
Poenostavite potek dela s samo tremi odtenki.
OptiShade na podlagi tehnologije prilagodljivega odziva zajame vseh 16 običajnih odtenkov 
VITA® z zgolj tremi odtenki. Poenostavite upravljanje inventarja in prihranite čas pri izbiri 
odtenka, hkrati pa zaupajte v vrhunske lastnosti z vidika uporabe in izjemno estetske 
restavracije. Uporabite SimpliShade, da bodo vaši bolniki samozavestno nasmejani, vaše delo 
pa preprosto.

Poenostavljeni univerzalni kompozitni sistem

Restavracijski materiali

OptiShade™



Lastnosti in prednosti 

Poenostavite ujemanje odtenkov

Lažja in hitrejša izbira odtenka. OptiShade zajame vseh 16 običajnih odtenkov VITA z zgolj tremi odtenki:  

svetlim, srednjim, temnim. 

Tehnologija prilagodljivega odziva (ART)
Omrežje polnila ART, preverjena tehnologija, ki jo najdemo v kompozitu Harmonize™, vam pomaga oblikovati realistične 

restavracije, ki se ponašajo z izjemno trdnostjo in edinstvenim videzom.

Poenostavite upravljanje inventarja

Prihranite čas in denar z zelo malo odtenki, s katerimi boste zajeli skoraj vse odtenke kompozitov. Pospravite svoje police, 

izognite se obremenjujočim ponovnim naročilom preveč različnih številk delov in zmanjšajte ali pozabite na izdelke s 

pretečenim rokom.

Univerzalno uporaben za vse razrede kavitet

Za razliko od kompozita OMNICHROMA® lahko OptiShade samozavestno uporabljajte pri vseh razredih kavitet brez 

uporabe materiala OMNICHROMA BLOCKER.*

Poenostavitev brez kompromisov
Poenostavite potek dela in upravljanje zalog, ne da bi s tem ogrozili stvari,  

ki so pri restavracijah najbolj pomembne.

Odlična radioneprepustnost



1-800-KERR-123  |  kerrdental.com 

MKT-20-0585

Informacije za naročilo

37111 Brizga, svetla

37112 Brizga, srednja

37113 Brizga, temna

37114 Brizga, beljeno bela

37115 Brizga, univerzalno motna

37116 Unidose, 20 kosov, svetla

37117 Unidose, 20 kosov, srednja

37118 Unidose, 10 kosov, temna

37119 Unidose, 10 kosov, beljeno bela

37120 Unidose, 10 kosov, univerzalno motna

Viri:
1. Univerza v Alabami v Birminghamu
2. Interni podatki podjetja Kerr. Na voljo na zahtevo.

SimpliShade je blagovna znamka podjetja Kerr Corporation. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
Študija Univerze v Alabami v Birminghamu je bila slepa študija, ki jo je sponzoriral Kerr.

 

Za več informacij obiščite kerrdental.com.

Pred kompozitom OptiShade in po njem Ustreza vodniku za odtenke VITA

A1, B1, B2, C1, D2

A2, A3, C2, D3, D4

A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Slike primera z dovoljenjem Dr. Matthewa Millerja
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