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Tetric	EvoCeram®	Bulk	Fill

      
Tetric	EvoCeram®	Bulk	Fill
kompozyt bez kompromisów 
w warstwie 4 mm



C o m p e t e n c e 	 i n 	 C o m p o s i t e s ®

Nowa jakoÊç materiału Tetric EvoCeram®

Teraz – w czteromilimetrowych warstwach  
Jedno wype∏nienie, jeden materia∏, jedna warstwa

Tetric EvoCeram® Bulk Fill jest plastycznym 
i nieprzepuszczalnym dla promieni RTG nanohybrydowym 
kompozytem  przeznaczonym do wype∏nieƒ bezpoÊrednich w 
z´bach bocznych, w warstwach o gruboÊci do 4 mm.

Jedno wype∏nienie
Wype∏nianie ubytków i ich ostateczne kszta∏towanie jednà 
warstwà kompozytu.

Jeden materia∏
G∏adka konsystencja poprawia adaptacj´ brze˝nà kompozytu.

Jedna warstwa
Technika 4mm warstwy materia∏u usprawnia procedur´ 
wype∏niania ubytku. 

Tetric EvoCeram Bulk Fill  jest dost´pny w 3 uniwersalnych 
kolorach o przeziernoÊci  zbli˝onej do szkliwa, wynoszàcej  
15 %. Ze wzgl´du na fakt, i˝ materia∏ ∏àczy si´ idealnie z 
naturalnymi tkankami z´ba, wysokiej jakoÊci rezultaty mogà 
zostaç osiàgni´te w łatwy i szybki sposób.

Wybór koloru
IVA: A2-A3 do lekko czerwonawych z´bów
IVB: B1-B2 do lekko ˝ó∏tawych z´bów
IVW: bia∏y do szybkiego wype∏niania ubytków w z´bach 
mlecznych i do jasnych kolorów z´bów sta∏ych.

Wype∏nienia w 4mm warstwach- nowy poziom  
wydajnoÊci w wype∏nieniach w z´bach bocznych

Tetric EvoCeram Bulk Fill nie wymaga  zastosowania ˝adnego 
dodatkowego oprzyrzàdowania. Materia∏ jest nak∏adany   
do ubytku i kszta∏towany za pomocà  konwencjonalnych 
narz´dzi  stomatologicznych.

Tetric EvoCeram Bulk Fill daje si´ ∏atwo modelowaç. Dzi´ki 
starannie dobranym sk∏adnikom wype∏niacza, mo˝na go  
∏atwo i szybko polerowaç. Ostateczna  warstwa kompozytu 
nie jest wymagana.

Ze wzgl´du na zawartoÊç krzemianów  warstwowych  
w  kompozycie, Tetric EvoCeram Bulk Fill ma g∏adkà 
 konsystencj´, która umo˝liwia łatwe dopasowywanie si´  
do Êcian ubytku. Dlatego te˝, dodatkowe u˝ycie p∏ynnego 
 kompozytu w wi´kszoÊci przypadków nie jest wymagane.  
W razie koniecznoÊci, istnieje mo˝liwoÊç na∏o˝enia warstwy 
 ostatecznej (zaleca si´ zastosowanie Tetric EvoFlow®).

Ten innowacyjny produkt jest skutkiem dà˝enia do dalszego 
rozwoju kompozytu Tetric EvoCeram. Post´p ten znalazł 
wyraz w optymalizacji systemu inicjacyjnego poprzez  
zastosowanie w materiale nowego przyspieszacza  
polimeryzacji oraz inhibitorów: wra˝liwoÊci na Êwiatło  
oraz napr´˝enia skurczowego.

wypeŁnienie bez kOmprOmisów

Tetric	EvoCeram
®

	Bulk	Fill

 IVA IVB IVW

wypełnianie ubytku modelowanie

polimeryzacja efekt koƒcowy

Odcienie 



Trzy czynniki przemawiajàce za  
warstwami wype∏nieƒ o gruboÊci 
do 4 mm

• Przyspieszacz polimeryzacji

Innowacyjny  system inicjacyjny pozwalajàcy  
na ca∏kowità  polimeryzacj´ warstw materiału 
o gruboÊci nawet do 4 mm,  
z uwzgl´dnieniem krótkich przerw  
w utwardzaniu. Tetric EvoCeram Bulk Fill 
cechuje niezrównany przyspieszacz  
polimeryzacji, umo˝liwiajàcy utwardzanie 
4mm warstw materia∏u w  zaledwie  
10 sekund (np. z bluephase® style).

• Inhibitor wra˝liwoÊci na Êwiat∏o

W celu uzyskania doskona∏ej estetyki 
 wykonanego wype∏nienia, 4 mm warstwa 
materia∏u musi byç ∏atwa do nak∏adania przy 
sztucznym Êwietle w gabinecie. W tym celu, 
w sk∏adzie Tetric EvoCeram Bulk Fill 
uwzgl´dniono inhibitor wra˝liwoÊci na 
Êwiat∏o, opatentowany przez Ivoclar Vivadent. 
Dzia∏a on jak tarcza ochronna (np. przy 
sztucznym oÊwietleniu w gabinecie). 
Jednak˝e, nie zaburza polimeryzacji  
intensywnym Êwiat∏em niebieskim.

