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S eASY NYNÍ SNÁZE NEŽ 
KDYKOLI PŘEDTÍM

4 ODSTÍNY = 
Jednoduché,  
skvělé výplně,  
kdykoliv chcete!

Composite: 
Universal-Multilayer

eASY
ultra universal restorative material



eASY snadno obstojí  
ve zkoušce času

eASY snadná manipulace  
pro pohodlné nanášení

eASY snadno zhotovené 
elegantní výplně

Optimalizovaná, nelepivá konzistence 
usnadňuje modelování a nanášení.

Jedinečná kombinace plniva a 
pryskyřice harmonicky spolupracuje 
a zajišťuje tak pevnost a estetiku 
potřebnou pro zhotovení výplní s 
dlouhou životností.

Díky 3 mm hloubce vytvrzení, 
vysoké pevnosti v tlaku a ohybu 
a výhodám daným patentovanou 
pryskyřicí s nízkým smršťováním, 
které kompenzuje napětí při okrajích, 
získáte pevné a robustní výplně.

2.21%
Nízké objemové smršťování 
aura eASY snižuje napětí a 
poskytuje tak výplně s dlouhou 
životností.

115
MPa

Vynikající pevnost v ohybu 
aura eASY odolává velkým 
deformacím bez popraskání

Krásné výplně    jsou nyní snazší

Po několika dnech s aura eASY v mé praxi jsem jednoduše zjistila, že vše,  
co potřebuji jsou čtyři odstíny. Manipulace a přizpůsobivost odstínů produktu 
aura usnadňují zhotovování rychlých a skvěle vypadajících výplní.

Dr Lori Trost, DMD
“

eASY snadno přizpůsobitelné odstíny  
pro většinu distálních i frontálních výplní

Eliminujte hledání správného odstínu pro výplně tím, 
že budete vybírat z pouhých 4 univerzálních odstínů.

U odstínů, které jsou umístěny ve stejných 
vzdálenostech na spektru sytosti barev a které lze 
snadno přiřadit odstínům Vita, vám aura eASY 
umožní přizpůsobit odstíny většině vašich 
každodenních potřeb.  

aura eASY zjednodušuje postupy, minimalizuje vaše 
skladové zásoby a usnadňuje práci ve vaší praxi. 

aura eASY je snadnou volbou pro vaši praxi
• Zvýšená odolnost proti opotřebení a pevnost

• Vždy hladký vysoce lesklý povrch

• Nelepivá konzistence usnadňuje modelování

• Nepropadá se a drží svůj tvar

• Snadné a rychlé nanesení během několika vteřin

A1/B1 ≈ ae1

A2/B2 ≈ ae2

A3/B3 ≈ ae3

A3.5/B4 ≈ ae4

Dr Terry Wong (Australia) Dr Hugh Flax (USA)

PŘED PŘEDPO PO

Vysoká pevnost v tlaku 
aura eASY odolává velkým 
tlakovým silám v ústech.

375
MPa

Umožní vám odevzdat více a skladovat méně.

Approximate equivalence to VITA classical A1-D4®
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KAT. ČÍSLO MNOŽSTVÍ STŘÍKAČKY

SD8565112 aura eASY Sada stříkaček

4x1 4g stříkaček (ae1, ae2, ae3, ae4)

1 aura eASY vzorník odstínů

aura eASY Náhradní stříkačky

SD8560020 1 ae1 – 4g

SD8560021 1 ae2 – 4g

SD8560022 1 ae3 – 4g

SD8560023 1 ae4 – 4g

Informace pro objednávání

Italy 00800 0225 5734 
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

Australia 1 800 337 003 
Austria 00800 0225 5734 
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734

KAT. ČÍSLO MNOŽSTVÍ SADY

SD8565113 aura eASY Sada Complet

20x4 0.25g sady

(ae1, ae2, ae3, ae4)

1 aura eASY vzorník odstínů

aura eASY Náhradní náplně pro Complet

SD8565020 20 ae1 – 0.25g

SD8565021 20 ae2 – 0.25g

SD8565022 20 ae3 – 0.25g

SD8565023 20 ae4 – 0.25g
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