OMNICROMA FLOW
•
•
•
•

•
•
•
•

Doldurucu oranı ağırlıkça %70
RENK SEÇİMSİZ Kale bölgesi restorasyonları
RENK SEÇiMSİZ Okluzal restorasyonlar
RENK SEÇİMSİZ Sığ MOD,
OM ve OD restorasyonlar
RENK SEÇİMSİZ Sınıf 111 restorasyonlar
RENK SEÇİMSİZ Süt dişlerinin restorasyonu
Ortodontik braketlerin yapıştırılması
Kompozit /porselen restorasyon tamiri

• RENK SEÇİMSİZ Kompozit veneer restorasyonlar
• RENK SEÇİMSİZ Diastema kapama restorasyonları
• RENK SEÇİMSİZ Küçük (insizal bölge ile sınırlı)
kuron kırıkları
• Derin marjin elevasyonu
• RENK SEÇİMSİZ lnjection Moulding
• RENK SEÇİMSİZ Akışkan Stamp
tekniği uygulaması
• Aligner ataçman yapımı
• Kompozit /porselen restorasyon tamiri

Estelite Universal Flow SUPER LOW
• Doldurucu oranı ağırlıkça %70
Kale bölgesi restorasyonu
• Okluzal, OD, OM, MOD restorasyonlar
• Sınıf 111 restorasyonlar
• Süt dişlerinin restorasyonu
• Ortodontik braketlerin yapıştırılması
• Kompozit /porselen restorasyon tamiri
• Veneer simantasyonu

• lnley / onley /overlay simantasyonu
Fiber splint uygulaması
• Retainer yapıştırılması
• Derin marjin elevasyonu
• lnjection Moulding
• Akışkan Stamp tekniği uygulaması
• Aligner ataşman yapımı

Estelite Universal Flow HIGH

• Doldurucu oranı ağırlıkça %69
• Direk anterior ve posterior restorasyonlar
(özellikle küçük yüzeysel boşluklar için)
• Direk restorasyonlar için liner / IDS
• İndirekt restorasyonda undercutların kapatılması
• Veneer simantasyonu

Estelite Universal Flow MEDIUM
•
•
•
•
•

Doldurucu oranı ağırlıkça %71
Kale bölgesi restorasyonu
Okluzal, OD, OM, MOD restorasyonlar
Sınıf 111 restorasyonlar
Direk restorasyonlar için liner / IDS
İndirekt restorasyonda undercutların kapatılması

Estelite BU LK Fi LL FLOW
• Doldurucu oranı ağırlıkça %70
• Kale bölgesi restorasyonu
• Okluzal, OD, OM, MOD restorasyonlar
(tek seferde 4 mm uygulama)
• Sınıf 111 restorasyonlar
• Kanal üstü restorasyonlar
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•
•
•
•

Kompozit / porselen restorasyon tamiri
• Yüksek apak renk seçenekleri
(OPA2, OPA3, OPA4) sayesinde
#
etkin maskeleme
•'"''
• lnley / onley /overlay simantasyonu

Süt dişlerinin restorasyonu
Kompozit /porselen restorasyon tamiri
Derin marjin elevasyonu
İndirekt restorasyonda undercutların kapatılması
Kompozit /porselen restorasyon tamiri
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