vanaf

€13,90

DENTAL
smash

dental

OmniCeram évolution ﬂow Tips

OmniCeram évolution

€39,90
€13,90

Deze nieuwe generatie lichtuithardend nanocomposiet
volgt het succesvolle OmniCeram op en is in kwaliteit
en gebruik verder verbeterd. OmniCeram évolution is
verkrijgbaar in de 6 meest gebruikte Vita kleuren en
daarmee zeer goed als universeel composiet inzetbaar
voor anterieure en posterieure restauraties. Röntgenopaciteit 300 AL. Hoge druk sterkte, zeer goede
abrasieve eigenschappen. Kleeft niet aan de instrumenten.
Leverbaar in de kleuren: A1, A2, A3, A3.5, B2 en C3

Applicatiecanule met buigzame, stompe
RVS punt. Binnendiameter 0,9 mm,
lengte: 13 mm/gauge 20. Voor de nauwkeurige applicatie van OmniCeram evolution ﬂow en andere lichtuithardende
en niet-lichtuithardende materialen.
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2 x 1.9 g, 4 applicatienaalden
Artikelnummer: 19541

€11,90

BCO

dental

BCO

BCO

DENTAL
smash

dental

€9,90

Omni-Etch
37% fosforzuur-gel voor het conditioneren
van glazuur en dentine. Omni-Etch is met
heldere kleurstoffen donker ingekleurd, om
zo een duidelijk contrast met het lichte tandweefsel te geven.

Verp. 100 stuks
Artikelnummer: 33750

€49,00

70 gram, 10 applicatiespuiten,
1 vuladapter, 50 applicatienaalden.
Artikelnummer: 19540

Röntgen-opaciteit: 300% AL
Uithardingsdiepte: > 3mm
Vickers-hardheid : 670 MPa

aantal 1-4
aantal >5

draaispuit (3g)

capsules (20 x 0,25g)

Omnicite

€14,90
€13,90

€35,90
€32,90

Omnicite is een lichtuithardend gevuld
ééncomponent bonding systeem voor
glazuur en dentine in combinatie met de
Total Etch techniek. Geschikt voor directe
lichthardende composiet- en compomeerrestauraties. Toepasbaar op licht vochtig
(Wet-Bonding techniek) of op droog
dentine.

vanaf

€19,90
Laatste generatie, lichtuithardend ﬂowable nanocomposiet
met zeer speciale visco-elasticiteit, die ideaal is afgestemd
op de verwerking in kleine en vlakke caviteiten. Ideaal
voor minimaal invasieve restauraties, micropreparaties,
uitgebreide ﬁssuurverzegelingen, reparatie en verlijmen
van composiet- en keramiek-in-/onlays en voor het ﬁxeren
van losgeraakte tanden.

Verp. 100 stuks

Omnicite Etch’N’Bond
Lichtuithardende zelfetsende tweecomponenten
bonding voor adhesieve techniek voor lichtuithardende composieten en compomeren. Een modern
adhesief systee m zonder gebruik van fosforzuur.
Omnicite Etch’N’Bond bespaart tijd, geld en brengt
de postoperatieve gevoeligheid tot een minimum
terug.

Verp. 2 x 2 g
aantal 1-4
aantal >5

Disposable applicators. Voor het aanbrengen van etsgel, bondingsystemen
en desensitizers. Niet absorberend.

€45,90

Verp. 2 x 5 g
Artikelnummer: 86017

OmniCeram évolution ﬂow

vanaf

€25,90
€19,90

€4,95

Omnibrush Eco

103034
103035
103036

blauw
geel
groen

Verp. 2 x 5 g
Artikelnummer: 32721

€36,90
OmniCeram Bulk Fill
OmniCeram Bulk Fill is een lichtuithardend, hoog röntgenopaak Hybridecomposiet, dat speciaal voor de posterieure restauraties ontwikkeld is. De combinatie van
een nieuwe Multi-Hybride-Vulstoftechnologie samen
met een nieuw Initiatorsysteem legt de basis voor een
vulmateriaal met een zeer geringe polymerisatiekrimp
en uitstekende uithardingseigenschappen. OmniCeram
Bulk Fill biedt daardoor de mogelijkheid lagen van 4
mm in één zeer korte belichtingstijd uit te harden. De
gereduceerde krimpspanning van Omni- Ceram Bulk
Fill legt de basis voor randdichte restauraties.
Draaispuit 3 g
Artikelnummer: 102980
aantal 1
aantal >2

[fax] 072 57 628 19

[email] verkoop@bcodental.nl

€12,90

Omnicite All’N’One
Bonding van de 7e generatie – OmniCite
All’N’One is een lichtuithardend, zelfetsend
ééncomponent-adhesief voor lichtuithardende
composieten en compomeren. Betrouwbaar
primen en bonden in één stap: eenvoudig
circa 30 sec. Op de gehele oppervlakte
aanbrengen en daarna droogblazen. Direkt
daarna in 10 seconden uitharden – klaar !

