
Podwójnie utwardzalny materia³ kompozytowy do odbudowy zrêbu korony
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IDEALNA

TIKSOTROPIA

Idealna lepkoœæ pozwala 
na ³atwe modelowanie

Idealna tiksotropia 
do odbudowy 
zrêbu korony

W³aœciwoœci mechaniczne zosta³y przetestowane i potwierdzone przez laboratorium biomateria³ów Uniwersytetu w Pary¿u

Strzykawka samomieszaj¹ca typu Automix

Strzykawka samomieszaj¹ca typu Automix

Cartridge

Cartridge

Ultra cienkie 
koñcówki 
wewn¹trzustne

Cienkie 
koñcówki 
wewn¹trzustne



Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" sp.j. 
42-226 Czêstochowa, ul. Loretañska 31
tel. 34 367 00 00, fax 34 368 82 50
e-mail: dental@marku.com.pl

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce: 

ZALETY

PROCEDURA KLINICZNA DANE TECHNICZNE

OPAKOWANIA

Po wykonaniu procedury bondingu 
pokryæ wk³ad materia³em DentoCore/

DentoCore Body i wprowadziæ 
materia³ bezpoœrednio do kana³u

Wype³niæ formówkê materia³em 
DentoCore/DentoCore Body

Polimeryzowaæ materia³ przez 
5 sekund a nastêpnie usun¹æ 

nadmiar materia³u. 
Polimeryzowaæ przez 20 sekund

Wk³ad zostaje szczelnie 
umocowany w kanale

Osadziæ formówkê z materia³em 
DentoCore/DentoCore Body

Usun¹æ formówkê 
i opracowaæ zr¹b korony

Efekt koñcowy

Podwójnie utwardzalny (chemo- i œwiat³outwardzalny)

Gwarantowana polimeryzacja nawet w miejscach 
niedostêpnych dla œwiat³a lampy polimeryzacyjnej
Faza ¿elu pozwala na usuniêcie nadmiaru kompozytu

Znacznie lepsze w³aœciwoœci mechaniczne w stosunku 
do tradycyjnego kompozytu na bazie ¿ywic BisGMA

D³ugoczasowa trwa³oœæ odbudowy

£atwa diagnostyka radiologiczna

Lepsza adaptacja brze¿na

Wzmacnia strukturê naturalnych zêbów i pomaga 
zapobiegaæ wtórnej próchnicy

Strzykawka samomieszaj¹ca lub cartridge

Technologia nanocz¹stek

Doskona³a wytrzyma³oœæ na œciskanie (248 MPa, wg ISO: 120 MPa)

Najwiêkszy kontrast w promieniach RTG wœród wszystkich materia³ów

Bardzo niski skurcz polimeryzacyjny

Uwalnia fluor

Dostêpny w 2 wariantach aplikacyjnych

Wytrzyma³oœæ na œciskanie 
Skurcz liniowy
Wytrzyma³oœæ na zginanie
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie 
Wch³anialnoœæ wody
G³êbokoœæ polimeryzacji 
(dla lamp LED 20 sekund)
Wzrost temperatury podczas 
polimeryzacji
Czas opracowania
Czas wi¹zania
Kontrast w promieniach RTG

1 strzykawka 5 ml w odcieniu A3
+ 10 koñcówek mieszaj¹cych
+ 10 cienkich koñcówek wewn¹trzustnych
+ 10 ultra cienkich koñcówek wewn¹trzustnych

Odcieñ bia³y:
1 cartridge 50 g
+ 25 koñcówek mieszaj¹cych
+ 25 koñcówek wewn¹trzustnych

Odcieñ A3:
1 cartridge 50 g
+ 25 koñcówek mieszaj¹cych
+ 25 koñcówek wewn¹trzustnych

Podajnik do cartridge

Koñcówki mieszaj¹ce:
25 koñcówek mieszaj¹cych
+ 25 koñcówek wewn¹trzustnych

DCSAK1

DCB-50

DCA3-50

DABODY1-10

-

DCBODY-50

DCE-50

DCP

DCA

DCEXF-50

Strzykawka samomieszaj¹ca typu Automix

Cartridge

DENTOCORE

DENTOCORE

DENTOCORE
BODY

DENTOCORE
BODY

Koñcówki mieszaj¹ce:
25 koñcówek mieszaj¹cych
+ 25 cienkich koñcówek wewn¹trzustnych

Ultra cienkie koñcówki mieszaj¹ce:
25 koñcówek mieszaj¹cych
+ 25 ultra cienkich koñcówek wewn¹trzustnych

Sk³ad materia³u oparty na ¿ywicach Bis-GMA z zawartoœci¹ 
wype³niaczy szklanych i nanowype³niaczy 

W£AŒCIWOŒCI
WYMAGANIA 

wg ISO 4049:2000
DENTOCORE & 

DENTOCORE BODY

120 MPa
3.5%

50 MPa
40 MPa

<7 µg/mm³
>2 mm

<41 °C

2 min
5 min

248 MPa
1.2%

200 MPa
40 MPa

2 µg/mm³
5.2 mm

32 °C

1 min 30 s
4 min 30 s
400% Al
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