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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 
STOMATOLOGICZNE

Tokuyama Corporation będącą spółką 

matką firmy Tokuyama Dental może 

poszczycić się dziś ponad 90 letnią pełną 

sukcesów historią międzynarodowego 

koncernu chemicznego. Wraz z czasem 

zwiększano sukcesywnie portfolio pro-

duktów, do którego obecnie należy szereg 

specjalistycznych produktów chemicznych 

wykorzystywanych w branży stomatolo-

gicznej.

Dzięki opracowywaniu innowacyjnych 

produktów stomatologicznych, firma nie-

przerwanie przyczynia się do oferowania 

produktów wysokiej jakości oraz prezentu-

jenajnowsze rozwiązania stomatologiczne.

W roku 2013 docenione zostały prace 

badawcze i rozwojowe firmy. Znana mię-

dzynarodowa organizacja „DENTAL ADVI-

SOR“ odznaczyła firmę Tokuyama Dental w 

trzech kategoriach produktów uznając ją 

za oferenta najlepszego produktu.

Firma Tokuyama Dental otrzymała 

nagrodę za najlepszy kompozyt (Estelite 

Sigma Quick), najlepszy kompozyt płynny 

(Estelite Flow Quick) oraz za najlepszy 

preparat do znoszenia nadwrażliwości 

(Shield Force Plus).

Ponadto samowytrawiający system łączą-

cy VII generacji Bond Force oraz materiał 

do podścieleń miękkich Sofreliner M&S 

zaliczane są do najczęściej nagradzanych 

produktów.

Japonia - kraj wschodzącego słońca

Tokuyama Corporation 

Centrum badawcze i rozwojowe w Tsukuba
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Siedziba firmy Tokuyama Dental Deutsch-

land GmbH znajduje się  

w pobliżu Münster - w Altenberge. 

W przypadku pytań lub życzeń można 

tutaj otrzymać osobistą i rzeczową pomoc.  

Tokuyama Dental Deutschland GmbH, Altenberge



ESTELITE
Koncepcja rozwoju

Połączenie estetyki, niezawodności i łatwego użytkowania

Perfekcyjne wytwarzanie - bardzo drobne, sferyczne wypełniacze

Kontrolowana polimeryzacja „QUICK“ - zastosowanie

Dokładnie przemyślana i innowacyjna 

koncepcja rozwoju umożliwiła stworzenie 

doskonałego kompozytu ESTELITE. Sfery-

czne submikrowypełniacze 

o kontrolowanej wielkości i kształcie, 

wytwarzane w procesie produkcji 

charakteryzującym się wysoką jakością, 

wyznaczają nowe wzorce dla estetycznych 

uzupełnień kompozytowych. Podstawą 

doskonałych wyników jest udosko-

nalany przez wiele lat proces produkcji 

wypełniaczy, które charakteryzują się 

przede wszystkim doskonałymi cechami 

estetycznymi, fi zycznymi 

i łatwym użytkowaniem. Innowacyjny 

i dający się kontrolować proces polimery-

zacji ESTELITE umożliwia indywidualne op-

racowywanie dopasowane do wymagań 

użytkownika. 

10 sekundowy czas polimeryzacji

90 sekundowy czas pracy

20 – 30 sekundowy czas polimeryzacji 

50 – 70 sekundowy czas pracy

Wzrastanie wypełniaczy o kontrolowanej wielkości i kształcie Niekontrolowany proces mielenia wypełniaczy

1µm

Filtek Supreme XT (3M ESPE)

Estelite Sigma Quick (Tokuyama) Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent AG)

1µm

1µm

Porównanie metod wytwarzania: metoda zol-żel a tradycyjny proces mielenia

Lichtenergie 
ist Initiator

RAP InitiatorRAP Initiator

Lichtenergie 

RAP Radikal Monomer Polymer

Campher-
chinon

CQ CQ Aktivierung 
der Energie

Licht

Licht

Licht

Licht

Licht

Licht

Licht

Lichtenergie 
ist Initiator

Freies Radikal

Amin

Monomer Polymer
Campher-
chinon

CQ
Initiierter
Status

H
H

Amin

CQ

Licht

Licht

Technologia RAP
(Radical Amplifi ed Photopolymerization)

Tradycyjny proces polimeryzacjiInicjatory RAP pozwalają na szybkie tward-
nienie kompozytu. Możliwość ponownego 
wykorzystania CQ pozwala na jego zredu-
kowanie, zwiększa stabilność kompozytu i 
zmniejsza naprężenie polimeryzacyjne. 

surowiec

Wzrastanie sferycznych wypełniaczy 
w roztworze

wodór (H) kontroluje aminę

bez wodoru (H) amina będzie 
w stanie wzburzonym

tradycyjny inicjator 
polimeryzacji

Po usunięciu energii świetlnej z CQ można go ponownie wykorzystać.
Jeżeli zwiększonoby ilość CQ nastąpiłaby szybsza polimeryzacja kompozytu, jednak pod 
wpływem światła z otoczenia szybciej by on stwardniał i nie można byłoby go modelować. 

