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x-tra base
 

 SKUTECZNE I PEWNE WYPEŁNIENIA ZĘBÓW BOCZNYCH

Prostą drogą do celu!

x-tra base to płynny, samopoziomujący kompozyt umożliwia-

jący jednoetapowe tworzenie baz wypełnień o grubości do  

4 mm, bez żmudnego nakładania kolejnych warstw. Utwar-

dzenie światłem warstwy w odcieniu uniwersalnym wymaga 

zaledwie 10 sekund, co stanowi połowę czasu potrzebnego 

do polimeryzacji podobnych materiałów kompozytowych tej 

klasy. Po nałożeniu materiału x-tra base i polimeryzacji bazy 

wypełnienia powierzchnię zwarciową należy pokryć cienką, 

2-milimetrową warstwą kompozytu uniwersalnego lub prze-

znaczonego do zębów bocznych.

Za długoterminowe powodzenie pełnego wypełnienia w dużej 

mierze odpowiedzialna jest jakość bazy wypełnienia. Bardzo 

dobre właściwości fizyczne kompozytu x-tra base, zwłaszcza 

wysoka odporność na nacisk oraz niewielkie wartości pochła-

niania wody i rozpuszczalności w wodzie, stanowią wyraźne 

zalety w porównaniu z materiałami konkurencyjnych firm.

Najszybszy sposób uzyskania pewnego wypełnienia!

Dzięki szczególnie wysokiej zawartości wypełniacza  

(75 % wag.) oraz zastosowaniu specjalnej matrycy żywicznej 

x-tra base charakteryzuje się bardzo niską wartością skurczu 

polimeryzacyjnego oraz wyraźnie obniżoną wartością naprę-

żenia skurczowego. Już warstwa o grubości 4 mm gwarantu-

je trwałe i pewne połączenie adhezyjne oraz zmniejsza ryzy-

ko powstania nieszczelności brzeżnej, zagrażającej rozwojem 

ognisk próchnicy wtórnej.

VOCO prezentuje x-tra base –nowy płynny kompozyt o obniżonej wartości naprężenia skurczowego do wykonywania wy-

pełnień techniką jednoczasową! Możliwość uzyskania wysokiej jakości baz wypełnień ubytków klasy I i II zębów bocz-

nych warstwami o grubości nawet 4 mm pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, lecz również obniżyć koszty procedury!

Znakomita jakość potwierdzona naukowo

      x-tra base   Venus Bulk Fill   SDR  
      odcień uniwersalny  odcień uniwersalny  odcień uniwersalny 
      (Voco)   (Heraeus Kulzer)   (Dentsply)

Czas naświetlania [s] dla warstwy o grubości 4 mm (według GI)   10   20   20 

Nieprzezierność dla promieniowania X [%Al] (według ISO 4049)  350   247   306 

Naprężenie skurczowe (MPa) (metoda Bioman)   5,93   6,79   6,54

Skurcz (% obj.) (krążek pokryty bondem)    2,54   3,25   2,57

Zawartość wypełniacza [%] (według GI)    75   65   ca. 68

Odporność na zginanie po 3000 cykli cyklicznej obróbki   
141   94   126

  
termicznej [MPa] (według ISO 4049)

Odporność na nacisk [MPa] (według ISO 9917)   357   328   220

Twardość Mikro-Vickersa [MHV]1      100   52   61

Abrazja na skutek działania szczoteczki do zębów [abrazja  
16   29   19

 
według ISO 11609, pomiar metodą profilometrii laserowej)

Pochłanianie wody/rozpuszczalność w wodzie [µg/mm3]   
7,73 / < 0,1   24,90 / 0,41   20,18 / 2,89 

(według ISO 4049)

1 Źródło: Prof. Dr. D. Behrend, University of Rostock, 2011Źródło: VOCO GmbH, badania wewnętrzne, 2011

10 sekund

SDR oraz Venus Bulk Fill nie stanowią znaków towarowych firmy VOCO GmbH.



x-tra base

Dwa rodzaje aplikatorów

Zdarzają sie sytuacje, gdy głębokie i wąskie ubytki na 

powierzchniach stycznych są trudno osiągalne. W takich 

przypadkach wykorzystanie x-tra base jest korzystne nie tylko 

ze względu na optymalną płynność i doskonałą adaptację do 

ścian, a przede wszystkim dna ubytku. Niecieknąca strzykaw-

ka NDT® oraz długa, cienka kaniula metalowa oraz kapsułki 

Flow-Caps z giętkimi kaniulami metalowymi umożliwiają 

precyzyjną aplikację zwłaszcza w przypadku trudności w 

uzyskaniu dostępu do ubytku. 

