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Процедура 2
МОНОБЛОК 
Build-It™ FR 
FibreKleer™ 4x

Процедура 1
Breeze™  
Build-It™ FR  
FibreKleer™ 4x
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Редуцирайте 
фиброщифта 
FibreKleer 4x 
до адекватна 
дължина извън 
устата и го 
почистете с 
алкохол. 

Позволете 
самополиме-
ризиране за 
4 минути или 
фотополимери-
зирайте поне 
40 секунди. 

Редуцирайте 
фиброщифта 
FibreKleer 4x до 
подходящата 
дължина извън 
устата и го 
почистете с 
алкохол.  

Ецвайте и 
нанесете 
адхезив по 
протокола 
преди 
прилагане на 
материала за 
изграждане. 

Продължете с 
взимането на 
отпечатък или 
изработване 
на временна 
конструкция. 

Продължете с 
взимането на 
отпечатък или 
изработването 
на временна 
конструкция. 

Проверете 
прилягането на 
фиброщифта 
FibreKleer 4x. 

Внимателно 
подсушете 
водата от 
промиването с 
въздушна струя 
и хартиени 
щифтове. 

Веднага 
поставете 
фиброщифта 
FibreKleer 4x в 
окончателната 
му позиция и 
го стабилизи-
райте. 

Препарирайте 
изграждането 
с ротационни 
инструменти 
под водно 
охлаждане. 

Проверете 
прилягането на 
фиброщифта 
FibreKleer 4x.

Препарирайте 
изграждането 
с ротационни 
инструменти 
под водно 
охлаждане. 

Фотополимеризи-
райте Breeze за 
40 секунди или 
го оставете да се 
самополимеризи-
ра за 4 минути. 

Препарирайте 
канала с 
избрания 
разширител. 

Промийте 
обилно, за да 
отстраните 
ецващия гел. 

Нанесете Build-
It FR директно 
в канала. 

Фотополимери-
зирайте поне 40 
секунди от всяка 
страна или изча-
кайте 4 минути.

Препарирай-
те канала 
с избрания 
разширител.

Веднага поставе-
те фиброщифта 
FibreKleer 4x 
във финалната 
му позиция и го 
стабилизирайте. 

Фотополимери-
зирайте за поне 
40 секунди от 
всяка страна 
или изчакайте 4 
минути. 

Ецвайте 
дентина с 
ецващ гел. 

Отстранете 
излишъците от 
бонда с хартие-
ни щифтове. 

Моделирайте 
изграждането с 
Build-It FR. 

Аплицирай-
те Breeze 
директно в 
канала. 

Моделирайте 
пънчето с 
помощта на 
Build-It FR. 

Изберете между 2 техники за един и същи резултат...
Комплект за изграждане на пънчета 
Build-It FR  ........................................  N32 
25ml Картуша за автомиксиране A2, 
Build-It FR
Пистолет за дозиране, 20 – Миксиращи 
накрайници, 20 -
Интраорални накрайници

Build-It FR Mini-Mix  
Комплект материал за изграждане на 
пънчета   ......................................... N32F
5 – 4ml Шприци (A2, A3, Синьо, Златно 
и Опаково бяло), 25 – Миксиращи 
накрайници, 25 – Интраорални 
накрайници

Материал за изграждане Build-It FR - 
25ml за презареждане /Refills/
1 - 25ml/48gm Автомиксираща картуша,
Инструкции, 20 Миксиращи накрайници, 
20 Интраорални накрайници
A2 ..................................................  N32AA
A3 ..................................................  N32AE
Синьо ............................................  N32AC
Златно ...........................................  N32AB
Опаково бяло ...............................  N32AD

Материал за изграждане Build-It FR - 
Mini-Mix за презареждане
4 - 4ml Mini-Mix Шприци, Инструкции, 
20 Миксиращи накрайници и 20 
Интраорални накрайници
A2 ................................................... N32FA
A3 ..................................................  N32FB
Синьо ............................................  N32FD
Златно ...........................................  N32FC
Опаково бяло ...............................  N32FE

Материал за пънчета Build-It FR - Mini-
Mix за презареждане
1 - 4 ml Mini-Mix Шприца, Инструкции, 5 
Миксиращи накрайници, 5 Интраорални 
накрайници
A2 ................................................... N32FS
A3 ................................................. N32FSA
Синьо ...........................................N32FSC
Златно ..........................................N32FSB
Опаково бяло ..............................N32FSD

