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ALKALMAZÁSI MÓDOK
• AquaCare növeli a bonderőt az üreg
felszíni textúrázásával.
• Kiegyensúlyozott, vékony, teljesen
autoklávozható kézidarab terjedelmes
kellékek nélkül.
• Hihetetlenül sokoldalúan használható
számos restauratív fogászati
beavatkozás során.
• Felhasználóbarát, egyszerű
színkódolású patron rendszer megkönnyíti
a kezeléstípusok közti váltást.

“Levegő abrázió a buccalis és lingualis oldalról
az összes debris eltávolítására, AquaCare
használatával.“
Dr. Lincoln Harris,restoringexcellence.com.au

“Mindig 29μm Alumínium oxid és Sylc a
befejező lépés.” Dr. Thomas Taha

“Preparálás kizárólag AquaCare-el, fúrás
nélkül 53µm Alumínium oxid / 5 bar aztán Sylc
30 másodpercig / 5 bar.” Dr. David Gerdolle

• Minimális szükség van érzéstelenítésre,
nincs vibráció, hőtermelés és zaj, így
csökken a páciensek szorognása.
AquaCare-t a gyakorlatot javító termékként
ismerik el.
• Gyorsabb, hatékonyabb tisztítás az
elszíneződések eltávolítására, még a
nehezen elérhető gödröcskékből és
hasadékokból is, miközben az érzékenység
kezelésére is megoldást nyújt. A páciensek
nagyon elégedettek a brilliáns mosolyukkal.

“Részecske abrázió 29μm Alumínium oxiddal az
aprizmatikus zománc eltávolítására, így növelve
a ragasztóerőt preparáció nélküli direkt bonding
technika során, mely segítségével bezárhatók a
fogágybetegség következtében kialakult fekete
háromszögek.” Dr. Jason Smith

“Tisztítás és régi kompozit kondícionálása AquaCareel és 53μm Alumínium oxiddal.”
Dr. Jordi Manauta

“Tisztítás Sylc-el.” Dr. Griya Ridha Raharja

DENTIN HIPERSZENZITIVITÁS, REMINERALIZÁCIÓ,
MEGNÖVELT BONDERŐ & ELSZÍNEZŐDÉSEK
ELTÁVOLÍTÁSA

“Kompozit felesleg letisztítása és a dentin felszín
előkészítése adhézióhoz.” Dr. Ivan Raychev

“Mindig 29μm alumínium oxid és Sylc a befejező
lépés.” Dr. Thomas Taha

Novamin által működtetett Sylc egy kálcium nátrium
foszfoszilikát por, kiemelkedően biokompatibilis anyag,
amit eredetileg oszteokonduktív csontpótló célra
fejlesztettek ki. A bioaktív üveg reagál a test folyadékaival
(nyál), így hidroxi-karbonát apatit (HCA) rakódik le, egy
ásványi anyag ami kémiailag a fogszövethez hasonló.
Ez az egyik ok, amiért ha a Slyc-el fejezzük be az
üregalakítást, az elzárja a dentintubulusokat, hidrolítikus
lebontás útján csökkenti a víz kontaminációt a felületen és
csökkenti a posztopreatív érzékenységet.

NEM VARÁZSLAT, CSAK TUDOMÁNY
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A: Dentin levegő
abrázió előtt.
Megfigyelhető a smear
layer-mentes felszín
sok szabad
dentintubulussal.
(Confocal 3D
topographic image)

B: Dentin AquaCare-el and Sylc
bioüveggel történő kezelés után.
Megfigyelhető a smear layer
jelenléte, amely elzárja a
dentintubulusokat és befedi az
egész dentin felszínt. (Confocal 3D
topographic image)