= utwardzanie
= polimeryzacja
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Odbicie lustrzane

Połysk

Rozproszenie i transmisja

Ze względu na taki sam okrągły kształt 

submikrowypełniaczy kompozyt ESTELITE odbija 

światło w sposób jednolity - jak 

w przypadku lustra. Podczas gdy w przypadku 

powierzchni porowatych światło zostaje 

rozproszone, to w przypadku gładkich 

powierzchni obowiązuje znana zasada odbicia 

światła: kąt padania jest równy kątowi odbicia. 

Tym samym ESTELITE gwarantuje uzsykanie 

naturalnej estetyki. 

Gładkie powierzchnie odbijają światło pod takim 

samym kątem jak kąt padania, co pozwala uzyskać 

wysoki połysk. Powierzchnie porowate natomiast 

odbijają światło nierównomiernie 

i sprawiają wrażenie matowych. Submikrowypeł-

niacze ESTELITE o takim samym kształcie pozwala-

ją uzyskać bardzo gładką powierzchnię. 

Znaczne rozproszenie i transmisja ESTE-

LITE zapewniają uzyskanie jednolitego 

przejścia (stopniowania) między naturalną 

tkanką zęba a kompozytem.

ESTELITE działa jak naturalne szkliwo zęba 

doskonale dopasowuje się do krawędzi 

wypełnienia także bez konieczności wyko-

nywania zukośnień. 

Tradycyjne wypełniacze nanohybrydoweEstelite Sigma Quick (Tokuyama)

ESTELITE Sigma 
Quick

(Tokuyama)

Filtek Supreme XT 
(3M ESPE)

Tetric EvoCeram 
(Ivoclar 

Vivadent AG) 

Venus Diamond (Heraeus Kulzer)Estelite Sigma Quick (Tokuyama) Filtek Supreme XT (3M ESPE)

CR

Zahn

CR

Zahn

CR

Zahn

CR

Zahn

wskaźnik 
laserowy

utwardzony 
kompozyt

Bardzo różny wskaźnik refrakcji 

szkliwa i kompozytu

Kompozyt nanohybrydowyESTELITE

Prawie taki sam wskaźnik refrakcji 

szkliwa i kompozytu

Efekt kameleona
Dzięki inteligentnej formule wypełniaczy 

o kontrolowanym kształcie i wielkości ESTELITE 

dopasowuje się idealnie do zęba. Uzyskany w 

ten sposób efekt kameleona pozwala na osiąg-

nięcie całego spektrum kolorystycznego tylko 

przy pomocy czterech kolorów podstawowych. 

ESTELITE
Inc B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 B3 A3,5 B4 C3 A4 C4

A1

A2

A3

A3,5

jasny      ciemny

Odporność na abrazję Estelite Sigma Quick 

(Tokuyama) przed 

testem abrazji.

Estelite Sigma Quick 

(Tokuyama) 

po 50.000 obciążeń. 

Zachowanie połysku.

Filtek Supreme XT 

(3M ESPE) przed 

testem.

Filtek Supreme XT

(3M ESPE) po 50.000 

obciążeń. Widoczne 

są wypełniacze, które 

wypadły. 

5µm

10µm 10µm

5µm

Jednolite niewielkie i sferyczne wypełnia-

cze ESTELITE charakteryzują się nieznaczną 

powierzchnią abrazyjną 

i wysoką odpornością na abrazję. 

Odporna na abrazję powierzchnia ESTELI-

TE pozostaje gładka, dzięki czemu połysk 

uzupełnienia wykonanego 

z ESTELITE utrzymuje się długo i nie spra-

wia wrażenia matowego. 

