى به لتجويفات الفئة ثالثة وخمسة وتكوين اللب والعالج بالحد األدنى من
التدخل الجراحي ()MI
	•تماسك انضغاطي وقوة ضغط عالية
	•غير منفذ لألشعة
متاح في شكل  -15جم مسحوق 7/مل سائل باإلضافة إلى وسادة مزج ومجرفة أو
عبوة من  50كبسولة

 AHfil LCالترميمي المعدل بالريزن (ضوئي التصلب)
• موصى به لتجويفات الفئة خمسة والسطح األحادي من الفئة واحد واثنان في
البالغين
• مثالي لإلصابات العنقية والترميمات “الشطيرية” و ARTو MIوحيث توجد حاجة
لوقف تسوس األسنان
• خالي من ميتاكريالت هيدروكسي اإليتيل ( )HEMAمع قوة ثني عالية
• يمتزج بسهولة مع التركيبات الناعمة ،وغير منفذ لألشعة
 15جم مسحوق 6/مل سائل باإلضافة إلى وسادة مزج ومجرفة

مواد حشو الكمبوزيت

ربط وتخريش Bonding & Etching

 reliaFIL LCهي مادة حشو عامة كمبوزيت ضوئية التصلب من إنتاج
 .AHLمن خالل استخدام تقنية الجسيمات المتقدمة ،قمنا بتطوير مادة مركبة
“النانو الهجين” التي توفر إطالق وإعادة تغذية بالفلوريد متطورة .كما أنها
تتمتع بمقاومة متميزة للتآكل وخصائص جمالية فائقة.

زجاجة reliaBond Xtra

 reliaFIL LCمادة الحشو الكمبوزيت
• إطالق وإعادة تغذية بالفلوريد متطورة
• مناسبة لكل من الجزئين األمامي والخلفي
• تجويفات الفئة واحد إلى خمسة
• عتامة شعاعية عالية تعادل ضعف تلك الخاصة بعاج السن الطبيعي
• متاحة في محاقن وكبسوالت بـ  12لون
متاحة في محاقن  4جم وكبسوالت  0.25 × 20جم

 reliaBond Xtraهي مادة الصقة “متعددة األغراض” خالية بالفعل من .HEMA
تتيح للمستخدم التخريش والتبطين والربط بوضع المادة مرة واحدة ،توفر
 reliaBond Xtraقوة ربط فائقة للمينا وعاج السن والمعدن ومناسبة لالستخدام مع
كل من كمبوزيت والكومبومر.
زجاجة بحجم  6مل مع وعاء توزيع و 50أداة وضع صغيرة

 reliaBond Xtraجرعة وحدة
 reliaBond Xtraمتاح في زجاجة أو كبسوالت من جرعة واحدة
• وضع المادة في خطوة واحدة بدون حاجة للتبطين أو التخريش  -الجيل السابع
• توافق حيوي وقوة ربط فائقة
• سهل االستخدام بدون مزج أو ترج
• مناسب لالستخدام في التجويفات السطحية
جرعة واحدة في عبوات من  50مع  50أداة وضع صغيرة

 reliaBondالمادة الالصقة ضوئية التصلب
 reliaFIL Flowالمادة الكمبوزيت التدفقية ضوئية
التصلب
• مناولة استثنائية وقوة فائقة ومرونة عالية
• تدفقية  -مثالية للترميمات الصغيرة
• إطالق وإعادة تغذية الفلوريد للمساعدة في منع التسوس الثانوي
• عتامة شعاعية ممتازة
• انتشار مثالي للضوء من أجل الحصول على خصائص جمالية وشكل مرئي
ممتاز
• تصلب بالضوء  -تصلب متقن
محقنة  2جم

 reliaBondهي مادة تبطين وربط ضوئية التصلب مكونة من جزء واحد .وتوفر قوة
ربط عالية بين المركب أو الكومبومر والمينا وعاج السن والمعدن.
• المادة توضع مرة واحدة  -بدون مبطن منفصل
• يمكن استخدامها للحشوات المباشرة وللتطعيمات والترصيعات والتلبيسات
المباشرة وغير المباشرة
• تقوم بترطيب واختراق السن الطبيعي
• خالية من المذيبات والرائحة
زجاجة  5مل

 caviEtchمخرش حمض الفوسفوريك

 reliaFIL LCالنظام الترميمي التركيبي العام ضوئي
التصلب
طقم محاقن تركيبية عامة تحتوي على  A2 ،A3 ،A3.5 ،B2 × 4جم محاقن
و 6 × 1مل من مادة  reliaBondالالصقة و 5 × 1مل من مادة التخريش caviEtch

 caviEtchهو مخرش حمض فوسفوريك مائي  %40تم تصميمه لتوفير “تخريش”
عالي الجودة ألسطح المينا للربط الترميمات التركيبية والترميم بالرريزن
• لزوجة مثالية من أجل البروز اليسير مع تأثير تميعي بالرج غير تنقيطي
• موصى به لترميمات الفئة واحد إلى خمسة ،وموانع تسرب الشقوق وأدوات
تقويم األسنان والسيراميك المربوط بالرريزن أو تلبيسات األكريليك
• لون أخضر المع للتركيب الدقيق
محقنة  5مل مع  10أطراف تطبيق بقفل Luer

