
Německá kvalita

Inovativní fotokompozitní materiál s keramickým plnivem

dialog    Vario™

	 • obsahuje 75 % keramického plniva

 • 35 let na trhu v Německu, třetí generace materiálu

 • pevný, přitom lehce elastický oproti keramice 
              (nedochází k abrazi antagonisty) = tvrdost přirozeného zubu (560 MPA)

	 • dialog™ Vario ideálně kompenzuje vysokou žvýkací zátěž, proto je 
             materiál obzvláště vhodný pro implantáty a teleskopické korunky

	 • konzistence pasta + flow

 • variace a kombinace: pasta + flow + Chroma Flow (10 barev) 
             pro individualizaci fisur, imitaci skvrn, probarvení krčkové oblasti 
             + dýhový Incisal Occlusal (4 odstíny), vhodný pro transparenci, fluorescenci

	 • k vytvoření 16 Vita barevných odstínů potřebujete pouze 
             8x Dentin, 4x Oclussal a 3x Opaquer

•        • kompatibilní s ostatními fotokompozitními materiály

 • ekonomický - větší balení, přijatelná cena materiálu i pece

 • díky svému složení, je barevně stálý, odolný proti štípání 
             a usazování plaku

 • minimální kontrakce materiálu během polymerace

 • dlouhá expirace materiálů (3 - 5 let)

 • jednoduché zpracování, snadné opracování a leštění

 • široká škála doplňkových materiálů

 • sestavení setů na míru podle Vaší potřeby

	 • podpora a školení u obchodních zástupkyní CompleteDental s.r.o. 
             i firmy Schütz Dental GmbH
	

Provozovna: Sulkovská 80, 569 92 Bystré

773 980 491
461 741 450
sklad@completedental.cz

www.completedental.cz
www.deflex.cz



     Oblast použití – indikace dialog™ Vario
          • inleje / onleje / skořepinové fazety  

 • celoplášťové korunky 

 • dlouhodobá provizoria

 • fazetování na všechny kovové slitiny

 • fazetování náhrad na implantáty

 • vhodné pro atraumatické korunky

 • individualizace / úprava pryskyřičných umělých zubů 

 • fazetování na frézovaný zirkon 

	 • fazetování snímatelných zubních náhrad 
             (zásuvné spoje, teleskopické korunky)

 • vhodné i na preparaci do ztracena

 • press technika

 • opravy keramických, pryskyřičných a kompozitních prací

 • dostavba gingivy - pasta +  flow + barevná individualizace
             (různé odstíny růžové)

Technické údaje

dialog ™ Vario Flow

dialog ™ Vario

dialog ™ Vario Occlusal

min.	370
min.	400

min.	560 min.	6.520
min.	6.900

min.	10.000

min.	138

min.	95

min.	140

min.	355
min.	345

min.	450

Tvrdost Modul pružnosti Pevnost v ohybu Pevnost v tlaku

dialog    Vario™



Sety dialog™ Vario

Set obsahuje:

SET PRO ZHOTOVENÍ 16 Vita BAREVNÝCH ODSTÍNŮ
• vhodný pro bezkovové náhrady, klasické fazetování a onleje

Sebond Smart 5ml - metal primer, Sebond Grip 3g - chemická vazba,
Dentin Opaquer 3x 3g (Light, Medium, Dark), Dentin paste 8x 5g 
(A1/B1, A2/B2, A3, A3,5, A4, B3/B4, C2/C3/C4, C1/D2/D3/D4), 
Dentin Flow 2x 3g (A3, A2/B2), Incisal Flow 2x 3g (S58, S59), 
Incisal Occlusal 4x 5g (S57, S58, S59, S60), 
Chroma Flow 1g (khaki), Expers Gel 4g, 
Bonding Fluid 7ml 24 012 Kč

MASTER DENTIN PASTE SET
• mistrovský set - konzistence pasta
• vhodné pro všechny kovové i bezkovové práce 

CHROMA FLOW SET
• vhodný pro individualizaci - probarvení (fisury, imitace skvrn, 
   efekt hloubky zubu, dobarvení v krčkové oblasti)