Zasada estetyki i niezawodności - 
bardzo drobne, sferyczne wypełniacze 
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ESTELITE ASTERIA 
Kompozyt High-End

: Odcinek zębów przednich i bocznych

:   Licówki kompozytowe

:   Zamykanie diastem

:  Naprawa kompozytu/ceramiki

:  Doskonałe uzupełnienia uzyskane tylko 

2 warstwami kolorów 

:   Jedyny w swoim rodzaju efekt 

kameleona

: Szybkie utwardzanie w ciągu 10 sekund

:   Wydłużony czas pracy do 90 sekund

:   Bardzo duża wytrzymałość połysku

:  Odporność na abrazję

: Niewielki skurcz liniowy

: Optymalne opracowywanie

Wskazania Właściwości Przypadki kliniczne

Zestaw Essential Kit Pojedyncze strzykawki

Zestaw Essential Kit:
n  7 strzykawek x 4 g w kolorach: A1B, A2B, 

A3B, A3.5B, A4B, NE, OcE 
n  Przewodnik kliniczny

Uzupełnienie:
n  Pojedyncze strzykawki 4 g 

Indywidualny kolornik dla 15 kolorów

Opakowania

Klasa I

Wynik Wynik

Klasa IV

Dentin             (7)

Schmelz (5)

NE              TE            YE           WE       OCE 

A1B          A2B         A3B        A3.5B       A4B    B3B          BL

Dostępny w 12 różnych kolorach



ESTELITE SIGMA QUICK 

:  Odcinek zębów przednich i bocznych 

: Licówki kompozytowe

: Zamykanie diastem

:  Naprawa kompozytu/ceramiki

Zestaw Promo Kit
n  6 strzykawek x 3.8 g w kolorach: A2, A3, 

OA1, OA2, OA3, OPA2 

Zestaw wprowadzający Intro Kit:
n  6 strzykawek x  3.8 g w kolorach: A1, A2, 

A3, A3.5, OA2, OPA2
n  1 ml Bond Force z 25 mikropędzelkami, 

miseczka do mieszania, 
n  kolornik z 20 kolorami

Uzupełnienie:
n  Pojedyncze strzykawki 3.8 g

Kolorniki z 20 kolorami

:  Jedyny w swoim rodzaju efekt 

kameleona

:   Szybkie utwardzanie w ciągu 10 sekund

: Wydłużony czas pracy do 90 sekund 

:  Duża wytrzymałość połysku

:  Odporność na abrazję

:  Niewielki skurcz liniowy

:  Optymalne opracowywanie

Właściwości 

fizyczne

Odporność na złamanie 

przy zginaniu 115 MPa                                          

Moduł 

elastyczności 8,7 GPa

Wytrzymałość na 

ściskanie 400 MPa

źródło: Tokuyama 

Dental R&D

Wskazania

Opakowania

Właściwości Informacje techniczne

Kompozyt uniwersalny
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Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent)

Estelite Sigma Quick (Tokuyama)

Zdjęcie wypełniaczy pod elektronowym mikroskopem skaningowym    

1µm

1µm
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Zestaw trzech strzykawek Zestaw System Kit



ESTELITE SIGMA QUICK 
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Dostępny w 20 różnych kolorach

Test abrazji [mm3]

Test abrazji z zębami 

przeciwstawnymi [µm] Połysk [%]Skurcz [%]

ESTELITE  SIGMA QUICK

Venus

Premise

Tetric EvoCeram

Supreme XT

Esthet-X

0 1.0 3.02.00 0.04 0.06 0.08 0.10 0.120.020 6.00 10.00 14.002.00 0 40 60 80 10020

Nieprzezierny dla 
promieni rentgenowskich  
ESTELITE SIGMA QUICK

Łatwe użytkowanie. 

Materiał nie 

przywiera do 

instrumentu

źródło: Tokuyama Dental R&D

Standard       (14)

Bleach
Opaleszent
Opak

(2)
(3)
(1)

B1 B2 B4 C1B3 C2 C3

BW WE OA2OA1 OA3 OPA2

A1 A2 A3 A3.5 CE(Inc.)A4 A5

9

Strzykawka
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Opakowania

ESTELITE 
POSTERIOR QUICK

Uzupełnienie:
n  Pojedyncza strzykawka (4,2g)

