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TERAZ ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK

4 ODCIENIE  = 
prosta technika pracy, 
doskonałe wypełnienie 
za każdym razem!

Composite: 
Universal-Multilayer

eASY
ultra uniwersalny materiał odtwórczy



eASY wytrzymuje 
próbę czasu

Łatwa aplikacja 
ułatwiająca 
modelowanie

Łatwe i świetnie 
wyglądające  
wypełnienia

Zoptymalizowana konsystencja, 
nie przywierająca do instrumentów 
ułatwiająca modelowanie i aplikację.

Dzięki unikalnemu  połączeniu 
wypełniacza i żywicy uzyskano 
materiał o wysokiej wytrzymałości  
i estetyce co w rezultacie pozwala 
uzyskać trwałe i piękne wypełnienie.

Materiał można polimeryzować 
w warstwach do 3mm, a dzięki 
wysokiej wytrzymałości  na 
ściskanie i zginanie oraz niskiej 
kurczliwości, i w konsekwencji 
szczelności brzeżnej możemy 
uzyskać trwałe i wytrzymałe 
wypełnienia.

2.21%
Niski skurcz 
polimeryzacyjny kompozytu 
aura eASY wydłuża żywotność 
wypełnień.

115
MPa

Doskonała wytrzymałość 
na zginanie kompozytu 
aura eASY daje odporność na 
złamania.

Prosty sposób na piękne wypełnienia

Stosując kompozyt aura eASY uzyskuję doskonały efekt estetyczny 
dzięki tylko czterem odcieniom. Łatwy dobór koloru ułatwia i skraca czas 
pracy bez kompromisów. aura eASY nadaje się również do wypełnień w 
odcinku przednim co czyni go materiałem uniwersalnym.

Dr Michał Kowalik, DMD

“

Łatwy dobór koloru do większości wypełnień 
w odcinku bocznym i przednim.
Za pomocą zaledwie czterech uniwersalnych 
odcieni eliminujemy trudności z właściwym 
doborem koloru.

Zgodność odcieni kompozytu aura eASY 
z kolornikiem Vita ułatwia dobór koloru i 
pozwala na uzyskanie znakomitej  odbudowy  
w większości przypadków w codziennej pracy. 

Dzięki zastosowaniu kompozytu aura eASY 
upraszczamy procedury zmniejszając ilość 
stosowanych kolorów ułatwiając w ten 
sposób codzienną pracę. 

aura eASY to łatwy wybór dla twojego gabinetu

A1/B1 ≈ ae1

A2/B2 ≈ ae2

A3/B3 ≈ ae3

A3.5/B4 ≈ ae4

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

przed przedpo po

Wysoka wytrzymałość na 
ściskanie kompozytu 
aura eASY daje dużą odporność 
na siły ścierające występujące w 
jamie ustnej.  

375
MPa

Tak naprawdę zyskujesz więcej kupując i magazynując mniej.

Przybliżone odpowiedniki w kolorniku VITA classical A1-D4®

• 4 odcienie pokrywają 8 odcieni VITA classical A1-D4®

• Zwiększona odporność na ścieranie i wytrzymałość

• Łatwe polerowanie na wysoki połysk za każdym razem

•  Nie przywierająca do instrumentów konsystencja

• 4 universalne odcienie minimalizujące zapasy w gabinecie

• Nie spływa i utrzymuje swój kształt
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NUMER PARTII ILOŚĆ KOMPLET

8565113 aura eASY Zestaw kompletów

20x4 0.25g kompletny

(ae1, ae2, ae3, ae4)

1 aura eASY kolornik

aura eASY Komplety

8565020 20 ae1 – 0.25g

8565021 20 ae2 – 0.25g

8565022 20 ae3 – 0.25g

8565023 20 ae4 – 0.25g

NUMER PARTII ILOŚĆ STRZYKAWI

8565112 aura eASY Zestaw strzykawek 

4x1 4g strzykawki (ae1, ae2, ae3, ae4)

1 aura eASY kolornik

aura eASY Strzykawki

8560020 1 ae1 – 4g

8560021 1 ae2 – 4g

8560022 1 ae3 – 4g

8560023 1 ae4 – 4g

Informacje dotyczące 
zamówienia

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
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