BIO Line
zcela biokompatibilní
pro bezpečnou integraci
v souladu s lidským organizmem
bez uvolnění jakékoliv toxické látky

BIS-GMA FREE
Matrice s vysokou stabilitou pryskyřice, bez přítomnosti BIS-GMA
(= monomer, který uvolňuje Bisfenol-A) a bez volných nanočástic
které vznikají při oděru a které by mohly být absorbovány tělem.

v prášcích,

Bisfenol-A (BPA)

je organická sloučenina, která vykazuje v lidském těle estrogenní
vlastnosti a způsobuje zdravotní potíže.
Obsahuje agregované, tj. sdružené nanočástice, které nemohou proniknout do
buněčné membrány, na rozdíl od nanočástic, jejichž účinek na zdraví je stále předmětem
diskuse.

SORTIMENT:
Enamel Plus HRi Flow – vysoce fluorescentní, bez bublinek. Ideální
jako podložka kavit. Pro přímé a nepřímé rekonstrukce a pro V. třídu
Barvy UD0 - UD6

715,- Kč / 2 g
Ena SOFT – světlem tuhnoucí kompozit pro dočasné
výplně. Ideální pro dočasné řešení na implantáty, ale i inleje
a onleje.
Cena:

850,- Kč / 5 g

Ena SOFT FLOW – světlem tuhnoucí kompozit
Pro dočasné výplně – flow konzistence ideální pro inleje a onleje.
Cena:

850,- Kč / 3 g
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Ena Bond – použití technikou Etch & Rinse, po leptání aplikovat
alespoň 2 vrstvy
Cena:

1.980,- Kč / 5 ml

Ena Cat – při použití s Ena Bondem pro duální chemickou reakci
např. při cementování čepů. Míchá se poměrem 1:1. Cena: 2.050,- Kč / 5 ml
Bio FUNCTION – nová biokompatibilní sklovina
do postranního úseku. Určená pro mikroinvazivní rekonstrukce
respektující funkci a neuromuskulární systém – při dosažení
optimální estetické integrace
Cena: 1.690,- Kč | barvy BF1, BF2, BF3

Akce: 1.352,- Kč (5 g) + Flow zdarma (1 g) – platná pro odstín BF2
Ena Flow SEALANT – světlem tuhnoucí flow
tekutější konzistence pro pečetění přirozených zubů
a okrajů kompozitních rekonstrukcí.
Fluorescentní – snadná detekce pod UV lampou.
Dobrá odolnost oděru.
Cena:

715,- Kč / 2 ml

Ena Cem HF – radioopákní fluorescentní duální kompozitní
cement v pěti dentinových barvách (UD1, UD2, UD3, UD4, UD5).
Vysoce naplněný (77 % hmotnosti), žádné bublinky (stejné jako Flow).
Cena:

2.710,- Kč / 8 g

PEDODONTIC BIO KIT – startovací set pro použití v pedostomatologii
Obsahuje: BF3 – sklovinu BioFunction s vysokým jasem | 2,5 g
CHRFUD0 – Flow HRi v barvě UD0 | 2 g
CHRFUD1 – Flow HRi v barvě UD1 | 2 g
EHFS – Sealant, pečetidlo
Cena: 2.390,-

Kč
více informací k sortimentu řady BIO naleznete na www.italdent.cz
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