
Anti-bakteriyel etkili bakır iyonlu kaide ve yapıştırma 
simanıdır. Süt dişlerde dolgu maddesi olarak, dolgu 
materyallerinin altında kaide olarak, kronların, 
köprülerin ve inlaylerin final simantasyonlarında kök 
çivileri ve vidalarının simantasyonlarında ve implant 
restorasyonarında kullanılır. 

aBakteriostatik özelliktedir.
aKaide metertyali olarak tüm metaryallerin altına 
kullanılabilir.
aKök çivilerinin ve vidalarının simantasyonuna  
kullanılabilmelidir.

aBakır iyonlu siman
aHer gramında kanıtlanmış Alman kalitesi
aPeri-implantitise karşı doğal koruma
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Kullanım Alanı 
n  İmplant destekli kron ve köprüleri yapıştırılmasında
n  200 MPa üzeri sertlik derecesi olan oksit seramik 
( zirkon oksit ve aluminyum oksit ) ve lityum disilikat 
seramiklerin simantasyonunda

Avantajları
n  Antibakteriyal ve bakterisit siman
n  Fazla simanın kolayca temizlenebilmesi
n  Radyoopak, röntgende görülebilmesi
n  Doğal diş renginde, sabit renk

%0
Monomer, Fenolik,
nano partiküller ve 
hayvansal 
ürün içermez

Paketleme: 10 Stickpack her biri 1 g ve 5 ml likit

IMPLANT SIMANI

Bakır insan vücudu için gerekli temel bir elementtir ve bakterilere karşı mücadelede özellikle 
Streptococcus mutans gibi diş çürüklerinin ana nedeni olan bakterilere karşı çok etkili olduğu 
bilinmektedir.
Hoffmann’s READY2PROTECT, içindeki bakır iyonları sayesinde yapılan tedavilerde kalıcı ve 
sağlıklı sonuçlar vermektedir.

BAKIR

“Bakır simanların anti bakteriyel özellikleri nedeniyle, implant 
üstü kuronların simantasyonlarında,
periimplantitis riskini de azaltması diğer çok önemli bir özellik.”
Prof. Dr. Çetin Sevük, İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği 
Fakültesi, Protetik Anabilim dalı

REFERANS

27 € + KDV

48 € 
+ 

KDV

PAKET İÇERİĞİ : 100 Gr Toz + 40 Ml Likit

Kronların, köprülerin ve inlaylerin final 
simantasyonunda (zirkon oksitler için de geçerlidir), 
ortodontik bantların yapıştırılmasında, Kök çivilerinin 
ve vidalarının ve simantasyonunda, geçici dolgularda 
kullanılır. Çabuk ve normal sertleşen olmak üzere iki 
çeşittir.

PAKET İÇERİĞİ : 100 Gr Toz + 40 Ml Likit

Mg202 içerikli yeni formül ( sıvılarda çözünmeyen 
formül ) bütün dolgu materyallerinin altında kaide 
olarak, kronların, köprülerin ve inlaylerin final 
simantasyonlarında kök çivileri ve vidalarının 
simantasyonlarında kullanılır.

aMükemmel ince film kalınlıği, kolay uygulama ve 
temizleme
aIsı açığa çıkarmaz, dentin dostudur.

PAKET İÇERİĞİ : 100 Gr Toz + 40 Ml Likit

Uygun renk tonunun test edilip bulunması ve 200 MPa 
üzeri sertlik derecesi olan oksit seramik (zirkon oksit 
ve aluminyum oksit) ve lityum disilikat seramiklerin 
simantasyonunda:
aRestorasyonlarda renk düzeltimi ve diğer dişlerin 
rengine uyumun sağlanması
aRestorasyonlarda renk düzeltimi (Tüm renkler ve 
renk karışımları)

PAKET İÇERİĞİ :  1 Adet 100 gr ve 4 Adet 30 gr toz,
2 adet likit 40 ml

UYGULAMA ALANLARI

BAKIR İÇERİKLİ FOSFAT SİMAN KARBOKSİLAT SİMAN

FOSFAT SİMAN TAKIM

SU BAZLI KARBOKSİLAT SİMAN

48 € 
+ 

KDV

48 € 
+ 

KDV

220 € 
+ 

KDV

İMPLANT SİMANI
PERI-IMPLANTITISE KARŞI DOĞAL KORUMA
BAKIR İYONLU DOĞAL SİMAN...
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