
	 Indikationer

✓	 Hel proteser

✓	 Del proteser med bøjler

Æstetik	og	komfort

ThermoSens er med dens lange holdbarhed og komfort overlegen i 
forhold til ethvert andet protesemateriale på markedet. ThermoSens 
styrke muliggør fremstilling af en tynd protese med en perfekt og 
komfortabel pasform.

Det termoplastiske ThermoSens akryl holder uden problemer til styrt 
og andre fysiske påvirkninger.

Biokompatibilitet

ThermoSens er fri for monomer og fremstilles uden tilsætning af 
flydende kemikalier. Et lovende alternativ til patienter, der er følsom-
me over for bestemte substanser som akryl eller lignende.

Minimal	materiale	krympning

Materialekrympning på mindre end 1%, giver ThermoSens en 
fremragende pasform, i forhold til konventionel plast (op til 8% 
krympning).

 

Ingen	absorbering

På grund af den høje massefylde, er det usandsynligt at andre 
stoffer kan trænge ind i ThermoSens. Det er ligegyldigt, om en 
patient indtager sure fødevarer, drikker kaffe eller ryger.
ThermoSens er næsten uigennemtrængeligt.

• 100% fri af monomerer / lav allergirisiko

• Yderst modstandsdygtigt

• Mindre end 1% materialekrympning

• God fugtresistens

• Forhindrer brændende tunge (Burning Mouth Syndrome)

• Mulighed for udvidelse og rebasering

Fremtid
Vertex™	ThermoSens
Innovativ, praktisk, uforgængelig – naturlig æstetik og 100% fri for monomer
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Fremtid
Vertex™	ThermoSens	og	deres	fordele
Innovativ, praktisk, uforgængelig – naturlig æstetik og 100% fri for monomer

Frakturmodstandsevne	(elastik)	kj/m2

Frakturmodstandsevne	(plastik)

Del	proteser

• Fri for metal

• Stort set usynlig

• Let

• Ingen misfarvning

• Holdbar

Hel	proteser

• Perfekt pasform

• Stort set brudsikker

• Ingen restmonomer

• Lav risiko for allergi

Delvis	termoplastiske	tandproteser

• Høj styrke og komfort

• Mindre knogleresorption

• Ingen misfarvning

• Holdbar

Vertex™	ThermoSens konventionelt

Elasticitetsmodul	MPa

Hyppigheden af bøjninger
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ThermoSens
Ingen brud

PMMA

ISO 20795-1:2008

info@dd-dental.dk
www.dd-dental.dk

E-Mail
Internet

+45 36 95 03 86
+49 (0) 461 - 902 33 -15

Telefon
Telefax

SERVICENUMMER
36 95 03 86

DD DENTAL GmbH
Hærvejen 9, Bov
6330 Padborg


