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 GüNlük kullaNıMa uYGuN YeNİ NaNo hİBRİt tekNoloJİ

Yüksek stabilite ve uzun ömürlülük

Polofil NHT modern, ışıkla sertleşen bir nano hibrit kompo-

zittir. Rezin matrisin içine yedirilmiş nano partiküller özel 

cam seramik doldurucular ile birleştirilerek partikül büyük-

lükleri uyumlu bir kombinasyon sağlar.

% 83 w/w doldurucu oranı sayesinde Polofil NHT tüm kavite 

sınıflarında estetik anterior ve posterior dolgu olarak, kor ma-

teryali ve indirek kompozit inlay yapımında kullanılabilmek-

tedir. Yüksek doldurucu oranından dolayı Polofil NHT’ nin 

yüzey sertliği, abrazyona karşı dayanıklılığı, basınç ve kırılma 

değerleri çok yüksektir.

Mükemmel doğal estetik  

Polofil NHT 5 farklı renkte sunulmaktadır ve doğal dişe yakın 

restorasyonlarda mükemmel bukalemun efekti sağlamaktadır. 

Materyalin yüksek translusans özelliği sayesinde tek renk 

kullanarak doğal, vital dişi taklit etmeniz mümkündür. Basit 

renk konsepti, hasta estetik restorasyondan ödün vermeden 

klinisyenin konforunu sağlamayı hedeflemektedir. 

 

Asıl malzemeden üretilen renk skalası tüm vakalarda kolayca 

renk alabilmeyi mümkün kılar. Materyalin basit kullanımı ile 

birleştirildiğinde Polofil NHT kullanıcı dostu ve muayenehane 

rutininizi ne kadar kolaylaştırdığını fark edeceksiniz.

Yüksek estetiğe sahip dolgulara kolayca ulaşmak mı istiyorsunuz? O zaman VOCO’ nun yeni nano hibrit kompoziti 

üniversal kullanımı, basit şekillendirilebilirliği ve mükemmel fiziksel özellikleri ile tam da aradığınız ürün. Polofil NHT 

hayatınızı kolaylaştırır.

Kaynak: VOCO intern ölçümler

karşılaştırma

teknik veri Polofil Nht filtek  filtek  Spectrum ceram X 
  Z350Xt Z250Xt tPh3 Mono

Doldurucu oranı (% w/w) > 83 77  82  76  76 

Polimerizasyon büzülmesi (%) < 1,8   1,92 1,89 1,97 2,43

Esneme değeri MPa > 157 155 155 114 119

E- modül MPa > 17000 10620 12500 8920 9750

Basınç değeri MPa  > 440 315 357 335 361

ACTA Abrazyon  < 20 13  20  94  75 

Su çekme oranı µg/mm³  < 12 27  21  20  18 

Suda çözünürlük µg/mm³ < 1  < 0,1 < 0,1 1,7  2,6 

Radyopasite %Al 250  270 260 200 420

tetric N 
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* diğer üretici teknik verileri
1 1 veri bulunmamaktadır
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 MükeMMel kullaNıM ÖZellİkleRİ

Basit uygulama- mükemmel sonuç

Amalgam restorasyonlar yerine Dolgu yapımı için prepare edilmiş diş Polofil NHT Flow ile kaide 

Sınıf I kavitenin marjinal kenarının restorasyonu Oklüzal anatominin tasarımı Bitmiş restorasyon

Kaynak: Dr. Walter Denner, Fulda / Almanya

endikasyonları

• Sınıf I- V kavitelerde

• Travma görmüş anterior dişlerin rekonstrüksiyonunda

• Renklenmiş dişlerin fasetlenmesinde

• Form ve rengin estetik düzeltilmesinde

• Mobil dişlerin splintlenmesinde

• Veneer tamirinde

• Zarar görmüş dişlerin tamamlamasında

• Kron yapılacak dişlerin tamamlanmasında

• Kompozit inlaylerde

Polofil NHT’ nin % 83 w/w oranındaki doldurucu oranını dikkate alındığında amalgam’ a benzer, çok sert bir materyal-

den söz edildiği düşünülebilmektedir. Ancak nano- partiküllerin sıvı benzeri özelliği Polofil NHT ürününün alışılagel-

miş kompozitlerden daha yumuşak bir kıvama sahip olmasını sağlamaktadır. Polofil NHT el aletlerine yapışmadığından 

yerleştirildikten sonra materyal yerinden kalkmaz.
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Yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlülük

