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Işıkla kürlemeden önce, OMNICHROMA FLOW 
opak beyazdır; bu da kürlenmemiş pat ile diş 
yapısını ayırt etmeyi kolaylaştırır.

Işıkla kürlendikten sonra OMNICHROMA 
FLOW kavitenin rengine uyum sağlayarak 
doğal bir görünüm kazandırır.

OMNICHROMA FLOW (Kalınlık 1 mm)

Light cure

Kürlenmemiş kompozit Işıkla kürlendikten sonra Renk adaptasyonunun gösterimi

Işıkla kürleme

Öncesi Sonrası

Işıkla kürlemeden sonra
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Yapay dişlerde OMNICHROMA FLOW (Işıkla kürlemeden önce ve sonra)

Işıkla kürlemeden önce

Renk adaptasyonu süreciyle etkileşimi önlemek 
için diş yapısı olmayan geniş Sınıf III ve IV 
boşlukları restore etmek veya rengi değişmiş dişleri 
maskelemek için OMNICHROMA FLOW ile 
doldurmadan önce BLOCKER (OMNICHROMA 
BLOCKER veya OMNICHROMA BLOCKER 
FLOW) kullanın. 

BLOCKER kullanımına ilişkin talimatlar 
için arkaya bakın.

Renk değişimi belirgin olan dişlerde 
OMNICHROMA FLOW kullanıldığında 
ışıkla kürleme sonrasında renk parlaklığı 
azalırken değer artar.



Rengi değişmiş dişleri maskelemek için OMNICHROMA 
FLOW ile doldurmadan önce BLOCKER veya renk 
maskeleme malzemesi kullanın. OMNICHROMA FLOW, 
BLOCKER veya renk maskeleme malzemesinin rengine uyum 
sağlar.

Metal için Estelite high croma opak kullanın.

Yerleştirilmiş

Rengi değişmiş dişleri veya metali maskeleme

Yüksek parlaklığa sahip/opak vakalar için daha kalın bir 
BLOCKER tabakası ve düşük parlaklığa sahip/şeffaf vakalar 
için daha ince bir tabaka kullanın.

OMNICHROMA
FLOW, BLOCKER 
üzerine uygulandığında 
rengi BLOCKER’in renk 
tonuna uyum sağlar.

BLOCKER tabakasının kalınlığı 
vakaya göre değişir;
standart 0,5 mm'dir.

Geniş Sınıf III ve  IV boşluğun doğrudan restorasyonu

Çevreleyen diş yapısı olmayan geniş Sınıf III ve IV boşlukların 
doğrudan restorasyonu için OMNICHROMA FLOW 
eklemeden önce bir lingual shelf oluşturmak için BLOCKER 
kullanın. BLOCKER, renk tonu adaptasyonunu iyileştirir ve 
OMNICHROMA FLOW’un ağız boşluğunun koyu rengini 
almasını ve potansiyel olarak değerinin düşmesini önler.

* Hem estetiği hem de tutuşu iyileştirmek için ön preparasyonların mine 
kenarlarına eğim (bevel) ekleyin.

BLOCKER (OMNICHROMA BLOCKER ve 
OMNICHROMA BLOCKER FLOW) labialden 
linguale iletilirken ışığı engellemek için bir bariyer 
sağlar veya ağız içinin karanlık rengini maskeler.
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