C

C: Dentin Sylc-el kezelve és self-etch módban lakalmazott univerzális adhezívvel
kondícionálva. Megfigyelhető hogy a smear layer részlegesen fedi a dentinfelszínt.
Egy bioüvegben gazdag smear layer alkalmas arra, hogy apatittá alakuljon a
rezin-dentin felszínen. Azonban a legtöbb dentintubulus teljesen elzárt; nagyon
alacsony a kockázat a posztoperatív érzékenységre. (Confocal 3D topographic
image)
D: Self-etch módú univerzális adhezív alkalmazása a dentinfelszínen
AquaCare-el és Sylc bioüveggel kezelve. Megfigyelhető az adhezív
(ad) képes volt létrehozni egy szilárd interdiffúziós réteget (IDL:
hybrid réteg) de nagyon kevés rezin tag-el (rt). A konfokális
egyszeres projekciós képen (E) látható a fényvisszaverő anyag ami
obliterálja a dentintubulusokat. Valószínű, hogy a bioüveg
részecskék több mikront penetráltak a tubulusokba a levegőabráziós
folymatok során.
Prof. Dr. Salvatore Sauro,

Dental Biomaterials, Preventív és Minimálinvazív Fogászat, Universidad CEU-Cardenal Herrera, Valencia, Spanyolország..

ALKALMAZÁSI MÓDOK

“53μm Alumínium oxidot használtam, aztán
elekrosebészetet alkalmaztam, az izolálást pedig
Ferrior kapcsokkal és teflonnal végeztem. A képek
homokfúvás után és savazás előtt készültek.
Dr. Pasquale Venuti

“Homokfúvás nátrium bikarbonáttal és egy vízfüggöny
segítségével eltávolítható az obturáló cement a pulpakamra
alapjától, istmusokról és egyéb retentív területekről.
Dr. Freddy Belliard

“AquaCare-el végre elvégezhetem a homokfúvást
vagy profilaxist a szájüregen kívül vagy belül,
vízzel vagy anélkül, a pontos mennyiségű közeg
közvetítésével. Teljesen kontrollálhatóak ezek a
fontos eljárások. Dr. Walter Devoto

“Részecske abrázió 53μm Alumínium oxiddal hogy
eltávolítsuk az ideiglenes ragasztásra szolgáló rezint
és letisztítsuk az adhezív felszíneket, növelve a
bonderőt négy diszilikát héj tagasztása előtt.”
Dr. Lorenzo Vanini

“Mindig 29μm alumínium oxid és Sylc az utolsó lépés”.
Dr. Thomas Taha

“Dekontamináció” Dr. Florin Cofar

“Nem csak minden nap használom az AquaCare-t, az AquaCare-t használom minden egyes
páciensnél. “Dr. Jason Smithson, Egyesült Királyság

“Szerény véleményem szerint, AquaCare a legjobb eszköz hogy tökéletes
dekontaminációt érjünk el adhezív fogászati beavatkozások során.”
Dr. Gianfranco Politano, Olaszország, Bio-Emulation

“Adhezív fogászat nagy igényeket támasztó szakterület ahol nem sok minden
megbocsájtható…mindazonáltal az a kulcsa minden adhezív beavatkozásnak,
hogy tiszta és érdes felszínt biztosítsunk a bondozáshoz. Erre a célra az
AquaCare a leghatékonyabb és sokoldalúbb eszköz amit eddig használtam.”
Dr. David Gerdolle, Svájc.
Ivan Hadiutomo

Új AquaCare Black Edition

Massimo Giovarruscio, Delta Dental Academy

“a Különbség abban rejlik, hogy csak
használunk egy eszközt, vagy befektetünk
egy Filozófiába”
Dr. Dimitris Tsanaktsidis

Nátrium Bikarbonát SOFT
Nátrium bikarbonát SOFT, menta ízű, több mint 40% redukció a részecske méretben a
maximum páciens kényelem érdekében. Hatékony a biofilm eltávolításban, általános
profilaxis céljára supra és subgingivális tisztításhoz.

Nátrium Bikarbonát
AquaCare Nátrium Bikarbonát levegő abráziós profilaktikus kezelést biztosít, nagyon
hatékony tisztítás és elszíneződések eltávolítása céljából. A 65μm részecske méret
biztosítja a páciensek kényelmét a beavatkozás közben és után.

29μm Alumínium oxid
Levegő abráziós por finom vágáshoz, kavitás preparáláshoz és
dekontaminációhoz.

53μm Alumínium oxid
Levegő abráziós por durva vágáshoz, kavitás preparáláshoz és
dekontaminációhoz.