Restoratif materyalin fiziksel özelliklerini belirleyen doldu-

rucuların rezine olan oranıdır. Polofil NHT Flow nano boyu-

tundaki partiküller ile alışılagelmiş boyuttaki, seçilmiş cam 

seramik doldurucuları kombine etmektedir. Sonuç: diğer  

akıcı kompozitlere kıyasla % 76 w/w gibi çok yüksek bir 

doldurucu oranı ve düşük rezin oranı. Bu başarılı kombinas-

yon Polofil NHT Flow’ un başarısını sağlamaktadır. Ürün diğer 

muadiller ile kıyaslandığında daha yüksek bir sertlik derece-

sine ve abrazyona karşı dayanıklılık göstermektedir. Yüksek 

yüzey sertliği (> 115 MHV) olan Polofil NHT Flow bu özelliği 

sayesinde geleneksel akıcı kompozitlerden fark yaratmaktadır.  

Polofil NHT abrazyona karşı yüksek dirence sahip bir mater-

yaldir. Diğer kompozitlerle kıyaslandığında Polofil NHT Flow 

35 μm (ACTA metod) değeri ile çok yüksek bir başarı sun-

maktadır. Çok yüksek olan yüzey sertliği ve abrazyona karşı 

dayanıklılığı, klinik ve form stabilitesinin yanısıra polisajın da 

devamlılığını sağlamaktadır.

Genel anlamda bakıldığında Polofil NHT Flow’ un perfor-

mansı akıcı bir kompozitten ziyade tepilebilir bir kompozit 

ile karşılaştırılmalıdır. Bazı durumlarda tepilebilir kompozit-

ten dahi daha iyi sonuçlara sahip olmanız mümkündür.

endikasyonları

• Tüm sınıf kavitelerin minimal invasiv doldurulmasında

• Küçük sınıf I kavite ve geniş fisürlerin örtülmesinde

• Sınıf II- V kavitelerin dolgularında, V şeklindeki defektlerde 

 ve servikal çürüklerde

• Undercutların doldurulmasında

• Kavitelerde kaide veya kaplayıcı olarak

• Dolgu ve veneerlerin tamirinde

• Transparan protetik parçaların simantasyonunda (full seramik  

 kronlar,…)

akıllıca kullanım

Polofil NHT Flow tiksotropiktir; basınç uygulandığında akıcı, 

doğal halinde ise uygulandığı yerde sabit kalır. Mükemmel 

akıcı kıvam kavite içine çok iyi kaplama özelliğini beraberin-

de getirmektedir. Materyal kavite duvarlarına çok iyi adapte 

olur ve en küçük alanları dahi, hava kabarcığı bırakmadan 

doldurur.

Polofil® Nht flow
 

 tüM kaVİte SıNıflaRı İçİN flow koMPoZİt

Polofil NHT tüm restorasyonlarda kullanıma uygun olduğundan muayenehaneniz için en iyi seçim. Ürün uygulandıktan 

sonra çok iyi dağıldığı için tüm kavite sınıflarında kullanılabilmektedir. Polofil NHT Flow akıcı olmasına rağmen nano 

hibritlerin tüm kullanım avantajlarını sunmaktadır.

Kaynak: VOCO intern ölçüm, Watts et al. analog Kaynak: VOCO intern ölçüm, De Gee ve Pallav analog
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Basit ve hızlı uygulama

Tek katman olarak uygulanan total- etch bond bir takım 

avantajlar sunmaktadır. Solobond M’ de priming ve bond-

ing tek aşamada birleştirilerek tek seferde uygulama imkanı 

sunulmuştur. Bu özellik sayesinde diğer iki aşamalı bonding 

ajanlarına kıyasla hem zamandan hem de materyalden tasar-

ruf edilmiş olur. Ayrıca Solobond M kullanımı oluşabilecek 

herhangi karıştırma hatasını da ortadan kaldırır. 

Anında bonding etkisi uygulama için gerekli olan bir diğer 

unsurdur. Restorasyon materyali bonding ajanına hemen 

bağlanır ve şekillendirme yapılabilmelidir.

