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trzykrotna oszczędność czasu w gabinecie stomatologicznym

Clip to jednoskładnikowy materiał odtwórczy, przeznaczony do 

czystego wypełniania tymczasowego.

Procedura aplikacji materiału oszczędza czas, ponieważ można 

go polimeryzować za pomocą lampy polimeryzacyjnej typu ha-

logenowego lub LED. Clip zachowuje elastyczność po polimery-

zacji. Można go przy pomocy odpowiedniego narzędzia usunąć 

w jednym kawałku przed ostatecznym zaopatrzeniem ubytku.

Ponadto doskonała szczelność zapewniana przez materiał Clip 

zabezpiecza przed przedostawaniem się do ubytku niepożąda-

nych fragmentów pożywienia i bakterii. W ten sposób pojedyn-

czy materiał Clip łączy w sobie wiele zalet. Proces leczenia sta-

je się dla Państwa prostszy i mniej czasochłonny. Na korzyść 

materiału Clip przemawiają nieskomplikowana praca, wysoka 

ekonomiczność, oszczędność materiału oraz łatwość usuwania 

wypełnienia tymczasowego.

Clip, Clip F oraz Clip Flow to idealne materiały kompozytowe do tymczasowych wypełnień wszelkiego rodzaju. Wska-

zania do ich stosowania sięgają od wykorzystania podczas wykonywania wkładów/nakładów koronowych po wielokrotne 

tymczasowe wypełnianie ubytku w przebiegu leczenia endodontycznego. Materiał Clip Flow można dodatkowo stosować 

do podścielania, blokowania podcieni, pokrywania brzegu dziąsłowego, mocowania formówek z żywicy podczas zakła-

dania wypełnień oraz do zamykania ujść kanałów korzeniowych.

Clip podczas wykonywania wkładów/nakładów koronowych

Jedną z zalet wszystkich produktów z linii Clip jest możliwość 

ich łatwego wykorzystania podczas wykonywania wkładów / 

nakładów koronowych. Dzięki temu, że materiał Clip można 

usunąć w jednym kawałku, nie ma potrzeby stosowania wiertła 

w celu usunięcia z ubytku wypełnienia tymczasowego. Tak więc 

po usunięciu materiału Clip ubytek pozostaje w niezmienio-

nym stanie i nie ulega pogorszeniu dopasowanie uzupełnienia 

ostatecznego.

leczenie endodontyczne

Produkty Clip są również wykorzystywane w endodoncji: 

podczas przedłużającego się leczenia kanałowego, wymaga-

jącego więcej niż jednej wizyty, Clip zapewnia odporne na 

ślinę, szczelne wypełnienie ubytku, chroniąc go w ten sposób 

przed inwazją drobnoustrojów. Także w tym przypadku prosta 

i oszczędzająca czas praca z tym materiałem jest korzystna 

podczas wielokrotnego zamykania i ponownego otwierania w 

trakcie leczenia endodontycznego.

Clip F – uwalniający jony fluorkowe

Clip F zawiera dodatkowo fluorki – dlatego Clip F łączy

w sobie zalety materiału Clip oraz ciągłe uwalnianie jonów 

fluorkowych w świeżo opracowanym ubytku.

Aplikacja materiału Clip Flow do ubytkuŁatwe usuwanie w jednym kawałku, niezależnie od wskazań Efekt

Źródło: Dr. Peter Bastobbe, Mainleus / Niemcy
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mocowanie formówki z żywicy za pomocą materiału Clip Flow

Clip Flow pozwala na łatwe mocowanie formówek z żywic, tak 

aby optymalnie utrzymać je na miejscu podczas zakładania 

wypełnienia.

łączniki do implantów

Otwór dla śruby łączącej na powierzchni kontaktu pomiędzy 

implantem a łącznikiem często zabezpiecza się tymczaso-

wo, przed ostatecznym zacementowaniem uzupełnienia na 

łączniku. Zapobiega to przedostaniu się cementu do ubytku, co 

spowodowałoby jego trwałe zamknięcie. Stosując materiał Clip 

Flow można temu zapobiec w sposób szybki, wygodny

i odwracalny.

Clip Flow jako materiał do podścielania

Clip Flow doskonale nadaje się do podścielania tymczasowych 

koron i mostów, gwarantując doskonałe dopasowanie do czasu 

przeprowadzenia leczenia ostatecznego.   

Clip Flow jako materiał do blokowania podcieni

Na przykład przed pobraniem wycisku doskonale sprawdzi się 

materiał Clip Flow, zastosowany do zablokowania obszarów 

retencyjnych w łuku zębowym. Z materiałem Clip Flow pobiera-

nie wycisków można znacznie uprościć.

ochrona dziąseł przy użyciu materiału Clip Flow

W celu ochrony dziąseł podczas zabiegów takich jak na przykład 

aplikacja produktów do wybielania w gabinecie można zastoso-

wać materiał Clip Flow w celu ochrony dziąseł. Działa on jako 

bariera dla preparatów wybielających i chroni otaczające tkanki 

miękkie oraz zęby, które nie mają być wybielane. Pokrywanie 

brzegu dziąsłowego materiałem Clip Flow jest szybkie i proste. 
Łącznik z otwartym otworem

Polimeryzacja światłem materiału Gotowe zamknięcie

Otwór zamknięty materiałem Clip Flow

Aplikacja materiału Clip Flow Polimeryzacja

Zablokowane przestrzenie 
międzyzębowe

Usuwanie materiału Clip Flow

Źródło: Dr. Walter Denner, Fulda / Niemcy

Źródło: Dr. Walter Denner, Fulda / Niemcy

Aplikacja ochrony dziąseł

Mocowanie formówki

Usunięcie w jednym kawałku

Przywracanie kształtu i funkcji zęba

Clip Flow
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Zalety

• Łatwy do zakładania – łatwy do usunięcia w jednym   

 kawałku

• Bez uszkadzania granic preparacji

• Trwały i odporny na ślinę

• Nie wykazuje adhezji

• Oszczędność czasu dzięki polimeryzacji światłem

• Elastyczny

• Płynny (Clip Flow)

• Strzykawka NDT® (Clip Flow)

wskazania 

Wszystkie rodzaje tymczasowych wypełnień

Tymczasowa ochrona w przypadku techniki Inlay / Onlay

Dodatkowe wskazania dla Clip Flow 

Uszczelnianie otworów dla śrub implantów

Materiał podścielający do tymczasowych koron i mostów

Materiał blokujący dla obszarów łuku zębowego, n.p. przed 

pobraniem odcisku

Pokrycie dziąsła

Mocowanie form tworzyw sztucznych podczas umieszczania 

wypełnienia

Tymczasowe wypełnienia ubytków i uszczelnianie otworów 

kanału korzenia

Formy sprzedaży

Clip

REF 1284  Strzykawki 2 × 4 g 

REF 1285  Strzykawki 3 × 4 g 

REF 1287  Caps 25 × 0,25 g 

REF 9301  Dispenser – Caps 

Clip F

REF 1289  Strzykawki 2 × 4 g 

REF 1283  Strzykawki 3 × 4 g

Clip Flow

REF 1282  Strzykawki 2 × 1,8 g 

REF 2148  Końcówki aplikacyjne typ 46, 100 szt.
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