“a Különbség abban rejlik, hogy csak
használunk egy eszközt, vagy befektetünk
egy Filozófiába”
Dr. Dimitris Tsanaktsidis

Sylc Bioüveg
Fogászati levegő abráziós por profilaxis céljára, tisztításhoz és polírozáshoz.
‘Sylc for AquaCare’ levegő abráziós profilaktikus kezelést biztosít, ami csökkenti a
fogérzékenységet azonnali hatással és elősegíti a károsodott fogszövet
remineralizációját, mindemellett az íze is semleges. NovaMin® által fejlesztett, a
por elzárja a megnyílt dentintubulusokat így blokkolva az ideg elérését az érintett
területekre.

50µm Üveg Gyöngyök
ásványi üveg-abrazív, koronák és hidak polírozásához, a rágófelszín okkluzális
kialakításához. Szekunder koronák homokfúvása, oxidációs réteg eltávolítása a
végső égetést követően.

110µm Alumínium oxid
nemesfém és nem nemesfém ötvözetek homokfúvásához. Kerámia ötvözetek fém
előkészítésére szintén alkalmas.

CoSil 110µm
Kobalt-króm, titánium, arany, kerámia és HPP felszínek bevonhatók Cosil110µm-el
szilikált adhezív réteg kialakításához, amely biztosít egy tartós, retenció-mentes
kötődést a kompozitokhoz és rezinekhez.
110µm Al2O3 szilika bevont részecskék.

indodentalcenter.com

POROK
Ha porokról van szó, hiszünk benne
hogy a legmagasabb minőséget érdemli,
az AquaCare soha nem hagy cserben,
mindig kiemelkedő eredményt nyújt.
Az új AquaCare patronokat azonos
áramlási sebességre tervezték,
ajánlott az AquaCare Media beállítás
10 és 11 óra között.

AQUASOL
AquaSol bizonságosan és
hatékonyan bizosít egy
folyadékhüvelyt, amely
körbeveszi a használt port.
A korszerűsített ‘Venturi’
kialakítású hegy biztosítja hogy a
kevesé a kézidarabon kívül
történik és nem tömődik el.
Páciensbarát vanília
aroma.

AquaSol nem elérhető az USA-ban

ELÉRHETŐ HEGYEK
Standard

Minden porhoz és kézidarabhoz,
többnyire higiéniához és
tisztításhoz használható.

iTip

Rutinszerű alkalmazás
interproximális területeken és
diasztéma esetén, számos
egyéb felhasználással.

Plus Tip

Ideális nagyobb részecskemérethez és
szélesebb fedéshez, például
hipomineralizált esetek& higiéniás
használat

AQUACARE ÁLLVÁNY
Dimenziók:
Egység nélkül: 640mm
Egységgel:
840mm
Szélesség:
Mélység:
Súly:

340mm
340mm
5kg

Miért az állvány?
Az AquaCare-hez tervezve
Felszabadíja a munkaterületet
Csak egy pontos összeköttetés szükséges
a levegő ellátástól
LEÍRÁS
Az állvány elérhető hatékony levegő szárítóval és anélkül, amely minőségi
levegő száírást biztosít- fontos hogy optimális szinten tartsa a port az AquaCare
Twin vagy Single egység legjobb teljesítményének érdekében.
SPECIFIKÁCIÓK
Az AquaCare állvány laposan összecsomagolva kerül kiszállításra. Gyorsan és
egyszerűen összeállítható, kompakt egység amely mobilizálható hogy műtétek
és beavatkozási helyszínek között.
TERMÉK JELLEMZŐK
Hibátlan mozgathatóság a rendelőben
Könnyűsúlyú és erős konstukció
Polc a lábbal irányításhoz
DRYAIR RENDSZER
A DryAir eltávolítít minden nedvesség kontaminációt a sűrített levegő
vezetékből amely hajtja az the AquaCare egységet. Kitűnő levegő szárító
kellék amely elengedhetetlen az AquaCare egység problémamentes
használatához.

