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Objednejte a vyzkoušejte

www.pentron.cz

Breeze Intro Kit ................................................N97
3x 4ml stříkačka A2, 1x 4ml stříkačka
translucentní,1x 4ml stříkačka bílý opákní,
1x 3ml lahvička Silan, 40x automix
koncovka, 10x míchací koncovka, 
10x endodontická koncovka, návod

Breeze Refill
1x 4ml stříkačka, 12x automix koncovka,
návod
A2 ..........................................................................................N97B
translucentní..................................................................N97A
bílý opákní .......................................................................N97E

Příslušenství
50x míchací/50x endodontická  
koncovka ......................................................................N72AA
100x míchací/100x endodontická 
koncovka ......................................................................N72AB
1x aplikační pistole 1:1  
na automix stříkačky ...............................................N75S

Build-It FR Mini-Mix Kit .............................N32F
5x 4ml stříkačka (A2, A3, modrý, zlatý, bílý 
opákní), 25x míchací koncovka, 25x intraorální
koncovka, návod

Build-It FR Mini-Mix
4x 4ml stříkačka, 20x míchací koncovka, 
20x intraorální koncovka, návod
A2 .......................................................................................N32FA
A3 ......................................................................................N32FB
bílý opákní ...................................................................N32FE

Build-It FR Mini-Mix Refill
1x 4ml stříkačka, 5x míchací
koncovka, 5x intraorální koncovka, návod
A2 ...................................................................................... N32FS
A3 ...................................................................................N32FSA
modrý ..........................................................................N32FSC
zlatý ...............................................................................N32FSB
bílý opákní ...............................................................N32FSD

Mini-Mix příslušenství
48x míchací/48x intraorální 
koncovka .....................................................................N32GA
100x míchací/100x intraorální 
koncovka .....................................................................N32GB
1x aplikační pistole 1:1 
na automix stříkačky ...............................................N75S

FibreKleer 4x Tapered Post Kit............N83B
15x kónický čep - 5x od velikosti: 1,25mm,
1,375mm, 1,50mm; 3x vrtáček - 1x od velikosti: 
1,25mm, 1,375mm a 1,50mm

FibreKleer 4x Tapered Post Refill
10x čep 1,25mm (černý) ................................N83BA
10x čep 1,375mm (fialový) ..........................N83BB
10x čep 1,50mm (zelený) .............................N83BC

FibreKleer 4x Tapered Drill Refill
1x vrtáček 1,25mm (černý) ..........................N81CA
1x vrtáček 1,375mm (fialový) ....................N81CB
1x vrtáček 1,50mm (zelený) .......................N81CC

Breeze™ Build-It™ FR FibreKleer™ 4x

Postup 2

MONOBLOCK

Build-It™ FR 
Skelnými vlákny vyztužený
dostavbový materiál

FibreKleer™ 4x
Skelnými vlákny vyztužené 
kompozitní čepy

Postup 1

Breeze™  
Samoadhezivní 
pryskyřičný cement

Build-It™ FR 
Skelnými vlákny vyztužený
dostavbový materiál

FibreKleer™ 4x
Skelnými vlákny vyztužené 
kompozitní čepy 1
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Mimo ústa 
pacienta zkraťte 
čep FibreKleer 4x 
na potřebnou 
délku a očistěte jej 
alkoholem.

Do kanálku a na 
další plochy určené 
k lepení naneste 
duálně tuhnoucí 
adhezivum.

Nechte materiál 
samovolně 
vytvrdit po dobu 
4 minut nebo jej 
vytvrďte světlem 
minimálně po 
dobu 40 sekund.

Mimo ústa 
pacienta zkraťte 
čep FibreKleer 4x 
na potřebnou 
délku a očistěte 
jej alkoholem.

Proveďte 
naleptání 
a dodržte 
adhezivní postup, 
poté přistupte 
k nanášení 
dostavbového 
materiálu.

Pokračujte 
otiskováním 
nebo zhotovením 
provizorní náhrady.

Pokračujte 
otiskováním 
nebo zhotovením 
provizorní náhrady.

Zkontrolujte 
dosednutí čepu 
FibreKleer 4x.

Ofouknutím 
vzduchem 
a papírovými čepy 
šetrně odstraňte 
zbytky vody.

Ihned umístěte 
čep FibreKleer 4x 
do konečné 
polohy 
a stabilizujte jej.

Dostavbu 
vypreparujte 
rotačními nástroji 
chlazenými vodou.

Zkontrolujte 
dosednutí čepu 
FibreKleer 4x.

Dostavbu 
vypreparujte 
rotačními nástroji 
chlazenými vodou.