• clear, • white, • yellow, • orange, • khaki,

•	light brown,	•	dark brown, •	blue
Set obsahuje:

Další barvy: • red, •	black

Chroma Flow 1g:  1 099 Kč 

9 254 Kč

Set obsahuje: Dentin Opaquer 3x 3g (Light, Medium, Dark),
Dentin Flow 8x 3g (A1/B1, A2/B2, A3, A3.5, 
A4, B3/B4, C2/C3/C4, C1/D2/D3/D4),
Incisal Flow 4x 5g (S57, S58, S59, S60)

Set obsahuje: Dentin Opaquer 3x 3g (Light, Medium, Dark),
Dentin Paste 8x 3g (A1/B1, A2/B2, A3, A3.5, 
A4, B3/B4, C2/C3/C4, C1/D2/D3/D4),
Incisal Occlusal 4x 5g (S57, S58, S59, S60)

14 459 Kč

9 172 Kč

MASTER DENTIN FLOW SET
• mistrovský set - konzistence flow
• vhodné pro všechny kovové i bezkovové práce 

Jednotlivá balení
Dentin Paste 5g:  916 Kč 

Dentin Flow 3g:  569 Kč 

Incisal Occlusal 5g:  1 177 Kč 

Incisal Flow 3g:  569 Kč 

Dentin Opaquer 3g:  682 Kč 



Doplňkové produkty

Uvedné ceny jsou včetně DPH.

SEBOND SMART
Univerzální bondovací prvek vhodný 
na všechny kovy a běžně dostupné 
kompozitní systémy.

SEBOND SMART Zr 
Chemická vazba mezi zirkonem 
a kompozitním materiálem.

BONDING FLUID   7 ml 
Univerzální bondovací tekutina 
vhodná pro modelaci a opravy 
kompozitních prací.

INCISAL pasta + flow

POLISH - diamantová leštící pasta
Univerzální leštící pasta s diamantovým práškem. 
• vhodná na leštění kovů, fotokompozitních 
    materiálů a zubních náhrad
• dosahuje vysokého lesku

SEBOND GRIP
Univerzální chemická vazba
gelové konzistence určená 
mezi SEBOND SMART a opaquer. 
• zabraňuje odštipování 
   budoucího materiálu

GINGIVA MASS pasta + flow
Světlem tuhnoucí kompozit 
v konzistenci pasta a flow.
• barvy: světle růžová, tmavě růžová

Relight UV lak + primer
Světlem tuhnoucí lak na povrchy zubních 
náhrad, korunek a můstků
• je nutné použít polymerační 
   pec na fotokompozita

EXPERS GEL Silikonové štětce

549 Kč

Ochranný gel (vytvrzovač + izolant). Vhodné pro práci 
s fotokompozitními materiály.

SEBOND PINK

SEBOND DENTIN

Světlem polymerující bond opaquer 
s excelentními bondovacími 
vlastnostmi.
• pro barvení sedel skeletů
• barvy: světle růžová, tmavě růžová

Světlem polymerující bond opaquer 
v barvě dentinu.
• pro barvení spon a retencí
• barvy: A3, A4, B1, C3, D2

balení:             

cena:

5 ml

3 646 Kč
balení:             

cena:

3 g

1 134 Kč

balení:             

cena:

5 ml

2 180 Kč
balení:             

cena:

5 g

2 269 Kč

balení:             

cena:

2 g

1 471 Kč
balení:             

cena:

5 g

959 Kč

balení:             

cena:

7 ml

1 085 Kč

balení:             

cena:

paste 5g

872 Kč
flow 3g

569 Kč
balení:             

cena:

Relight 80 ml

3 041 Kč
Primer 10 ml

589 Kč

balení:             

cena:

4 g

314 Kč

Dýhové odstíny pro docílení větší 
transparence a fluorescence 
v oblasti incize.
• barvy: SC, SB, SL, SR

balení:             

cena:

paste 5g

1 177 Kč
flow 3g

569 Kč