Matrixspanner

OmniEtch Tips

Voor 5-7 mm breedte
5 mm breed
6 mm breed
7 mm breed
Tofﬂemire

Artikelnummer: 88437
Artikelnummer: 88438
Artikelnummer: 88439
Artikelnummer: 16209

Verp. 5ml
Artikelnummer: 95488

€38,90
€36,90

Genoemde prijzen zijn excl. BTW, druk- en zetfouten voorbehouden en zolang de voorraad strekt.

[tel.] 072 57 628 10

€49,90

[tel.] 072 57 628 10

Metalen matrixband op rol.
0.05 mm dik, 10m lang.

€13,30

Verp. 100 stuks
Artikelnummer: 33521

5 mm breed Artikelnummer: 88440
6 mm breed Artikelnummer: 88441
7 mm breed Artikelnummer: 88442

Genoemde prijzen zijn excl. BTW, druk- en zetfouten voorbehouden en zolang de voorraad strekt.

[web] www.bcodental.nl

Matrixband

[fax] 072 57 628 19

[email] verkoop@bcodental.nl

Applicatiecanule met buigzame, stompe RVS
punt. Binnendiameter: 0,6 mm, lengte: 13 mm/
gauge 23. Voor de zeer ﬁjne, ook puntvormige
applicatie van OmniEtch en vergelijkbare
materialen.

€11,90

Genoemde prijzen zijn excl. BTW, druk- en zetfouten voorbehouden en zolang de voorraad strekt.

[web] www.bcodental.nl

[tel.] 072 57 628 10

[fax] 072 57 628 19

[email] verkoop@bcodental.nl

[web] www.bcodental.nl
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CAPSULES

of

OmniCeram évolution capsules
1 verpakking capsules A2

1 x OmniCeram Bulk Fill

+

OmniCeram évolution draaispuit
1 draaispuit A2
1 draaispuit A3

1 x OmniCite All’N’One

1 x Omni-Etch (2 x 1,9 g)

OMNIDENT

OMNIDENT

1 x OmniCeram évolution ﬂow

DRAAISPUIT

Genoemde prijzen zijn excl. BTW, druk- en zetfouten voorbehouden en zolang de voorraad strekt.

[tel.] 072 57 628 10

[fax] 072 57 628 19

[email] verkoop@bcodental.nl

[web] www.bcodental.nl

OmniCeram Bulk Fill werkt in de praktijk
In tegenstelling tot amalgaam en glasionomeercement krimpen alle composieten tijdens de uitharding. Dit is één van de redenen waarom het absoluut
noodzakelijk is composieten adhesief aan de harde tandweefsels te hechten. Alleen door een sterke en ononderbroken hechting kan het ontstaan van
randspleten die op termijn tot secundaire cariës leiden, voorkomen worden.
Om het ontstaan van randspleten
ook op langere termijn tegen te
gaan, moet bij de ontwikkeling van
composietvulmaterialen rekening
worden gehouden met alle factoren
die bijdragen aan het optreden van
trek-, druk- en schuifkrachten tijdens
de hechting. In het verleden richtte
de aandacht zich voornamelijk op
maar één factor, de volumekrimp. Dit
omdat het composiet theoretisch bij
een lage volumekrimp minder spanning op de caviteitswanden uitoefent.
Deze benadering is echter te kort
door de bocht aangezien ook andere
factoren de krimpspanning beïnvloeden.
Vulstofgehalte en volumekrimp
Door de toepassing van speciaal
ontwikkelde multihybride vulstoffen in
de composietmatrix, wordt met OmniCeram Bulk Fill een vulstofgehalte
van 86% bereikt. Dit vulstofgehalte
betekent dat het composiet slechts
voor 12% uit kunsthars bestaat, want
er is ook nog een percentage van
circa 1% bestaande uit fotokatalysatoren, stabilisatoren en kleurstoffen.
Slechts 12% van het materiaal krimpt
dus tijdens het uithardingsproces.
In vergelijking met composiet met
microhybride vulstoffen leidt dit hoge
vulstofgehalte duidelijk tot een verminderde volumekrimp.
Geen krimpspanning meer
Van alle onderzochte materialen
kent OmniCeram Bulk Fill de laagste
waarde wat betreft krimpspanning.
Op zich is alleen dit criterium evenwel niet beslissend. Alle parameters
dienen gewogen te worden bij de
keuze voor een composiet. Zo is
ook de kwaliteit van de hechting op
langere termijn relevant. Deze wordt
door vele factoren bepaald. Hiertoe
behoren de volumekrimp, de krimpspanning, de elasticiteit en bovendien de thermische gedragingen van
het composietvulmateriaal. Om de
hechting ook op langere

