
W odpowiedzi na poszukiwania przez lekarzy prostych i jednocześnie niezawod-
nych procedur klinicznych firma Dentsply wprowadza na rynek nową linię pro-
duktową ONE. Wprowadzone w ostatnich latach do sprzedaży takie materiały 
jak SDR®, system Palodent®Plus, Core&Post oraz wiele innych spotkały się z bar-
dzo dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród lekarzy stomatologów. Linia 
produktowa ONE jest kolejną propozycją firmy Dentsply wpisującą się w filozo-
fię dostarczania pewnych i skutecznych rozwiązań do codziennej praktyki.
ceram.x® one 
To kontynuacja sprawdzonej w poprzedniej wersji materiału technologii nanohy-
brydowej z syntetycznym wypełniaczem ceramicznym.
Dzięki zastosowaniu technologii nano-ceramicznej kompozyt charakteryzuje się:
• łatwą do uzyskania naturalną estetyką wypełnień • bardzo dobrymi właściwo-
ściami polerującymi (szybko, łatwo i na długo osiąga wysoki połysk) • bardzo 
dobrymi właściwościami użytkowymi: podczas modelowania materiał nie rozpły-
wa się i nie klei do narzędzi, a odtworzone struktury anatomiczne  pozostają bez 
zmian do momentu polimeryzacji;

Nowoczesny system fotoinicjacji powoduje, że materiał charakteryzuje się 
długim czasem pracy (do 3 min) bez ryzyka związania kompozytu w świetle lampy.

ceram.x® one jest dostępny w 2 wersjach kolorystycznych pozwalających na za-
stosowanie w różnych przypadkach klinicznych. 

ceram.x® one UNIVERSAL to kompozyt, w którym dostosowano klucz kolorów do 
powszechnie stosowanego i preferowanego przez lekarzy kolornika VITA Classic.
Pośrednia przezierność oraz doskonały efekt kameleona pomaga lekarzom w do-
borze koloru wypełnień nawet w bardzo wątpliwych pod tym względem przy-
padkach. Materiał bardzo dobrze się sprawdza w szybkich odbudowach zarówno 
w odcinku przednim jak i bocznym.
Opakowania:
Starter Kit: 7 strzykawek materiału, system wiążący, akcesoria
Uzupełnienia: strzykawki 3g w kolorach A1, A2, A3, A3,5; A4,C1,C2

ceram.x® one DENTIN & ENAMEL to wersja przeznaczona do rekonstrukcji tech-
niką anatomiczną przy zastosowaniu dwóch rodzajów przezierności. System ofe-
ruje 4 kolory zębinowe o przezierności zbliżonej do naturalnej zębiny oraz 3 kolo-
ry szkliwne o przezierności szkliwa, dzięki czemu odbudowane w anatomicznych 
warstwach tkanki spełniają najwyższe standardy estetyczne.
Opakowania:
Starter Kit: 7 strzykawek materiału, system wiążący, akcesoria
Uzupełnienia: strzykawki 3g w kolorach zębionowych: D1,D2,D3,D4 oraz szkliw-
nych E1, E2, E3

Uzupełnienie do wybranego materiału wypełniającego ceram.x® one stanowi sys-
tem wiążący w preferowanej procedurze aplikacyjnej.

prime&bond® one ETCH&RINSE światłoutwardzalny uniwersalny system wiążący 
do stosowania w technice całkowitego wytrawiania.
System stanowi kontynuację rozwiązań z dziedziny nanotechnologii zaangażowa-
nych w  tworzenie silnego połączenia ze szliwem i zębiną.

prime&bond® one ETCH&RINSE charakteryzuje: • wyjątkowa tolerancja w zróżni-
cowanych warunkach klinicznych • w szczególności dotyczy różnego stopnia wil-
gotności zębiny; system wiążący infiltruje w głąb kanalików zębinowych i dociera 
nawet między opadnięte włókna kolagenowe zębiny między – i okołokanalikowej 
• doskonała szczelność brzeżna • dzięki wysokiej sile adhezji nawet w przypadku 
bardzo wilgotnej lub przesuszonej zębiny • możliwość polimeryzacji chemicznej 
w przypadku cementowania uzupełnień pośrednich. Po połaczeniu z Self Cure Ac-
tivator system staje się chemo oraz światłoutwardzalny co jest niezbędne w przy-
padku cementowania adhezyjnego uzupełnień pośrednich.

prime&bond® one SELECT  jednoskładnikowy adhezyjny system wiążący przezna-
czony do stosowania w następujących technikach: • samowytrawiania • całkowi-
tego wytrawiania • selektywnego wytrawiania szkliwa
SELECT czyli wybierz preferowaną technikę wytrawiania.

prime&bond® one SELECT charakteryzuje:
• wysokie bezpieczeństwo aplikacji • rzeczywisty brak objawów nadwrażliwo-
ści pozbiegowej • wysoka i dobrze zbalansowana siła połączenia adhezyjnego  
• wygoda użytkowania
System jest niezwykle tolerancyjny na różne warunki kliniczne co przekłada się 
na pewne rezultaty i redukcję nadwrażliwości pozabiegowej. Formuła chemicz-
na pozbawiona acetonu pozwala na wygodne przechowywanie w temperaturze 
pokojowej oraz gotowość do użycia nawet do 30 min. po wykropleniu na płytkę 
aplikacyjną CliXdish™.

Oferta 
ONe 

prime&bONd ONe SeLeCt
prime&bond ONe SeLeCt butelka 3,5 ml

165 pLN

Oferta 
ONe 

prime&bONd ONe etCh&riNSe
prime&bond ONe etCh&riNSe butelka 3,5 ml

135 pLN

Oferta 
ONe 

Ceram.x ONe UNiVerSaL
do zakupu 1 zestawu ceram.x ONe UNiVerSaL  
(7 strz., system wiążący 3,5 ml) otrzymujesz GRATIS:  
1 opakowanie systemu polerskiego Enhance (30 szt.);  
do wyboru kielichy lub płomyki.

690 pLN

Oferta 
ONe 

Ceram.x ONe deNtiN&eNameL
do zakupu 1 zestawu ceram.x ONe deNtiN&eNameL  
(7 strz., system wiążący 3,5 ml) otrzymujesz GRATIS:  
1 opakowanie systemu polerskiego Enhance (30 szt.);  
do wyboru kielichy lub płomyki.

690 pLN


