
Wskazania
• Do bezpośrednich, światłoutwardzalnych odbudów na 

bazie kompozytu, kompomeru.
• Do bezpośrednich samoutwardzalnych lub podwójnie 

utwardzalnych kompozytowych rekonstrukcji oraz 
odbudowy zrębu.

•  Do osadzania oraz cementowania wkładów korzeniowych.
•  Do uszczelniania ubytków w zębach przeznaczonych do 

odbudowy bezpośredniej.
•  Do łączenia wypełnień typu inlay, onlay, koron i mostów.
 

Zalety
• Stabilność chemiczna zachowana dzięki dwubutelkowemu systemowi.  
•  Brak nadwrażliwości pozabiegowej.
•  Tolerancja na wilgotność.
•  Oszczędność materiału - praktyczny pojemnik do mieszania  

pozwala na precyzyjne dozowanie preparatu.
• Jednoczesne pokrycie materiałem szkliwa i zębiny  

podczas jednego etapu pracy.
•  Wysoka siła wiązania.
•  Uniwersalność PLURABOND DC - szeroki zakres zastosowań ze wszystkimi  

kompozytami, kompomerami i cementami kompozytowymi.

Wskazania
• Do zastosowania w technice pełnego wytrawiania,  

uniwersalny, światłoutwardzalny, system łączący  
do szkliwa i zębiny V generacji.

• Do wypełniania ubytków, jako materiał łączący szkliwo lub 
zębinę z materiałami kompozytowymi światłoutwardzalnymi.

• Do polimeryzowanych światłem cementów żywicznych,  
używanych przy pracach protetycznych - licówki, wypełnienia  
typu inlay, onlay.

Zalety
• Gwarancja mocnego łączenia kompozytów,  

kompomerów z zębiną i szkliwem.
• Zawiera fluor  dzięki czemu zapewniona jest ochrona  

szkliwa przed demineralizacją.
• Ma właściwości hydrofilne, dlatego można go stosować w technice 

pełnego wytrawiania na lekko wilgotnych powierzchniach zębiny  
w połączeniu z wytrawiaczem PLURAETCH.

• Siła wiązania:  
ze szkliwem - 29.5 MPa,  
z zębiną - 32.8 MPa.

Wskazania
• Uszczelnianie ubytków, przygotowując do odbudowy  

metodą pośrednią.
• Bezpośrednie wypełnianie ubytków wykonane ze wszystkimi 

materiałami kompozytowymi światłoutwardzalnymi.
• Przeznaczony zarówno do szkliwa jak i zębiny.
 

Zalety
• Przewidywalny i trwały rezultat, dzięki krótkiej  

jednosekwencyjnej procedurze.
• Zmniejsza ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej.
• Optymalną siłę wiązania gwarantuje samotrawiący  

system wiązania VII genaracji.
• Szczelność brzeżna - zachowana jest dzięki zawartości nanocząsteczek.
• Skuteczne i niezawodne łączenie ze wszystkimi materiałami  

kompozytowymi światłoutwardzalnymi.

Wskazania
• Do odbudowy zrębu koronowego oraz cementowania  

wkładów korzeniowych, adhezyjny, podwójnie  
utwardzalny, płynny materiał.

• Polecany jest do pracy z włóknami szklanymi Overfibers.

Zalety
• Doskonała płynność gwarantuje oszczędność czasu aplikacji 

oraz optymalną adaptację do kształtu ścian ubytku  
i wkładów korzeniowych.

• Wygodna, bezpośrednia wewnątrzustna aplikacja materiału,  
dzięki samomieszającej dwukomorowej strzykawce.

• Dualna polimeryzacja - światłoutwardzalnie  
lub utwardzany chemicznie .

• Dzięki specjalnej formule materiał nie klei się  
do instrumentów w trakcie aplikacji.

• Uniwersalność- osadzanie wkładów  
korzeniowych i odbudowa zrębu jednym materiałem.

