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Uitgebreid
Univet, een ltaliaanse fabrikant

van bescherm- en loepbrillen, heeft

het assortiment uitgebreid met

een standaard TTL (Through The

Lens) Calilei loepbril. Deze naar
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eigen zeggen betaalbare en kwali-

tatief hoogstaande bril draagt bij

aan een juiste werkhouding en

optimaal zicht. Er zijn drie typen -
small, medium en large - die zijn

ontworpen met een vergrotings-

factortwee. De bril is uitgevoerd

met een beschermbrilvolgens de

ISO-norm EN 166.

lnformatie:

www.d i rectdenta lsu pplies.n l.

de weg vrij gemaakt voor nieuwe

methoden in de restauratieve tand-

heelku nde.

lnformatie:

www.directdenta lsu pplies.n l.

Poppen
De Liliane Poppenvilla is een kinder-

speelmeubel ter vervanging van

traditionele kinder- en speeltafel-

tjes in wachtkamers. De villa, voor-

zien van vier metalen wielen met

dubbele voetremmen, heeft aan

weerszijden verdiepingsvloeren die

als tekenblad kunnen fungeren.

De inrichting bestaat uit onder

meer verschillende meubeltjes, een

aanrechtje en een douche. Volgens

de leverancier brengt de villa een

'energievera ndering' teweeg en

draagt het speelmeubel bij aan de

afleiding en ontspanning van zowel

ouders als kinderen.

I nformatie: www.liliane.eu.

proced ure door terugbrengingen

van het aantal componenten tot

twee. ln combinatie met Scotch-

bond Universal Adhesief geeft het

cement volgens de producent het

meest optimale resultaten. RelyX

Ultimate wordt geleverd in een

automix spuit.

lnformatie: www.3m.com.

Monomeren die in composieten

voorkomen, zoals TECDMA en

HEMA, lijken steeds vaker overge-

voeligheidsreacties op te roepen.

Het Zwitserse Saremco Dental

claimt als eerste een monomeer-

vrij composietsysteem te hebben

ontwikkeld. Dit bestaat uit een

ad hesiefsysteem, een com po-

siet met een lage krimpspan-

ning, een fissuursealer en een

com posietcement. H iermee

wordt volgens de fabrikant

Vitaal
Septodont heeft de klinische

toepassing van Biodentine verbe-

terd. Hierdoor is het nu mogelijk

er in dezelfde sessie composiet op
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Overgevoelig

Optimaal
RelyX Ultimate heet het dualcure

adhesief composietcement dat 3M

ESPE ten behoeve van keramisch

cementeren heeft ontwikkeld. Het

cement zorgt volgens de produ-

cent door de hechtsterkte, slijtage-

weerstand en langdurige esthetiek

voor compromisloze resultaten.

Verder biedt RelyX Ultimate de

tandarts een vereenvoudigde

aan aan te brengen. Biodentine

is een biocompatibel en bioactief

materiaal om beschadigd dentine

te behandelen, zowel bij kroon- en

brugwerkbehandelingen als bij

wortel ka naa lbeha ndeli n gen. Het

bevordert volgens de producent

de remineralisatie van dentine,

houdt de vitaliteit van de pulpa in

stand en stimuleert de genezing

ervan. Volgens Septodont blijft de

volledige restauratie behouden

wanneer het composiet binnen

twaalf minuten na het mengen

op Biodentine wordt aangebracht.

I nformatie: www.septodont. n l.
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Deze rubriek is gebaseerd op informatie die dogr bedrijven beschikbaar is
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