: Odcinek zębów bocznych

: Naprawa kompozytu/ceramiki

Wskazania 

: Jedyny w swoim rodzaju efekt kameleona

: Dobre właściwości fizyczne

: Szybkie utwardzanie w ciągu 10 sekund 

: Optymalne opracowywanie

:  Niewielki skurcz liniowy

: Wysoki stopień nieprzezierności dla promieni rentgenowskich 

Właściwości

 A1 A2 A3  CE

Pojedyncza strzykawka

Informacje techniczne

Właściwości fizyczne

Odporność na złamanie 

przy zginaniu 209 MPa

Moduł elastyczności 20,2 GPa

Wytrzymałość na ściskanie 443 MPa

źródło: Tokuyama 

Dental R&D

Dostępny w 4 różnych kolorach 
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ESTELITE FLOW QUICK 

:   Odcinek zębów przednich i bocznych

:   Liner do ubytków

:   Blokowanie podcieni 

:  Naprawa kompozytu/ceramiki

Uzupełnienie:
n  Pojedyncza strzykawka 1.8 g

:   Szybkie utwardzanie w ciągu 10 sekund

:   Wydłużony czas pracy do 90 sekund 

:  Duża wytrzymałość połysku

:  Niewielki skurcz

:  Doskonałe polerowanie

Wskazania

Opakowania

Właściwości Właściwości fizyczne

Płynny kompozyt - doskonała estetyka 

CE(Inc.) A1 A2 A3 A3.5

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 BWOA1 OA2 OA3

A4(Cerv.)

Odporność na złamanie 

przy zginaniu 156 MPa

Moduł elastyczności 8,5 GPa

Wytrzymałość na ściskanie 391 MPa
źródło: Tokuyama 

Dental R&D

Dostępny w 17 różnych kolorach 
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Pojedyncza strzykawka

krzysztof.pindel
Typewritten Text



Opakowania

ONE-UP BOND F PLUS 

:  Utwardzany światłem system adhezyjny 

z możliwością kontroli wzrokowej do 

wypełnień kompozytowych            

:  Zastosowanie dla wszystkich klas 

ubytków

Zestaw:
n  2 x 5 ml butelka
n  Quick’n Easy Box
n Miseczka do mieszania
n  50 aplikatorów razem z uchwytem

:  Zminimalizowanie błędów dzięki 

możliwości kontroli wzrokowej

:  Wyraźnie krótszy czas leczenia dzięki 

prostemu użyciu

:  Bezpieczeństwo dzięki jedynej w swoim 

rodzaju pewnej sile utrzymania

:  System adhezyjny uwalniający fluorek

:  Brak wytrawiania, płukania i osuszania

:  Quick‘n Easy Box - komfortowe 

użytkowanie

Bardzo duża siła utrzymania - w przypadku 

cienkich jak i też grubych warstw systemu 

adhezyjnego. Grubość warstwy przylega-

nia jest uzależniona od morfologii ubytku. 

Monomer wnika głęboko  

w tkankę zęba, demineralizuje ją i tworzy 

trwałe powiązanie z zębem. 

Początkowa siła 

przylegania

Enamel 20,7 MPa

Dentyna 24,2 MPa

Test termocykliczny

Enamel 21,1 MPa

Dentyna 23,6 MPa

źródło: Tokuyama 

Dental R&D

Wskazania Właściwości Informacje techniczne

Utwardzany światłem, samowytrawiający system 
adhezyjny z możliwością kontroli wzrokowej

5 Sek.
mieszanie 

A+B Bond

co najmniej

10 Sek.
nakładanie i 
wcieranie*

10 Sek.
naświetlanie

Zastosowanie kliniczne

Dünne Schicht

Dicke Schicht

Zestaw 
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y 
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BOND FORCE II

: Utwardzalny światłem, 

samowytrawiający, jednokomponentowy 

system adhezyjny

:  Przylega do szlifowanego  

i nieszlifowanego szkliwa/zębiny

: Materiał do naprawy ceramiki  

i kompozytu

Uzupełnienie:
n  5 ml butelka
n  2 ml PEN

 

:  Doskonała siła przylegania

: Tylko jedna aplikacja

:  Nie wymaga wytrawiania, płukania, mieszania

:  System adhezyjny uwalniający fluorek

:  Jednolita cienka warstwa filmu

:  Optymalne rozłożenie w ubytkach ze 

stopniami

:  Doskonała szczelność brzeżna

:  Jedyna w swoim rodzaju adhezja dzięki 

innowacyjnemu, utwardzającemu samoistnie 

strukturę monomerowi 3D (3D SR)