Solobond M
 

 Güçlü total- etch BoNDİNG MateRYalİ

Solobond M, tüm ışıkla sertleşen kompozitler ile kullanılabilen, ışıkla polymerize olan, total- etch bonding materyali-

dir. Tek aşamalı uygulama hızlı kullanımı mine ve dentine güvenli ve mükemmel adezyonu birleştirmektedir.

tek bakışta tüm avantajlar

• Tek aşamalı- tek aplikasyon

• Mükemmel tutunma (28,1 / 32,0 MPa dentin / mine)

• Yüksek materyal esnekliği 

• Anında bonding etkisi restorasyon materyalinin   

 uygulanmasını basitleştirir

• Tüm ışıkla sertleşen dolgu materyalleri  

 ile birlikte kullanılabilmektedir

* Reinhardt, Philip Journal 3-4, 1997, 101- 104 analog

Bondfix® / SoloBoND M

Bondfix® 
 

 YükSek kalİteDe tek aşaMalı Self- etch BoNDİNG

Adeziv bağlantının kalitesi uzun ömürlü restoratif tedavinin temelini oluşturmaktadır. Bu yüzden ışıkla sertleşen, tek 

aşamalı Bondfix hızlı, basit ve güvenli kullanımı ile başarınızı garantilemektedir. 

Bondfix, nano içerikli, ışıkla sertleşen, tek aşamalı, diş ile 

dolgu arasında marjinal açıklık olmaksızın güvenli bağlantı 

sağlayan bonding ajanıdır. Etching, priming ve bonding aşa-

malarını kendi bünyesinde bulunduran bu ürün tüm ışıkla 

sertleşen dolgu materyalleri ile kullanıma uygundur.

Karıştırma ve her aşamanın tek tek uygulanması gibi adımlar 

gerekmediğinden, ürün tek aşamalı olduğundan hem zaman 

hem de materyal tasarrufu sağlamaktadır. Tek uygulama ve 

ışıkla sertleştirme sadece 35 sn. almaktadır ve diş ile dolgu 

arasında mükemmel bir bağlantı oluşmasına yeterlidir. Bir 

diğer avantaj: Bondfix 5 dk.’ ya kadar kalitesinden ödün 

vermeden çalışma imkanı sunmaktadır.

Kaynak: VOCO intern ölçüm

termosiklüs sonrası adezyon
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VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Almanya

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

info@voco.com 
www.voco.com

Ürüne ulaşabileceğiniz en yakın satış noktası:
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 GüNlük kullaNıMa uYGuN YeNİ NaNo hİBRİt tekNoloJİ

avantajları 

Polofil® nHT

• Yüksek doldurucu oran (> % 83 w/w)

• Mükemmel fiziksel özellikler

• Dişe benzer termal davranış

• Minimal büzülme (< % 1,8)

• El aletine yapışmaz

• Adapte edilebilen kıvam/ basit   

 şekillendirme

• Çok iyi estetiğe sahip restorasyonlar

• Çok iyi renk stabilitesi

Bondfix®

• Postoperatif hassasiyet oluşmaz

• Mine ve dentine yüksek tutunma

• Şişeyi sallamak veya masaj yaparak  

 uygulama gerektirmez

• Nem tolere eder

Polofil® Nht flow

• İdeal akıcılık

• Öne çıkan fiziksel özellikler

• Mükemmel dağılma özellikleri

• Çok yüksek doldurucu oran  

 (> % 76 w/w)

• Belirgin düşük polimerizasyon  

 büzülmesi (% < 3,2 μm)

• Abrazyona karşı yüksek dayanıklılık  

 (ACTA 35)

Polofil® Nht flow Bondfix®

REF 1095  2 ml şişe

 
 

Solobond M

REF 1225 Set 4 ml şişe, 5 ml  

 Vococid jel şırınga,  

 aksesuarlar

REF 1226  2 × 4 ml şişe

REF 1227  4 ml şişe 

ticari şekilleri

Polofil® nHT

REF 2370   Set 5 × 4 gr şırınga 

(A1, A2, A3, A3.5, B2)

REF 2371 Set 3 × 4 gr şırınga (A1,  

 A2, A3), 2 ml Bondfix

Filtek Z350XT, Filtek Z350 XT Flowable, Filtek Z250XT, Tetric N Ceram, Ceram X Mono, Adper Easy Bond, iBond SE, Xeno V, AdheSE One Viva Pen Clearfil S3 Bond, Optibond All In One, Gradia Direct Flo, X-Flow, 
Spectrum TPH3 ve Tetric EvoFlow VOCO GmbH firmasının markaları değildirler.

Renk 

A1

A2 

A3 

A3.5

B2

4 gr şırınga

REF 2373

REF 2374

REF 2375

REF 2376

REF 2377

Renk 

A1

A2 

A3 

1,8 gr şırınga

REF 1113

REF 1114

REF 1115