Аксесоари за 25ml картуша
48 – Интраорални накрайници - жълти ..  
N32D
48 – Накрайници за спестяване на 
излишъци - сини .............................  N32E
1 - 25ml 1:1 Пистолет за дозиране  N32B

Аксесоари за Mini-Mix
48 – Миксиращи накрайници/48 – 
Интраорални накрайници ............  N32GA
100 – Миксиращи накрайници/100 – 
Интраорални накрайници ............ N32GB
1 - 1:1 Автомиксиращи шприци пистолет 
за дозиране  ...................................  N75S

FibreKleer 4x Прави щифтове
Комплект на системата ................ N83A
15 - FibreKleer 4x Прави щифтове:
5 от всеки размер 1.00мм, 1.25мм, 
1.50мм
3 Разширителя – по 1 от всеки размер 
1.00мм, 1.25мм и 1.50мм
FibreKleer 4x Скосени щифтове 
Комплект на системата ...............  N83B
15 - FibreKleer Скосени щифта:
5 от всеки размер 1.25мм, 1.375мм, 
1.50мм
3 Разширителя – по един от размерите 
1.25мм, 1.375мм и 1.50мм
FibreKleer 4x Оригинални щифтове  
/прави/
Комплект на системата ...............  N83C
15 - FibreKleer 4x Оригинални щифта:
5 от всеки размер *1.00мм, 1.25мм, 
1.50мм
3 Разширители – по един от размерите 
1.00мм, 1.25мм и 1.50мм
Прави щифтове х 10 бр. за 
презареждане /Refills/
1.00мм Щифт (червен).................. N83AA
1.25мм Щифт (жълт) ..................... N83AB
1.50мм Щифт (син) .......................N83AC
Скосени щифтове x 10 бр. за 
презареждане /Refills/
1.25мм Щифт (черен) ................... N83BA
1.375мм Щифт (лилав) ................. N83BB
1.50мм Щифт (зелен) ....................N83BC
Оригинални щифтове x 10 бр. за 
презареждане /Refills/
1.00мм Щифт (червен).................. N83CA
1.25мм Щифт (жълт) .....................N83CB
1.50мм Щифт (син) .......................N83CC
Прави щифтове х 30 бр. за 
презареждане
1.00мм Щифт (червен)..................N83AD
1.25мм Щифт (жълт) ..................... N83AE
1.50мм Щифт (син) ....................... N83AF
Скосени щифтове х 30 бр. 
презареждане
1.25мм Щифт (черен) ...................N83BD
1.375мм Щифт (лилав) ................. N83BE
1.50мм Щифт (зелен) .................... N83BF
Оригинални щифтове х 30 бр. за 
презареждане
1.00мм Щифт (червен)..................N83CD
1.25мм Щифт (жълт) .....................N83CE
1.50мм Щифт (син) ....................... N83CF
Разширители за Скосени щифтове 
FibreKleer 4x за презареждане 
1.25мм Разширител (черен) ......... N81CA 
1.375мм Разширител (лилав) .......N81CB 
1.50мм Разширител (зелен) .........N81CC
Разширители за прави/оригинални 
щифтове FibreKleer 4x за 
презареждане
1.00мм Разширител (червен)  ...... N18DA
1.125мм Разширител (лилав)   .....N18DD 
1.25мм Разширител (жълт) ..........N18DB
1.375мм Разширител (зелен)  ......N18DE 
1.50мм Разширител (син) .............N18DC

Breeze™ Build-It™ FR FibreKleer™ 4x
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Нанесете 
двойно-полиме-
ризиращия 
бонд в канала 
и по другите 
повърхности за 
бондване. 

