
ReVeneer

Pomocník pro opravy keramiky 
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Fotogra�e: MDD Gerrit Meyer, Univerzitní klinika Mainz / Německo; Guido Schwalm, Zubní lékař, Rosbach / Německo

Původní vzhled Finální vzhled

Rěšení pro opravy keramiky!
Dvě jedinečné výhody produktu bezpečně vedou k esteticky dokonalému výsledku.

ReVeneer je důmyslný systém, skládající se z nátěru, 
základní pasty a kompozita. Ve většině případů Vám 
uleví od nutnosti vyrábět novou korunku nebo můstek. 

Systém ReVeneer nabízí jednoduché řešení s okamžitou 
úlevou pro zubního lékaře a pacienta: estetické, trvající, 
bezpečné a bez kyselin.

•

• Bezpečný pro intraorální použití 
• Žádný silan jako primer (v ústech je možná 

hydrolytická degradace tohoto primeru)  

• Extrémně vysoká přilnavost
• Úspora času
• Lze použít univerzálně
• Testované a optimalizované na všechny běžně používané 

keramiky (živcovou a sklokeramickou, presovanou  keramiku, 
zirkon)

• Možné použití konvenčních vytvrzovacích lamp 
(halogenové, LED, plazmové světlo) 

Protože základ systému ReVeneer je zelená barva, jsou možné 
přesné aplikace. Změna barvy ze zelené na čirou ukazuje, 
kdy je tvrzení kompletní.

Gerrit Meyer MDD z Univerzitní kliniky Mainz / Německo 
je nadšený: 

„Zelená barva základní pasty se ukázala jako velmi pozitivní, 
neboť poskytuje příjemný kontrast proti keramice, 
a tak usnadňuje přesnou práci“
 

Výhody systému ReVeneer

Oprava keramiky v praxi s ReVeneer systémem
Klinický případ poškozené korunky

Původní vzhled1

Zdrsnění2

Použití Reveneer Primer3

Použití ReVeneer Opaquer4

Použití  ReVeneer Opaquer5

Vytvrzovací čas: 60 - 90 sekund 6

Použití ReVeneer Base7

Aplikace ReVeneer Base štětečkem8

Vytvrzovací čas: 60 - 90 sekund9

Finální vzhled10

Doba  schnutí je dvě minuty

Použití druhé vrstvy

Po vytvrzení: Aplikace fotokompozita dle instrukcí

Po vyleštění obnoveného fotokompozita

Bez leptání kyselinou (�uorovodíkovou 
ani kyselinou fosforečnou) 

Zdrsnění povrchu jemným diamantem

Použití a vytvrzení první tenké vrstvy

Poznámka: Toto není návod k použití. Dodržujte pokyny v návodu dodávaným s tímto materiálem. Odpovědnost za zákrok zůstává na ošetřujícím zubním lékaři.



Kat.č. Popis Obsah

232205 ReVeneer Adhesive Set 1 injekční stříkačka (1g) ReVeneer base
1 lahvička (3 ml) ReVeneer primer
12 aplikačních špiček (0,9 x 13 mm)
1 držák kartáčku
6 jednorázových kartáčků

Set

Balení systému ReVeneer 

Kat.č. Popis Obsah

232210

322211

ReVeneer base

ReVeneer primer

1.0 g

3.0 ml
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Doplňková balení