Dwa odcienie

Kompozyt x-tra base dostępny jest w dwóch odcieniach: uni-

wersalnym oraz A2. W większości sytuacji zaleca się korzy-

stanie z wyjątkowo szybko wiążącego kompozytu w odcieniu 

uniwersalnym. Odcień A2 sprawdza się zwłaszcza w przypad-

ku wypełnień w odcinkach widocznych.

Pokrycie bazy wypełnienia uniwersalnym kompozytem  

GrandioSO firmy VOCO pozwala w najkrótszym czasie uzyskać 

wysokiej jakości estetyczną rekonstrukcję zębów bocznych.

x-tra base
 

 NAJLEPSZY WYBÓR W PRZYPADKU TECHNIKI WARSTWOWEJ

Wolą Państwo pracować ze strzykawką czy kompiulą? Dzięki VOCO mają Państwo wybór, gdyż x-tra base jest konfek-

cjonowany w obu postaciach. Dodatkowo, dzięki dwóm dostępnym odcieniom, uniwersalnym i A2, w zależności od po-

trzeby wypełnienia mogą być wykonywane szybciej lub w sposób zapewniający lepszą estetykę. Stosując x-tra base, w 

każdym przypadku mają Państwo wybór!

Wygodniejsza praca

Opracowany ubytek gotowy do wypełnienia Zwilżenie ścian ubytku preparatem Futurabond DC Końcówkę wprowadzić do najgłębiej położonego 
miejsca ubytku...

... aplikować x-tra base do uzyskania warstwy o 
grubości 4 mm

wykonać warstwę wierzchnią z GrandioSO (2 mm) Opracowane wypełnienie

Uniwersalny a2
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Wskazanie

Podkład (podstawa wypełnienia) w ubytkach klasy I i II

Wyścielenie ubytku, jako pierwsza warstwa w ubytkach klasy 

I i II

Małe, nienarażone na nacisk okluzyjny wypełnienia klasy I 

wykonywane zgodnie z metodą minimalnie inwazyjną

Wypełnienia klasy III i V

Rozszerzone uszczelnianie bruzd

Blokowanie podcieni

Naprawa niewielkich uszkodzeń szkliwa

Naprawa niewielkich uszkodzeń w przypadku estetycznych 

odbudów pośrednich

Naprawa materiałów do wykonywania tymczasowych koron i 

mostów

Odbudowa zrębu

Formy sprzedaży

REF 1790  Strzykawki 2 × 2 g uniwersalny, akcesoria

REF 1791  Strzykawki 2 × 2 g A2, akcesoria

REF 1794  Caps 16 × 0,25 g uniwersalny

REF 1795  Caps 16 × 0,25 g A2

REF 9301  Dispenser – Caps

REF 2148  Końcówki aplikacyjne typ 46, 100 szt.

Zalety 

• Baza wypełnienia o grubości 4 mm w jednym etapie pracy 

• Pewne utwardzenie już po 10 sekundach (dla odcienia  

 uniwersalnego)

• Niewielkie naprężenie skurczowe pozwalające uzyskać  

 pewne połączenie adhezyjne

• Samoniwelujący

• Perfekcyjna płynność dla wyśmienitej adaptacji  

• Wysoka nieprzezierność dla promieniowania X (350 %Al)

• Możliwość łączenia ze wszystkimi bondami i kompozytami  

 metakrylanowymi

• Niecieknąca strzykawka NDT® lub komfortowe kapsułki  

 Flow-Caps z giętką kaniulą metalową zapewniają pewną,  

 punktową aplikację  

• Dostępny w odcieniach uniwersalnym oraz A2 

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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