Vytvrďte Breeze 
světlem po dobu 
40 sekund nebo 
jej nechte vytvrdit 
samovolně po dobu 
4 minut.

Preparujte 
kanálek zvoleným 
vrtáčkem.

Důkladně 
opláchněte 
a odstraňte tak 
leptací gel.

Naneste Build-It 
FR přímo do 
kanálku.

Nakonec vytvrďte 
světlem po dobu 
minimálně 40 
sekund z každé 
strany nebo 
počkejte 4 minuty.

Preparujte 
kanálek zvoleným 
vrtáčkem.

Ihned umístěte 
čep FibreKleer 4x 
do konečné 
polohy  
a stabilizujte jej.

Nakonec vytvrďte 
světlem po dobu 
minimálně 40 
sekund z každé 
strany nebo 
počkejte 4 minuty.

Naleptejte dentin 
leptacím gelem.

Přebytky adheziva 
odstraňte 
papírovými čepy.

Dostavbu 
vymodelujte 
z materiálu  
Build-It FR.

Naneste 
Breeze přímo 
do kanálku.

Dostavbu 
vymodelujte 
z materiálu  
Build-It FR.

Tři propojené produkty. Jeden dokonalý systém.



Samoadhezivní pryskyřičný cement

Postendodontické ošetření s použitím Pentron Systems Solution.
Snímky poskytnuty s laskavým svolením  
MDDr. Martina Košťála z Hradce Králové.Klinický případ

Iniciální situace zubů 45 a 46. 
Preendodontická dostavba pomocí kompozitu 
Simile. Následovalo kompletní endodontické 
ošetření.

Fixace FibreKleer 4x pomocí samoadhezivního 
pryskyřičného cementu Breeze.

Aplikace adheziva Retensin Plus. 

FibreKleer 4x čepy byly zkráceny diamantovým 
brouskem.  Zub 45 byl dostavěn kompozitem 
Simile. Obě dostavby dokončeny pro preparaci 
na korunky.

Ohlazení stěn kořenového kanálku pomocí 
FibreKleer 4x vrtáčku a výběr velikosti čepu 
FiberKleer 4x.

Leptání obou kavit gelem Etching gel.

Kavity vyplněny duálně tuhnoucím kompozitním 
dostavbovým materiálem Build-It FR.

Breeze™ 

Breeze™ 

Build-It™ FR 

FibreKleer™ 4x

Výhody: 
l �Silný�a�flexibilní – ohýbá se jako dentin

l �Translucentní čepy pomáhají vytvářet přirozeně vypadající náhrady

l 4x�vyšší�rentgenkontrastnost�než hliník 

l �Nové�barevné�kódování čepů a vrtáčků

l �Různé�velikosti

Skelnými vlákny vyztužené kompozitní čepy 

Skelnými vlákny vyztužený dostavbový materiál

Věděli jste, že tyto 3 produkty 
se skvěle doplňují?

Vyzkoušejte je!

Postendodontické ošetření
je efektivní a časově úsporné díky

Breeze poskytuje rychlou a spolehlivou fixaci nepřímých náhrad 
stejně jako čepů FibreKleer 4x.

Výhody: 
l  Snadná�manipulace – zatéká tam, kde jej potřebujete, a lze jej vrstvit, aniž by stékal

l  Speciálně�ošetřená skelná vlákna zajišťují vysokou pevnost v tlaku pro pevný a spolehlivý základ

l  Duální�tuhnutí (světlem nebo chemicky polymerující) pro maximální flexibilitu

l �Rychlejší�než při použití kompozitu, bez potřeby vytvrzení ve 2mm vrstvě

l Rentgenkontrastní�pro snadnou detekci okrajových oblastí při RTG vyšetření

FibreKleer 4x pomáhá zajistit retenci pro dostavby.

Při umístění se čep FibreKleer 4x spojí s dostavbovým materiálem Build-It FR a kořenem 
a vytvoří tak monoblok s podobnými ohybovými vlastnostmi. Konečným výsledkem je 
čep, který bezpečně udrží dostavbu a současně zachovává integritu zbývající zubní 
struktury. 

Výhody: 
l �Výjimečná�síla�vazby – přilne k dentinu a ke sklovině bez použití bondu

l  Duálně�tuhnoucí�– polymeruje světlem i chemicky a nabízí tak maximální všestrannost

l  Neutrální�vůně�

l  Minimalizuje�citlivost�po�ošetření�– jednokroková metoda bez nutnosti leptání

FibreKleer™ 4x

Build-It™ FR 

kónický