AquaCare | Black Edition
Magasság:
Hossz:

185 mm
265 mm

Depth :
Weight :

240 mm
3,066 kg

Single
Magasság:
Hossz:

185 mm
184 mm

Depth :
Weight :

216 mm
1,900 kg

Massimo Giovarruscio, Delta Dental Academy

CLEANDENTISTRY ÖNNEK
KONTAKTMENTES FOGÁSZAT A PÁCIENS SZÁMÁRA
AquaCare áttörő technológiát alkalmaz a CleanDentistry érdekében.
Kényelmes és gyors beavatkozások valósíthatók meg finom gőz vagy folyadék
használatával, mely egy kis térfogatú porral kombinálva a kezelendő fogra irányítva
kezelhető.
A konvencionális vágó forgóműszerekkel ellentétben az
AquaCare kézidarab nem kerül direkt kontaktusba a
fogszövettel, így a minimális szilárd foganyagot távolítja el,
kiküszöbölve a letöredezés és a stresszfraktúrák veszélyét.
KÉPESSÉGEK
Adhezív fogászat, Bonding, Tisztítás, Deszenzibilizálás, Endo,
Higiénia, Implant, Laboratórium, MI, Fogszabályozás,
Gyermekfogászat, Pekkton, Perio, Remineralizálás, Restauratív
fogászat, Elszíneződés eltávolítás, Héjak, Fehérítés... supra vagy
subgingiválisan.

Jordi Manauta styleitaliano.org

Bill Marais

Phil Reddington

Dual Arch Titanium and Pekkton
Phil Reddington

AquaCare LabSeries:
Hozzon létre ideális, kötésre alkalmas felületeket könnyedén vázakon, kombinált munkák
során, műcsonkokon, sapkákon és precíziós koronákon az AquaCare használtával.
AquaCare egységek kontroll gombokat tartalmaznak, aminek segítségével
állítható az áramlási térfogat és a nyomás (7 bar-ig).
A rendszerhez tartozó folyadék üveg 99.9% izopropil alkohollal feltölthető, így a
homokfúvás és a vázak, kombinált munkák, műcsonkok, sapkák és koronák
homokfúvása egy egyszerű lépéssel elvégezhezhető, megfelelő kötésre alkalmas
felületet létrehozva.
Az AquaCare kézidarabokon lévő precíziós fejek fokozzák a precizitást a jelenlegi
laboratóriumi homokfúvókhoz képest.
Az AquaCare Twin-hez tartozik: 2 kézidarab, folyadék üveg és eldobható hegyek.
FONTOS: Bár a fúvás precízebb, vákum vagy homokfúváshoz megfelelő borítás
használata javasolt az AquaCare egységek használata közben.
FONTOS: NE helyezze AquaCare egységet hőforráshoz vagy nyílt lánghoz közel, főként
izopropil alkohol használatakor a folyadéküvegben.

beverlyhillsdentallab.com

Felületkezelés protokoll, Robert Arvai

Pekkton, Robert Arvai

AquaCare LabSeries
Magasság: 185mm
Szélesség: 265mm
Mélység:
Súly:

240mm
3.066kg

“Használatával örökké megváltozik a protokoll.”

Robert Arvai, Svájc, Ardenta
“Minden esetben használom AquaCare-t, a tisztítástól cirkónium
koronák ragasztás előtti előkészítéséig, Pekkton vázak
előkészítéséhez kerámia vagy kompozit kötés előtt, sőt még a
titanium vázak előcementezésekor vagy kompozit rétegzéskor is.
Az AquaCare pótolhatatlanná vált számomra.

Phil Reddington, beeverdental.com
“Az AquaCare új szintre emelte a ragasztási protokolt. Ha azt
hiszi, a ragasztást és a Pekkton-al való munkát nem lehet
lerövidíteni. Az AquaCare kötelező elem a laboratóriumomban.”

Bill Marais, disadentalstudio.org

Kapcsolat
Medivance Instruments Ltd.,
Barrets Green Road
London – NW10 7AP
United Kingdom
+44 (0)20 8965 2913
AquaCare@velopex.com
Találjon meg minket a világ körül!

Vegye fel a kapcsolatot velünk és
csatlakozzon vezetőink közösségéhez.
@velopexuk
@velopexuk
@VelopexVideos
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