termijn kwalitatief zo goed mogelijk
te houden, is het vanzelfsprekend
nodig om de statische belastingen
die met de polymerisatie samengaan,
te reduceren.
Met OmniCeram Bulk Fill kan de
krimp tijdens de polymerisatie zeer
beperkt gehouden worden. Ook aan
de krimpspanning die bij de lichtuitharding altijd optreedt, is bij de
ontwikkeling van dit composietvulmateriaal de nodige aandacht besteed.
Van deze en andere gunstige
factoren kan al bij het aanbrengen
van de composietvulling gebruik
worden gemaakt door het materiaal
op systematische manier in lagen te
appliceren. Hiermee wordt bedoeld
dat laagdiktes tot 4 mm gepolymeriseerd kunnen worden.
Elasticiteitsmodulus
Net zo beslissend voor de kwaliteit
van de hechting is de mate waarin
het gedrag van het composietvulmateriaal overeenkomt met de
eigenschappen van de tandweefsels.
Bij een composiet dat qua elasticiteitsmodulus het dentine benadert,
treedt een duidelijke vermindering
van de dynamische belasting. Bij en
composiet dat qua elasticiteitsmodulus het dentine benadert, treedt
een duidelijke vermindering van de
dynamische belasting op die door
kauwkrachten en thermische invloeden wordt veroorzaakt. Met een
elasticiteitsmodulus van 15,10 GPa is
Omni Ceram Bulk Fill een composiet
dat de elastische eigenschappen
van dentine benadert. Volgens een
onderzoek van Willems et al uit 1993
bedraagt de elasticiteitsmodulus van
dentine namelijk 18,50 GPa.

Krimp
De volumekrimp tijdens polymerisatie
is overeenkomstig de door prof.
Dr. Watts (Universiteit van Manchester) beschreven ‘bonded-disc’-methode gemeten. Hiertoe is een
schijfvormig proefmonster van het
composietvulmateriaal met een
doorsnee van circa 8 mm en een
hoogte van circa 1 mm gedurende 40
seconden van onderaf belicht. Gelijktijdig wordt de polymerisatiekrimp
met een meetinstrument vanaf de
bovenzijde gedurende 30 minuten
geregistreerd. Met een volumekrimp
van slechts 1,78% komt van de hier
onderzochte composietvulmaterialen
OmniCeram Bulk Fill het meest gunstig uit de test.

[fax] 072 57 628 19

Een compleet assortiment
composiet
Het merk Omnident is al jaren
gekend om haar uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding.
Omnident heeft namelijk als
ﬁlosoﬁe u de meest gebruikte
producten van de bekende
A-merken onder het merk
Omnident aan te mogen bieden met een prijsvoordeel van
circa 35%.

Krimpspanning
De krimpspanning na polymerisatie
is met behulp van de ‘bioman’-methode bepaald. Ook deze methode
is door Watts ontwikkeld. Hiertoe
wordt een cilindrisch proefmonster
van het composiet met een hoogte
van 0,75 mm en een doorsnee van
8 mm gedurende 40 seconden van
onderaf met licht uitgehard, terwijl
het licht door een aan het composiet
vastzittende glasplaat valt. Aan de
andere kant van het composietproefmonster bevindt zich een stalen
cilinder die van tevoren door middel
van zandstralen is opgeruwd. Deze
cilinder is met de meetapparatuur
verbonden. De hierop uitgeoefende
kracht wordt vervolgens gedurende
30 minuten geregistreerd. Aansluit
end wordt de hieruit resulterende
krimp- of polymerisatiespanning van
het betreffende composiet berekend.
Van de geteste materialen ligt de
krimpspanning meestal rond de 6
MPa. Deze waarde bedraagt voor
OmniCeram Bulk Fill 4,84 MPa.
Hiermee ligt de krimpspanning van
dit composietvulmateriaal enigszins
onder de waarden van de andere
geteste producten.

In deze folder treft u het complete assortiment composiet en
toebehoren van Omnident aan.
Om u te overtuigen van de
uitstekende kwaliteit hebben
wij een Intro Set voor u samen
gesteld. Hierin zijn o.a. het universele composiet OmniCeram
évolution, OmniCeram Bulk Fill
en OmniCite All’N’One bonding
opgenomen.
BCO dental bv
.....als het om service gaat!
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Genoemde prijzen zijn excl. BTW, druk- en zetfouten voorbehouden en zolang de voorraad strekt.

[tel.] 072 57 628 10

Omnident

BCO

Intro Set
€115

in de praktijk

aanbieding

CRITERIA VOOR EEN GOEDE HECHTING

[email] verkoop@bcodental.nl

Genoemde prijzen zijn excl. BTW, druk- en zetfouten voorbehouden en zolang de voorraad strekt.

[web] www.bcodental.nl

[tel.] 072 57 628 10

[fax] 072 57 628 19

[email] verkoop@bcodental.nl

[web] www.bcodental.nl