Właściwości Pen
: Ponad 33% oszczędność materiału

: Wskaźnik stanu 

: Jednolite dozowanie poprzez kliknięcie

Test obciążalności 

mikrorozciągania

Wskazania Właściwości Informacje techniczne

Zastosowanie kliniczne

Utwardzalny światłem, samowytrawiający 
jednokomponentowy system adhezyjny

Aplikacja 15 sekund Osuszanie 5 sekund Utwardzanie 10 sekund

Nałożyć Bond Force  

i wsmarować

Osuszyć  5 sekund 

łagodnym strumieniem 

powietrza

Utwardzanie światłem 

Pen

Bond Force

24-hour 2-years1-year

0
Mpa Adper Prompt

Self-Etch
Brush & 

Bond
iBond OptiBond

All-In-One
Xeno IV Clearfil SE

Bond

30

10

40

20

50

60

70

źródło: Tokuyama 

Dental R&D

Opakowania
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Butelka



SHIELD FORCE

Siti conem facepra eceatias sam num, 

elessit, volor arioriatio estium velectas 

eostiatibus.

Ovit, ipsam ius aligent uriorio cumque 

odist, quam vit et landebit eicilibus et quat 

ut fugia nonemporatem venimusa pro 

cor sequod es nonsequamus namusda 

eceatem harum qui discime turio. Borro et 

labor mod quam fuga. Itae doluptatur, in 

cus mos sament modi as et, cum dolore, 

nonserrovid maion re aute eossero vide-

bitet expla volland itaquam usdanditius 

moluptatur?
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Siti conem facepra eceatias sam num, 

elessit, volor arioriatio estium velectas 

eostiatibus.

Ovit, ipsam ius aligent uriorio cumque 

odist, quam vit et landebit eicilibus et quat 

ut fugia nonemporatem venimusa pro 

cor sequod es nonsequamus namusda 

eceatem harum qui discime turio. Borro et 

labor mod quam fuga. Itae doluptatur, in 

cus mos sament modi as et, cum dolore, 

nonserrovid maion re aute eossero vide-

bitet expla volland itaquam usdanditius 

moluptatur?

Siti conem facepra eceatias sam num, 

elessit, volor arioriatio estium velectas 

eostiatibus.

Ovit, ipsam ius aligent uriorio cumque 

odist, quam vit et landebit eicilibus et quat 

ut fugia nonemporatem venimusa pro 

cor sequod es nonsequamus namusda 

eceatem harum qui discime turio. Borro et 

labor mod quam fuga. Itae doluptatur, in 

cus mos sament modi as et, cum dolore, 

nonserrovid maion re aute eossero vide-

bitet expla volland itaquam usdanditius 

moluptatur?

Siti conem facepra eceatias 

sam num, elessit, volor 

arioriatio estium velectas 

eostiatibus.

Ovit, ipsam ius aligent uriorio 

cumque odist, quam vit et 

landebit eicilibus et quat 

ut fugia nonemporatem 

venimusa pro cor sequod 

es nonsequamus namusda 

eceatem harum qui discime 

turio. Borro et labor mod 

quam fuga. Itae doluptatur, 

in cus mos sament modi as 

et, cum dolore, nonserrovid 

maion re aute eossero vide-

bitet expla volland itaquam 

usdanditius moluptatur?

Indikationen Eigenschaften Technische Informationen

Lichthärtende, fl ießfähige 
Komposite mit 3 Viskositäten
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EE-BOND & ETCHING GEL HV
Specjalny system adhezyjny do selektywnego wytrawiania szkli-
wa

źródło:

Tokuyama Dental R&D

Unbeschliff ener 
Schmelz

Dentin

Unbeschliff ener 
Schmelz 
(nach TC)

Dentin
(nach TC)

0 030 3010 1040 4020 2050 50 60

TOKUYAMA
EE-Bond
OptiBond®

Solo Plus
Adper™
Scotchbond XT

XP Bond®

Exci TE® F

Syntac®

Możliwość obciążenia 

mikrorozciąganiem przed 

i po teście termocyklicz-

nym  [MPa]

Informacje techniczne

Zastosowanie kliniczne
Wytrawianie i płukanie 
10 sek.

Osuszanie sprężonym 
powietrzem i nakładanie 
bondu >10 sek.

Osuszanie sprężonym 
powietrzem i utwardzanie 
światłem 20 sek.

