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 NOWA TECHNOLOGIA NANOHYBRYDOWA DO CODZIENNEGO UŻYTKU

Wysoka stabilność i trwałość

Polofil NHT to nowoczesny, światłoutwardzalny kompozyt na-

nohybrydowy. Cząsteczki nanowypełniacza połączone z czą-

steczkami specjalnego wypełniacza szklanego o odpowiednio 

dobranym rozmiarze są równomiernie rozłożone w żywicy.

Dzięki zawartości 83 % wypełniacza w materiale Polofil NHT, 

może on być uniwersalnie stosowany w estetycznych  

odbudowach wszystkich klas zębów przednich i bocznych, 

odbudowach zrębu i pośrednich wypełnieniach kompozyto-

Potrzebujesz kompozytu, który pozwoli Ci w prosty sposób uzyskiwać wypełnienia wysokiej jakości? Polofil NHT, nowy 

nanohybrydowy kompozyt firmy VOCO, przekona Cię uniwersalnością, łatwością pracy i bardzo dobrymi właściwościa-

mi. Opracowano go po to, aby ułatwić Ci codzienną pracę.

Źródło: wewnętrzne pomiary firmy VOCO
Herculite XRV Ultra oraz Gradia direct nie są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy VOCO GmbH.

W porównaniu

Dane techniczne Polofil NHT  Herculite XRV Ultra Gradia direct

Zawartość wypełniacza (% wagowo) > 83 –* –* 

Skurcz polimeryzacyjny (%) 1,8   2,5 2,0

Odporność na zginanie (MPa) > 140 124 101

Moduł elastyczności (MPa) > 15.000 8.400 4.200

Abrazja ACTA (μm) < 45 55 89 

Cieniowanie na zdjęciach rentgenowskich (%Al) 250 250 30 

* brak dostępnych danych

wych. Ponadto dzięki wyjątkowo wysokiej zawartości  

wypełniacza Polofil NHT ma bardzo twardą powierzchnię, 

dużą odporność na zginanie i ściskanie oraz wysoką  

odporność na ścieranie.

Przy stopniu cieniowania na zdjęciach rentgenowskich  

odpowiadającym 250 %Al, Polofil NHT zapewnia dobry  

kontrast względem tkanek twardych zębów i innych  

materiałów wypełnieniowych.
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 WYJĄTKOWO ŁATWY W PRACY

Najprostsza praca – najlepsze efekty

Wymagające wymiany wypełnienia amalgamatowe Opracowany ząb, przygotowany do wypełniania Uszczelnienie formówki płynnym kompozytem

Poprzez odbudowanie ściany stycznej uzyskano ubytek 
klasy I

Odbudowywanie szczegółów anatomicznych po-
wierzchni okluzyjnej

Wykończone wypełnienie

Źródło: Dr Walter Denner, Fulda / Niemcy

Słysząc, że Polofil NHT’s zawiera wagowo ponad 83 % wypełniacza, niemal każdy ogólnie praktykujący lekarz dentysta 

spodziewa się niesamowicie twardego, podobnego do amalgamatu, materiału. Dzięki zawartości nanocząsteczek, które 

zachowują się podobnie do cieczy, Polofil NHT jest gładszy od większości konwencjonalnych materiałów mikrohybry-

dowych. Jednocześnie materiał nie traci kształtu. Polofil NHT nie klei się do narzędzi, dzięki czemu unikamy efektu 

odrywania materiału przez narzędzie.

Doskonała naturalna estetyka  

Polofil NHT jest dostępny w sześciu kolorach. Materiał jest 

bardzo przezierny, dzięki czemu pozwala uzyskiwać naturalny 

i zdrowy wygląd estetyczny przy użyciu zaledwie jednego od-

cienia! Koncepcja uproszczonych kolorów umożliwia przecho-

wywanie mniejszej liczby strzykawek. 

 

Kolornik jest wykonany ze spolimeryzowanego materiału  

Polofil NHT. Dzięki temu zawsze ułatwia procedurę doboru 

koloru. W połączeniu z łatwością nakładania i modelowania 

Polofil NHT jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika i  

ułatwia prowadzenie praktyki stomatologicznej.
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VC 84 002520 PL 1016 V 

Zalety 

• Wysoka zawartość wypełniacza wagowo > 83 %

• Doskonałe właściwości fizyczne

• Właściwości termiczne zbliżone do tkanek zęba

• Minimalny skurcz (< 1,8 %)

• Nie przykleja się do narzędzi

• Łatwa adaptacja wypełnienia dzięki odpowiedniej  

 konsystencji materiału / łatwy do modelowania

• Bardzo estetyczne wypełnienia

• Bardzo wysoka stabilność koloru

Wskazania

Wypełnienia ubytków klasy I, II, III, IV i V

Odbudowa zębów przednich po urazach

Licowanie przebarwionych zębów przednich

Korekty kształtu i koloru w celu poprawy estetyki

Blokowanie i szynowanie rozchwianych zębów przednich

Naprawa licówek

Wypełnienia w zębach mlecznych

Odbudowa kikutów pod korony

Kompozytowe wkłady koronowe 

Formy sprzedaży

REF 2370  Zestaw 5 strzykawek × 4 g (A1, A2, A3, A3.5,  

 OA2)

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Niemcy

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.com
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Kolory 

A3.5

B2

OA2

Strzykawka 4 g

REF 2376

REF 2377

REF 2379

Kolory 

A1

A2 

A3 

Strzykawka 4 g

REF 2373

REF 2374

REF 2375