Самоадхезивен композитен цимент 
Breezе  
Стартов комплект ...........................  N97
3 - 4ml Шприци A2, 1 - 4ml Шприца
Транслуцент, 1 - 4ml Шприца Опаково 
бяло,
1 - 3ml Флакон Силан, 40 – 
Автомиксиращи накрайници, 
10 - Интраорални/Автомиксиращи 
накрайници, Инструкции

Цимент Breeze за презареждане /
Refills/
1 - 4ml Шприца, 12 Миксиращи 
накрайници, Инструкции
A2 ....................................................  N97B
Транслуцент .................................... N97A
Опаково бяло   ...............................  N97E

Аксесоари 
1 - 3ml Флакон Силан.................... N04EA
50 – Интраорални/Автомиксиращи 
накрайници ...................................  N72AA
50 – Автомиксиращи накрайници.  N33CA
100 – Интраорални/Автомиксиращи 
накрайници ...................................  N72AB
100 – Автомиксиращи накрайници..N33C
1 - 1:1 Автомиксираща шприца Пистолет 
за дозиране ....................................  N75S

Breeze™ 

ПРОИЗВОдИТЕляТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО дА ПРАВИ ТИПОгРАФСКИ гРЕШКИ В ТОЗИ РЕКлАМЕН МАТЕРИАл, КАКТО И дА ИЗВъРШВА ТЕхНИчЕСКИ ИлИ дРугИ ПРОМЕНИ бЕЗ дА ПРЕдуПРЕждАВА.

За контакт: Представителство в гр. София, тел. 0888925569 



Самоадхезивен композитен цимент
Клиничен случай 

Аплициране на самоадхезивен 
композитен цимент Breeze. 

Прилагане на едноетапен адхезив 
Retensin Plus. 

дължината на фиброщифта FibreKleer 4x 
беше ажустирана с диамантено бор-
че. Зъб 45 бе завършен с универсален 
композит Simile. Изглед на завършените 
две изграждания, преди препарирането 
за корони.  

Препариране на кореновите канали с 
използването на разширител FibreKleer 
4x и избор на размер фиброщифт 
FibreKleer 4x. 

Техника на тотално ецване.

Завършеното изграждане с подсиления 
с влакна материал за изграждане на 
пънчета Build-It FR. 

Breeze™ 

Breeze™ 
Build-It™ FR 

FibreKleer™ 4x
Фиброщифтове

Подсилен с влакна материал за изграждане на пънчета

Знаехте ли, че тези 3 
продукта са разработени да 
работят заедно?

Просто ги  
изпробвайте!

Щифтовите изграждания са 
ефективни и спестяващи време с 

Breeze осигурява бързо и надеждно циментиране на 
индиректни възстановявания, както и на възстановявания на 
ендодонтски лекувани зъби, заедно с FibreKleer 4x. 

Предимства:
  Лесна работа – изтича и се натрупва където искате, без да се свлича
  Разработен да осигурява оптимална еластичност и функционалност
  Специално обработените стъклени влакна осигуряват якост на натиск за солидна 

и надеждна основа
  Двойно полимеризиране (фотополимеризиране или самополимеризиране)  

за максимална гъвкавост
  По-бърз при прилагане на композитите без нужда да се полимеризира на слоеве от 2мм

Целта на FibreKleer 4x е да спомогне за 
ретенцията на изгражданите пънчета. 

Когато се използва FibreKleer 4x, той се интегрира с подсиления с 
влакна материал за пънчета Build-It FR, както и със зъбния корен. Така 
се създава моноблок с оптимален модул на еластичност. Резултатът 
е трайно щифтово изграждане, което запазва целостта на наличната 
зъбна структура.

Предимства: 
  Изключителна здравина на връзката – свързва се с дентина и емайла без 

бондващ агент
  Двойно полимеризиране – Фотополимеризиране или самополимеризиране за 

максимална гъвкавост в работата
  Неутрална миризма – комфорт за всички
  Свеждане до минимум на постоперативната чувствителност – едноетапна 

процедура без да се изискват стъпки на ецване

Прав Скосен Оригинален

FibreKleer™ 4x

Build-It™ FR 

Щифтово изграждане чрез използване на Pentron Systems 
Solution. Клиничните изображения са любезно предоставени от 
MD д-р Мартин Коштал, Република чехия

Начално състояние на зъби 45 и 46. 
Кавитетните стени бяха изградени с по-
мощта на универсален композит Simile. 
След завършване на ендодонтското ле-
чение, всички здрави дентинови тъкани 
са запазени. 

Предимства: 
  Здрави и еластични – огъват се, както дентина
  Транслуцентните стъклени влакна помагат за създаването на 

естествено изглеждащи възстановявания
  4 пъти по-голяма рентгеноконтрастност от алуминия 
  Нова цветова маркировка на щифтовете и разширителите
  Множество размери и форми