Nałożenie i spłukanie żelu 
wytrawiającego HV

Osuszanie i nakładanie 
EE-BOND

Najpierw osuszenie 
sprężonym powietrzem, 
następnie utwardzanie 
światłem 

Zestaw 

:   Utwardzalny światłem, 

samowytrawiający 

jednokomponentowy system adhezyjny 

z żelem o wysokiej lepkości do 

wytrawiania szkliwa

:   Przylega do szlifowanego/

nieszlifowanego szkliwa/zębiny

: Materiał do naprawy ceramiki 

i kompozytu

: Bardzo duża siła przylegania

:   Doskonała szczelność brzeżna 

:   Jedyna w swoim rodzaju adhezja dzięki 

innowacyjnemu, utwardzającemu 

samoistnie strukturę monomerowi 3D 

(3D SR)

:  Krótki czas leczenia dzięki łatwemu 

użyciu

:  Niewymagający pod względem 

technicznym

:  System adhezyjny uwalniający fl uorek

:  Zapobiega pozabiegowej 

nadwrażliwości

Wskazania Właściwości 

Opakowania
Uzupełnienie:
n  5 ml butelka
n  2 x 2.5 ml strzykawka żelu do wytrawiania HV
n  50 aplikatorów (bardzo drobne)
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Optymalny żel do wytrawiania
Bardzo lepki żel do 

wytrawiania można 

precyzyjnie nałożyć przy 

pomocy bardzo drobnych 

aplikatorów.
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Indikationen Eigenschaften Technische Informationen

Lichthärtende, fl ießfähige 
Komposite mit 3 Viskositäten
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SHIELD FORCE PLUS

:  Pokrywanie nadwrażliwej zębiny

:  Zmniejszenie starcia i erozji odsłoniętej 

zębiny przyszyjkowej 

:  Zmniejszenie i/lub zapobieganie 

nadwrażliwości zębów po preparacji 

pod uzupełnienia wykonane metodą 

bezpośrednią i pośrednią.

Zestaw:
n  3 ml butelka
n  25 mikropędzelków
n  miseczka do mieszania

Uzupełnienie:
n 3 ml  butelka

:  Szybkie efektywne leczenie 

nadwrażliwej zębiny 

:  Doskonały efekt pokrywania

:  Trwała warstwa ochronna

:  Łatwe użytkowanie

:  Niewielka warstwa fi lmu

Wskazania

Opakowania

Właściwości Informacje techniczne

Zabezpieczenie dla nadwrażliwej zębiny

SHIELD FORCE PLUS 

tworzy kosmki tworzywa 

sztucznego w kanalikach 

zębiny. [1.000 krotne 

powiększenie]

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca2+
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TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS reduces dentinal hypersensitivity immediately after applying, by utilizing 

Tokuyama's patented technology "Self Reinforcing Monomer (SR Monomer)" it interacts with the calcium ions 

sealing the dentinal tubules. The air drying step ensures the formation of a thin protective resin layer over the 

dentin surface and resin tags in the tubules, the �nal light curing step polymerizes them to solidify.

Applying TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS in�ltrates and 
seals exposed dentinal tubules inhibiting the �ow of �uid 
through the tubules which is the cause of sensitivity.

Dentin hypersensitivity is widely said  to be caused by rapid �uid movement in the dentinal tubules.

Mechanism of Hypersensitive Dentin

Sealing tubules with TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS

Q uick and E�ective Treatment of Hypersensitive DentinQ uick and E�ective Treatment of Hypersensitive Dentin

SEM image - Magx1000
** In-house data, R&D, Tokuyama Dental Corporation.
Note: This is a test model demonstrating hypersensitive 
dentin, using an extracted human tooth ground on the 
surface to expose the dentinal tubules.

Sealed with resin tags and layers

Firmly formed resin tags in dentinal tubules.

 

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca

Ca

Ca Ca

Ca

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca2+

Ca2+Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca

Ca

Ca Ca

Ca

Ca2+

płyn

SHIELD FORCE PLUS Osuszanie 

powietrzem

Utwardzanie 

światłem

nerw

zębina

Mechanizm - 

nadwrażliwość zębiny

Zastosowanie kliniczne

1

＊ If using a total etch bonding system,  etchant must be applied "AFTER" TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS procedure.

Adhesive treatment Composite resin filling

＊＊  BEFORE taking impression,  it is essential to wipe dentin surface with alcohol, removing unpolymerized layer of TOKUYAMA 
SHIELD FORCE PLUS that could prevent an accurate impression.