األسمنت

 ZOECemأسمنت يوجينول أكسيد الزنك المقوى
يشتمل على بوليمر تقوية يتم دمجه في المسحوق ،مما يعطي األسمنت القوة لمقاومة
قوى التكثيف ولضمان فترة عمر كافية عند استخدامه كحشوة مؤقتة.
• مكون تقوية في المسحوق
• غير منفذ لألشعة
• ترميمي مؤقت طويل المدى
 40جم مسحوق 15/مل سائل
غير موصى به للريزن األكريليكي أو الريزن أو مواد التاج والجسر المؤقتة.

 AHluteأسمنت مالط األيونومير الزجاجي
 AHluteيلتصق أسمنت مالط األيونومير الزجاجي كيميائيًا بمادة األسنان والسبائك
غير الثمينة مما يحقق أقصى تثبيت .تزداد درجة الحموضة سريعًا أثناء عملية
ً
ممتازا.
التصلب مما يضمن تواف ًقا حيويًا
• مستوى عالي من إطالق الفلوريد الممتد
• مقاومة متميزة للبلى والتآكل
• قوة استثنائية لترميمات تدوم لفترة طويلة
• سهل المزج
 15جم مسحوق 7/مل سائل باإلضافة إلى وسادة مزج ومجرفة.

المواد المؤقتة

 + AHluteأسمنت مالط األيونومير الزجاجي المعدل
بالريزن
إن أسمنت مالط األيونومير الزجاجي المعدل بالريزن ذي التصلب المزدوج هذا يعد
مثاليًا للصق التيجان والجسور والتطعيمات والترصيعات والترميمات “المصنوعة
من السيراميك بالكامل”.
• عالي القوة اللتصاق دائم
• مستوى عالي من إطالق الفلوريد الممتد
• تغير اللون يجعل التشذيب يسيرً ا
• لون موحد جميل
 15جم مسحوق 7/مل سائل باإلضافة إلى وسادة مزج ومجرفة.

 AHlute orthoأسمنت مالط تقويم األسنان للمزج
بالماء
محسّن لالستخدام في عمليات تقويم األسنان  -يلتصق كيميائيًا بالسن والمعادن غير
الثمينة من أجل تثبيت ممتاز.
• قوة استثنائية اللتصاق متين
• مستوى عالي من إطالق الفلوريد الممتد
• سهل المزج
• توافق حيوي ممتاز
للمزج بالماء  30جم

 ZCem Phosفوسفات الزنك
إن هذا المنتج يجمع بين التقنية المجربة والمختبرة وتقنيات المعالجة الحديثة إلنتاج
أسمنت متين يمكن االعتماد عليه.
• يلتصق بالمينا والسن الطبيعي والمعادن غير الثمينة
• غير منفذ لألشعة
• سهل المزج
مسحوق/سائل  90جم 30/مل

 ZCem Carbمتعدد الكربوكسيل
يوفر هذا المنتج توافقا حيويا ممتازا ،باإلضافة إلى قوة ميكانيكية محسّنة ومقاومة
للتآكل.
• مناسب للصق المينا والسن الطبيعي والمعادن غير الثمينة
• إطالق فلوريد ممتد
• غير منفذ لألشعة وسهل المزج
مسحوق/سائل  90جم 30/مل

 Tfilمادة حشو التجويفات المؤقتة
مادة حشو مؤقتة جاهزة لالستخدام مع قاعدة من الريزن الصناعي .التصاق جيد
بالسن الطبيعي وتكيف هامشي ممتاز.
• تصلب على مرحلتين  -تصلب مبدئي سريع يتيح التركيب اليسير
• قوة كافية وسهولة في اإلزالة
• غير منفذة لألدوية
• تماسك سهل االستخدام
وعاء  30جم  -أبيض

