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Лесно. Бързо. Естетично. 
Естетичен финиш за

монолитни керамични реставрации

One Touch

Pastes
 2D & 3D...



ceraMotion® One Touch са 2D и 3D пастови оцветители които бяха специално разработени 
за завършване и охарактеризиране на монолитни керамични реставрации от литиев 
дисиликат и цирконий.

Лесно. Бързо. Естетично. 

 Лесна и бърза употреба  - готови миксирани пасти.

 	Комплект специално подбран за финиш на реставрации с пълна анатомия (фул контур)

 Максимална естетика благодарение на пастите с 3D ефект.

 Възможни са малки корекции във формата и добавяне в контактните точки.

Pastes
 2D & 3D...
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Какво е ceraMotion® One Touch? 

ceraMotion® One Touch пасти са произведени по специален високотехнологичен процес.

Размерът на частиците е адаптиран за да хармонира на нуждите на техниката с оцветяване (2D) и да 
предложи възможност за създаване на индивидуална морфология в инцизалната област и оклузалната 
повърхност (3D). 

Новата пастова консистенция прави възможно хомогенно нанасяне върху повърхността. Тиксотропният 
ефект осигурява перфектна повърхностна интеграция и позволява минимално наслояване.

Всички ceraMotion® One Touch пасти са транслуцентни, като по този начин запазват динамиката на 
светлината на материала на скелета и дават натурална флуоресцентност на анатомичните възстановявания.

One Touch
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Предимства на ceraMotion One Touch финиш пасти

ceraMotion® 2D пасти
Фините частици в комбинация с транслуцентността на масите помагат в пресъздаването на цвета, 
яркостта и дълбочината на изцяло керамичните възстановявания.

 		Транслуцентността на 2D масите поддържа динамиката на светлината.

 		Флуоресцентността е адаптирана да придаде естествен вид на всички керамични
възстановявания.
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ceraMotion® 3D пасти
 		Чрез добавяне на малко по-големи керамични частици и тиксотропна паста вече е възможно

оформянето на инцизалния ръб, оклузалната област и прецизно добавяне в контактните точки.

 		3D пастите имат висока стабилност при печене което гарантира запазването на желаната
морфология.

 		Транслуцентността и опалесцентността на готовите за употреба на 3D инцизални маси създава
ефект на дълбочина който наподобява този на естествения зъб.

 		Флуоресцентността на пастите е адаптирана към флуоресцентността на естествените зъби.

One Touch



* Nacera® е регистрирана търговска марка на Doceram Medical GmbH, Германия.
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ceraMotion® One Touch продукти.

ceraMotion® One Touch комплекта съдържа 16 маси а също така и специални течности и аксесоари. 
Цветово координираните 2D и 3D маси са специално разработени за реставрации с пълна анатомия 
или за реставрации с минимален cut-back.   

Те са приложими с цирконий ( напр. Nacera®* Pearl shaded или Nacera®* Pearl Multishade) или литиев 
дисиликат.  Всички части на комплекта се предлагат и поотделно.
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The ceraMotion® One Touch  (REF 250-800-70) 
съдържа следните компоненти. One Touch

2D ПАСТИ

ceraMotion® Paste 2D body A 3 g 250-306-03

ceraMotion® Paste 2D body B 3 g 250-307-03

ceraMotion® Paste 2D body C 3 g 250-308-03

ceraMotion® Paste 2D body D 3 g 250-309-03

ceraMotion® Paste 2D white 3 g 250-310-03

ceraMotion® Paste 2D grey 3 g 250-311-03

ceraMotion® Paste 2D honey 3 g 250-312-03

ceraMotion® Paste 2D blue 3 g 250-313-03

ceraMotion® Paste 2D violet 3 g 250-314-03

3D ПАСТИ

ceraMotion® Paste 3D I2 3 g 250-300-03

ceraMotion® Paste 3D lumin   3 g 250-301-03

ceraMotion® Paste 3D neutral 3 g 250-302-03

ceraMotion® Paste 3D opal blue 3 g 250-303-03

ceraMotion® Paste 3D opal grey 3 g 250-304-03

ceraMotion® Paste 3D opal honey 3 g 250-305-03

ЧЕТКИ

2D четка 1 бр 260-905-20

3D четка 1 бр. 260-906-20

ТЕЧНОСТИ
Течност за разреждане 10 мл. 254-012-01

Течност за опресняване 10 мл. 254-014-01

ГЛАЗУРА

ceraMotion® Zr паста гразура 3 g 250-271-03
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Dentaurum Group
Germany I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA 
and in more than 130 countries worldwide.

Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Germany  I  Phone + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295 
www.dentaurum.com  I  info@dentaurum.com

Â	За повече информация за нашите продукти и услуги моля посетете www.dentaurum.com или www.dentaurum.bg

Дата на информацията: 06/16

Обект на промени

www.dentaurum.bg

DENTAURUM 
QUALITY 
WORLDWIDE 
UNIQUE

Изключителен дистрибутор 
Денталия Комерс 
София 1606
ул. "Дамян Груев" 34
тел. 0887 923979; 0888 218630
       02 8554625; 02 9877917 
web: www.dentaurum.bg 
mail: office@dentaurum.bg