＊＊＊  Do NOT use temporary resin-based material, it may adhere to the cured TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS. The use of water-
based cement would be recommended for temporary cementing, and temporary stopping would be recommended for temporary filling.

Impression Temporary filling / cementing  application Permanent Restoration

2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 54
＊＊

Wyciskanie

Osuszyć  5 sekund delikatnym i 5 
sekund silnym strumieniem powietrza

Utwardzanie światłem 10 s.
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＊＊＊  Do NOT use temporary resin-based material, it may adhere to the cured TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS. The use of water-
based cement would be recommended for temporary cementing, and temporary stopping would be recommended for temporary filling.
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2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 54
＊＊
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＊ If using a total etch bonding system,  etchant must be applied "AFTER" TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS procedure.
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＊＊  BEFORE taking impression,  it is essential to wipe dentin surface with alcohol, removing unpolymerized layer of TOKUYAMA 
SHIELD FORCE PLUS that could prevent an accurate impression.

＊＊＊  Do NOT use temporary resin-based material, it may adhere to the cured TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS. The use of water-
based cement would be recommended for temporary cementing, and temporary stopping would be recommended for temporary filling.

Impression Temporary filling / cementing  application Permanent Restoration

2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 54
＊＊

10
 Sek.

Zestaw

źródło:  Tokuyama 

Dental R&D

Aplikacja i odczekanie 10 s.
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Indikationen Eigenschaften Technische Informationen

Lichthärtende, fließfähige 
Komposite mit 3 Viskositäten
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:   Tymczasowy materiał do podścieleń

:   Zaopatrywanie po zabiegach chirurgicznych

:  W czasie wgajania implantów

:   W przypadku dolegliwości bólowych spowodowanych przez ostre krawędzie wyrostka zębodołowego

:  W przypadku złej retencji spowodowanej przez atrofię wyrostka

Wskazania S (Soft)

SOFRELINER TOUGH M(MEDIUM) & S(SOFT)

: W przypadku dolegliwości bólowych 

spowodowanych przez ostre krawędzie 

wyrostka zębodołowego

:   W przypadku niewystarczającego utrzymania 

protezy ze względu na silną atrofię wyrostka

:  W przypadku znacznych podcieni/wzniesień 

kości żuchwy

: Utrzymanie protezy tymczasowej

:   Podścielenie tymczasowe lub przygotowanie 

tkanki

Sofreliner Tough S zestaw:
n  Kartusz 2 x 26 g
n  Primer 10 ml 
n  10 x końcówki mieszające XS 
n  System do polerowania

:  100% sylikonu A

:  Twardość Shore 43 (M) i 24 (S)

:  Wytrzymałość 2,5 roku (M) i 0,5 roku (S) 

:  Znaczna wytrzymałość na zerwanie

: Stabilność powierzchni i koloru

: Doskonałe dopasowanie

Test obciążania rozciągającego

Wskazania M (Medium) Właściwości Zastosowanie kliniczne

Materiał do podścieleń miękkich na bazie sylikonu A

0

05

10

15

20

01 02 03 04 05 06 07

25

twarde

silne Sofreliner Tough

tradycyjne 
materiały 
sylikonowe GC Reline Extra Soft 10.0 37

GC Reline Soft 9.0 55

SOFRELINER S 4.0 23

GC Reline Ultra Soft 4.0 25

Shore
A

(10.5,24)

SOFRELINER TOUGH S 10.5 24

SOFRELINER TOUGH M 22.5 43

(22.5,43)

słabe

miękkie

1.  Zukośnienie 

krawędzi

2.  Aplikacja 

Primera

4.  Wykańczanie 

protezy

3.  Nałożenie 

Sofreliner 

Tough

5.  Po 2 latach 

użytkowania

Zestaw M (Medium) Zestaw S (Soft)

Sofreliner Tough M 

(Shore A:43)

Sofreliner Tough S

(Shore A:24)

przed

Test porównania twardości Shore 10 kg 10 kg10 kg 10 kg10 kg 10 kg10 kg 10 kg10 kg 10 kg10 kg 10 kg
10kg 10kg

Sofreliner Tough M zestaw: 
n  Kartusz 2 x 27 g
n  Primer 10 ml
n  10 x końcówki mieszające XS 
n  System do polerowania

Opakowania
Odporność 

na zerwanie
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Indikationen Eigenschaften Technische Informationen