 Tfil ecoمادة حشو التجويفات المؤقتة
مادة حشو مؤقتة جاهزة لالستخدام مع قاعدة من أكسيد الزنك .قوة كافية وسهولة في
اإلزالة .التصاق جيد بالسن الطبيعي وتطابق ممتاز للحشوة مع حواف التجويف.
• للحشو المؤقت للتجويفات ومنع التسرب المؤقت لألدوية
• غير منفذة لألدوية
• قوام متماسك سهل االستخدام
وعاء  38جم  -أبيض

 xeroCemأسمنت مؤقت خالي من اليوجينول تلقائي
المزج
أسمنت خالي من اليوجينول تمامًا معتمد على أكسيد الزنك وحمض البنزويك
اإليثوكسي ( .)EBAيتم توزيعه بسهولة من محقنة مزج تلقائي مما يمنح تماسك ناعم
وكريمي مع وقت عمل طويل.
• غير منفذ لألشعة مع طبقة ذات سمك منخفض
• ال يثبط بلمرة الريزن
• مثالي للصق المؤقت للتيجان والجسور المؤقتة
• مناسب لالستخدام في المرضى الذين يعانون من حساسية لليوجينول
 5 × 2مل محقنة مزج تلقائي مع  6أطراف

 caviLINEمعجون التبطين هيدروكسيد الكالسيوم

 proKlenseغسول الفم

 caviLINEهو عبارة عن نظام معجون ثنائي معتمد على هيدروكسيد الكالسيوم
يستخدم كمبطن في التجويفات العميقة ولتغطية العصب المباشرة وغير المباشرة
• عباره عن معجون يقٌدم في شكل  2أنبوب لمزجهم سويا
• تركيب قاسي ذاتي التصلب غير منفذ لألشعة
• لن يثبط بلمرة األكريليك والترميم والكمبوزيت
• يتحمل ضغط االملغم
قاعدة  13جم  /حفاز  11جم

قرص غسول فم لالستخدام بعد عالج األسنان لتوفير انتعاش الفم .فقط ضع قرصا
واحدا في كوب واملئه بالماء وسيذوب القرص خالل ثواني لتوفير غسول فم تطهير
للمريض.
• قيمة ممتازة
• نكهة النعناع ذات المذاق المنعش
• سريع الذوبان
•  1000استخدام للعبوة :قرص واحد = كوب واحد من غسول الفم
 1000قرص في العبوة

 tubliCEMختام قناة الجذر من يوجينول أكسيد
الزنك
 Tublicemهو أسمنت يوجينول أكسيد الزنك ثنائي المعجون لالستخدام في سد قناة
الجذر
• للسد الدائم لمساحة قناة الجذر بمساعدة نقاط السد
• يتم مزج المعاجين بسهولة لعمل قوام متماسك ناعم وكريمي من أجل سهولة
االستخدام
• غير منفذ لألشعة
• طبقة ذات سمك منخفض
قاعدة  8جم  /حفاز  3.5جم

العناية بالفم

منتجات أخرى

 imPressمادة الطبعات السنية من األلجينات اللونية
(سريعة التصلب)
مادة سريعة التصلب تتمتع بقدرة فائقة على تسجيل اإلبطة دون سحب أو تمزق.
• تسلسل تغير اللون يشير إلى مرحلة الطبعة
• مبيد الجراثيم  -مادة التصلب مقاومة للجراثيم
• طبعات عالية الدقة
• مرنة عند تصلبها
• سهلة المزج
 500جم مع مجرفة قياس الماء والمسحوق

 proKleneمعجون منتظم للمعالجة الوقائية
مزيج مختار من المواد الكاشطة لضمان اإلزالة المثلى للويحات والقلح بدون الكشط
الزائد للمينا.
• تميعي بالرج لتقليل البقع
• نكهة طبيعية يتقبلها المريض
• خالي من الفلوريد
متاح في أوعية بحجم  50جم أو  250جم.

 + proKleneمعجون المعالجة الوقائية الخالي من
الزيوت
نفس معجون  proKleneالمعتاد ولكن خالي من الزيوت
• مناسب لتنظيف التجويفات قبل تركيب الترميم.
متاح في أوعية بحجم  50جم أو  250جم.

 proRinseغسول الفم
غسول فم فائق مركز لالستخدام بعد المعالجة ،مع نكهة نعناع ممتعة المذاق مثالية
إلنعاش فم المريض.
• موفر للغاية
• نكهة النعناع ذات المذاق المنعش
• خال من السكر والكحول
• أكثر من  1100استخدام للعبوة :جرعة واحدة = كوب واحد من غسول الفم
زجاجة  100مل

 astrinGIVALانكماش اللثة
 AstrinGIVALهي تركيبة قابضة لتحقيق انكماش اللثة ووقف نزيف الدم
• شكل محقنة مالئم مع أطراف مضمنة ومغلفة بالرقاقات المعدنية للحفاظ عليها
جديدة
• تطبيق سريع وسهل ويتم غسلها بسهولة بعد أثر االنكماش
• مزودة بمادة إلرقاء الدم تعمل على امتصاص أي نزيف أو رشح سائل
تستخدم ألخذ الطبعات واللصق والتجويف
 2 × 2جم  +أطراف التطبيق
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