• Inhibitor napr´˝enia skurczowego

Tetric EvoCeram Bulk Fill dodatkowo zawiera 
inhibitor napr´˝enia skurczowego. Ta cecha, 
pozwalajàca na jak najmniejsze napr´˝enie 
skurczowe podczas polimeryzacji, jest bardzo 
po˝àdana w materiale nak∏adanym w gru-
bych warstwach.

Nie tylko napr´˝enie skurczowe (w MPa,  
si∏y roz∏o˝one sà wzd∏u˝ Êcian ubytku  
i powierzchni), ale tak˝e obj´toÊç skurczowa 
(w %; obj´toÊç, którà materia∏ traci podczas 
polimeryzacji) sà wyjàtkowo małe w Tetric 
EvoCeram Bulk Fill. Obydwa wymienione 
parametry sà jednakowo wa˝ne, aby 
osiàgnàç sukces kliniczny.

wypeŁnienie bez kOmprOmisów wydaJne wypeŁnienia w z¢bach bOcznych
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Nowy system inicjacyjny
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przyspieszacz polimeryzacji

standardowy system inicjacyjny 
przyspieszacz polimeryzacji
ca∏kowita polimeryzacja 4mm warstw kompozytu
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pomiary zgodne z ISO 4049, R&D IVAG, czerwiec 2011
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Tetric EvoCeram
Bulk Fill

SDR-Flow* Venus
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Sonic Fill*   

pomiary zgodne z Watts, R&D, IVAG, czerwiec 2011-09-02
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*powy˝sze marki nie sà zarejestrowanymi znakami towarowymi 
Ivoclar Vivadent AG



OpakOwania

Nr kat.	 Refill	1	x	3	g	strzykawki	
638244WW	 TETRIC	EVOCERAM	BULK	FILL	1	x	3	g	IVA	
638245WW	 TETRIC	EVOCERAM	BULK	FILL	1	x	3	g	IVB	
638246WW	 TETRIC	EVOCERAM	BULK	FILL	1	x	3	g	IVW	

Nr kat.	 Refill	3	x	3	g	strzykawki	
638241WW	 TETRIC	EVOCERAM	BULK	FILL	3	x	3	g	IVA	
638242WW	 TETRIC	EVOCERAM	BULK	FILL	3	x	3	g	IVB	
638243WW	 TETRIC	EVOCERAM	BULK	FILL	3	x	3	g	IVW	

Nr kat.	 Refill	20	x	0.2	g	Cavifils	
638227WW	 TETRIC	EVOCERAM	BULK	FILL	20	x	0.2	g	IVA	
638228WW	 TETRIC	EVOCERAM	BULK	FILL	20	x	0.2	g	IVB	
638229WW	 TETRIC	EVOCERAM	BULK	FILL	20	x	0.2	g	IVW	

Tetric	EvoCeram
®

	Bulk	Fill
Kompozyt bez kompromisów
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Powy˝szy produkt nale˝y do pola kompetencji  
"Materiały pełnoceramiczne". Wszystkie produkty 
tego obszaru sà ze sobà kompatybilne.

W skrócie:
Wy˝szy poziom wydajnoÊci w wype∏nieniach w z´bach bocznych

Jedno wype∏nienie

Krzemiany warstwowe zawarte w Tetric EvoCeram Bulk Fill odpowiadajà za w∏aÊciwoÊci plastyczne materia∏u.  
Dzi´ki  zintegrowanym sk∏adnikom wype∏niacza, materia∏ mo˝e byç polerowany, a˝ do uzyskania wysokiego po∏ysku.  
Dlatego te˝, ostateczna warstwa kompozytu nie jest wymagana.
	

Jeden materia∏

Ze wzgl´du na g∏adkà konsystencj´ materia∏u, Tetric EvoCeram Bulk Fill z ∏atwoÊcià dopasowuje si´ do Êcian ubytku. 
 Kompozyt daje si´ ∏atwo i szybko nak∏adaç do ubytków w z´bach bocznych. Nie jest wymagane u˝ycie dodatkowych, drogich 
narz´dzi. W wi´kszoÊci przypadków, zastosowanie p∏ynnego kompozytu nie jest konieczne, ale w razie potrzeby, istnieje taka 
mo˝liwoÊç.
	

Jedna warstwa

Tetric EvoCeram Bulk Fill oferuje wydajnà metod´ zak∏adania wype∏nieƒ w ubytkach w z´bach bocznych. Materia∏ mo˝e byç 
nak∏adany w warstwach do 4 mm gruboÊci.

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr.	2
FL-9494	Schaan
Liechtenstein
Tel.	+423	/	235	35	35
Fax	+423	/	235	33	60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar	Vivadent	Polska	Sp.	z	o.o.
Al.	Jana	Pawla	II	78
00-175	Warszawa
Polska
Tel.	+48	22	635	54	96
Fax	+48	22	635	54	69
www.ivoclarvivadent.pl