Lichthärtende, fl ießfähige 
Komposite mit 3 Viskositäten

REBASE II FAST 

:   Trwały, twardy materiał do podścieleń

:   Podścielanie protez całkowitych

:  Podścielanie protez częściowych

:   Po podścieleniu miękkim, gdy błona 

śluzowa jest wygojona

:  Metoda Chairside

:  Nie zawiera MMA

:  Nie uwalnia zapachów

:  Doskonałe dopasowanie/optymalny 

komfort użytkowania

:  Nie reaguje termicznie

:  Oszczędność czasu

:  Zmniejsza koszty laboratoryjne

1.  Sprawdzenie 

dopasowania

3.  Nałożenie 

systemu 

adhezyjnego

5.  Wprowadze-

nie protezy 

7.  Opracowanie 

protezy

9.  Opracowa-

nie i polero-

wanie

2.  Przygotowa-

nie protezy

4.  Dozowanie, 

mieszanie, 

aplikacja 

Rebase II

6.  Ruchy 

artykulacyjne

8.  Zanurzenie 

w utwardzaczu

10.  Sprawdzenie 

dopasowania

Wskazania Właściwości Zastosowanie kliniczne

Czas leczenia 

Materiał do podścieleń twardych
metoda Chairside

14

PRODUCTS PACKAGES AVAILABLE

Kit (Normal or Fast): Powder (80g), Liquid (50mL), Adhesive (15mL), Measuring cup, Dropper, Rubber cup, Spatula, 2 Plastic cups, Brush, 
TOKUSO RESIN HARDNER II, Spoon

Powder Normal/Fast (80g), Liquid Normal/Fast (50mL), Adhesive (15mL), TOKUSO RESIN HARDNER II (48g)

STANDARD HANDLING TIME
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aplikacja utwardzanie w jamie ustnej
zanurzenie w celu utwardzenia w 
utwardzaczu

usuwanie 
nadmiarów i 
ruchy artyku-
lacyjne

usuwanie 
nadmiarów 
poza jamą 
ustną

opracowanie i 
polerowanie

Mieszanie

poza jamą ustną

poza i w  jamie 
ustnej

w jamie ustnej

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Min.

Zestaw
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Zestaw:
n  Proszek 80 g
n ✰�❙n 50 ml
n  System adhezyjny 15 ml
n  Miarka, pipeta, tygiel do mieszania, 

szpatułka, pojemnik, pędzel 
n  Utwardzacz 48 g, łyżka 

Opakowania



SHIELD FORCE

Siti conem facepra eceatias sam num, 

elessit, volor arioriatio estium velectas 

eostiatibus.

Ovit, ipsam ius aligent uriorio cumque 

odist, quam vit et landebit eicilibus et quat 

ut fugia nonemporatem venimusa pro 

cor sequod es nonsequamus namusda 

eceatem harum qui discime turio. Borro et 

labor mod quam fuga. Itae doluptatur, in 

cus mos sament modi as et, cum dolore, 

nonserrovid maion re aute eossero vide-

bitet expla volland itaquam usdanditius 

moluptatur?
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Indikationen Eigenschaften Technische Informationen

Lichthärtende, fl ießfähige 
Komposite mit 3 Viskositäten
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SILICONE REMOVER 

:  Do usuwania elastycznych materiałów 

do podścieleń na bazie sylikonu 

:  Do usuwania miękkich materiałów 

wyciskowych na bazie sylikonu

:  Proste użycie

: Usuwa szybko i całkowicie materiały do 

podścieleń miękkich z protez 

:  Brak żmudnego zeszlifowywania 

starego materiału

Wskazania 

Właściwości 

Preparat do usuwania materiału do podścieleń miękkich

Butelka
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n  7ml butelka

Opakowanie

Używając środka Silicone Remover 

można w prosty sposób usunąć w całości 

materiał Sofreliner Tough M i S, czynność 

ta nie wymaga zeszlifowywania. Preparat 

ten pozwala szybko i całkowicie usunąć 

materiał podścielający z płyty protezy.  

Usuwanie materiału podścielającego przy pomocy Silicone Re-
mover





Tokuyama Dental Deutschland GmbH 

Siemensstraße 46 l 48341 Altenberge

Tel.: 02505 938513 l Fax: 02505 938515

www.tokuyama-dental.de l info@tokuyama-dental.de

Wyłączny dystrybutor w Polsce: Marrodent Sp. z o. o.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 31

tel. 33 810 13 28, fax 33 827 83 02

sklep@marrodent.pl  |   www.marrodent.pl
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