PURABOND F-TE
Jednobutelkowy system wiążący

PLURABOND DC
Dwubutelkowy, samotrawiący, dualnie wiążący system łączący

PLURABOND ONE-SE NF
Jednobutelkowy, uniwersalny, samotrawiący system wiążący

PLURACORE DC AUTOMIX DENTIN
Podwójnie utwardzalny, płynny materiał kompozytowy
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dualnie 
wiążący

V 
generacja

dualna 
polimeryzacja

Opakowanie:
10 g - 169 zł

Opakowanie:
2x4ml - 325 zł

Opakowanie:
5ml - 69 zł

Opakowanie:
5ml - 209 zł

VII 
generacja



MEDITRANS sp. z o.o. sp. k.
ul. Podlasie 16c, 25-108 Kielce

tel. 509 454 811
www.meditrans.pl

Wskazania
• Do piaskowania naddziąsłowego.
• Przed lakowaniem i po lakowaniu.
• Do usuwania płytki i przebarwień przed  

zabiegami wybielania i fluoryzacją.
• Do oczyszczania szkliwa  

przed wypełnianiem ubytków.

Opakowanie:
Butelka - 300g - 89 zł 

Zalety
• Usuwa powierzchowne przebarwienia po papierosach,  

kawie czy innego rodzaju barwiących pokarmach i napojach.
• Bezpieczne i komfortowe piaskowanie nie tylko  

z powierzchni zębów, ale także z przestrzeni międzyzębowych.
• Wysoka jakość produktu dzięki formule kulek o średnicy 

mniejszej niż 65 µm, opartej na bazie wodorowęglanu sodu.
• Silikonowa powłoka  ziarenek minimalizuje ryzyko 

zapychania dyszy w piaskarkach.

PIASEK PLURAPEARLS CLASSIC 
Piasek Classic

Wskazania
• Do delikatnego piaskowania naddziąsłowego.
• Przeznaczony dla pacjentów z nadwrażliwością.
• W przygotowaniu powierzchni przed związaniem 

czy zacementowaniem wypełnień, nakładek,  
koron i licówek.

• W skutecznym usuwaniu płytki nazębnej  oraz  
przebarwień u pacjentów leczonych ortodontycznie.

• Opcjonalnie do polerowania zębów, zamiast użycia 
gumek i szczotek.

Opakowanie:
Butelka - 200g - 95 zł 

Zalety
• Bardzo szybko i skutecznie usuwa zewnętrzne przebarwienia  

i osady nie uszkadzając przy tym delikatnej powierzchni szkliwa.
•  Brak ostrych krawędzi ziarenek sprawia, że piasek  

czyści powierzchnię zęba precyzyjnie i dociera  
do najmniej widocznych miejsc.

• Proste i nieinwazyjne piaskowanie w przypadku pacjentów  
z aparatem ortodontycznym.

• Zmniejsza abrazję powierzchni szkliwa, jest delikatny dla 
dziąseł, dzięki zawartości glicyny w ziarenkach piasku.

• Nie podrażnia tkanek miękkich, nie uszkadza szkliwa i nie 
wywołuje nadwrażliwości pozabiegowej.

PIASEK PLURAPEARLS SOFT  
Piasek typu Soft na bazie glicyny

Wskazania
• W profilaktycznych zabiegach poddziąsłowych:    

- usuwania osadów w okolicy brzegu dziąsłowego,  
- oczyszczania kieszonek o głębokości do 5 mm.

• W czyszczeniu newralgicznych obszarów.
• W konserwacji implantów.

Opakowanie:
Butelka - 100g - 65 zł 

Zalety
• Nie narusza tkanek miękkich, dziąseł, podniebienia ani 

powierzchni naturalnych zęba, dzięki drobnym ziarenkom 
wielkości mniejszej niż 25 μm.

• Mała średnica ziaren  gwarantuje, że nie zalega on  
w kieszonkach i jest bardzo przyjazny dla pacjenta.

• Cząstki na bazie glicyny – delikatne dla tkanek miękkich  
i powierzchni zębów.

•  Minimalna abrazja powierzchni szkliwa i zębiny.
• Zminimalizowane zapychanie dysz w piaskarkach.
• Skuteczna redukcja bakterii w kieszonkach  przyzębnych.

PIASEK PLURAPEARLS PERIO 
Piasek typu Perio do piaskowania poddziąsłowego 

Jedyne 

4,45zł 
za 15g

średnica 
mniejsza niż 

65µm 

średnica 
mniejsza niż 

25µm 
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redukcja  
bakterii


