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SWISS
DESIGN

PHYSIOSELECT TCR
A PhysioSelect TCR friss és fiatalos designja, a már
bizonyított fogformákból ered. A megbízható ikerkeresztkötéses resin[1] ayagot alapul véve alkották
meg a fogakat, amelyeket Svájcban terveztek. Egy
egész generáció élethez való újfajta hozzáállását
tükrözi: For the new attitude to life of an entire generation: az örök fiatalok « Best Agers »:
A STAY YOUNG COLLECTION.
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VÁSÁRLÓK

PHYSIOSELECT TCR

A JÖVŐ
VÁSÁRLÓI.
Az örök fiatalok
«Best Ager» generáció.
A vásárlók új generációja, akik törekednek arra hogy a
lehető legtöbb szempontból fiatalosak maradjanak –
mobilisan és agilisan lépnek az idősebb korba anélkül,
hogy elveszítenék fiatalos külsejüket. A PhyisoSelect
TCR úgy lett kifejlesztve hogy találkozzon a vásárlók
törekvéseivel, céljaival.

INDIKÁCIÓK

STAY YOUNG COLLECTION

INDIKÁCIÓK, FIATALÍTÓ
HATÁSSAL.
Fiatalos, authentikus és funkcionális.
TELJES KIVEHETŐ PÓTLÁSOK

›	Fog és az antagonista fog viszonya
(Gerber)
	
Fog
és 2 antagonista fog viszonya
›
Hármasegység

RÉSZLEGES KIVEHETŐ
PÓTLÁSOK

›	Részleges, műanyag alaplemezes
›

és fémlemezes pótlások[4]
Kombinált fogpótlások[4]
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FOGFORMÁK

PHYSIOSELECT TCR

FIATALOS FOGFORMÁK
A TÖKÉLETES «BEST AGER»
KINÉZETHEZ.
Változatosság egy pillanat alatt.
Bizonyítottan, a vonzó fogformák megfiatalodtak és egyesültek, hogy egy fiatalos szortimentet
hozzanak létre. 18 felső front forma a Delicate (Finom) Vigorous (Élénk) és Universal (Univerzális) típusokból és 4 alsó front fogforma került kialakításra, hogy lefedje a «Best Ager » vásárlók
kéréseinek teljes spektrumát. Az élethez való új hozzáállás az elsődleges.

A VÁLTOZATOS FIATALOS FOGFORMÁK ELŐNYEI

›	Páciens

PhysioSelect TCR megerősíti a «Best Ager» páciensek fiatalos
hozzáállását az élethez.

›	Fogtechnikus

Széleskörű fogformák és méretek a napi részleges és teljes
fogpótlások kivitelezéséhez[4].

›	Fogorvos

A «Best Ager» fiatalos életszemléletű betegek számára az
optimális fogpótláshoz szükséges kollekció.

FOGFORMÁK

STAY YOUNG COLLECTION

DELICATE Group 5
nőies

UNIVERSAL Group 6
unisex

›	Finom fogmorfológia diszkrét ›	Sokoldalú fogmorfológia
mamelon struktúrával

VIGOROUS Group 7
férfias

›	Erőteljes karakterisztika egy

élénk, erőteljes fogformával
és határozott kontúrokkal és
szöglefutásokkal
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ANYAG

PHYSIOSELECT TCR

AZ ANYAG:
TWINCROSSEDRESIN
Anyagtulajdonságok
Az erősen térhálósított TCR alapanyag anyagtulajdonságai és
tartóssági jellemzői[1] lenyűgözőek.

TWINCROSSEDRESIN
Erőteljes keresztkötés, PMMA hálózat megnövekedett keresztkötéses polymerláncokkal.

TCR resin (TwinCrossedResin = Keresztkötéses Resin) egy
erősen módosított poly-methyl-methakrilát (PMMA) változat,
amelyben mind a polimer, mind a matrix is egyenlően keresztkötéses. Ezt úgy lehet elérni, hogy a már korábban keresztkötéses polimert keresztkötésekkel összekapcsoljuk a matrixal. Ez
biztosítja a fogak ellenállását abrázó[2] és plakk-képződés[1] ellen.
Polymer láncok

Megnövekedett keresztkötés

RÉTEGZÉS

STAY YOUNG COLLECTION

NÉZZE MEG & ÉREZZE
AZ ÚJ KOLLEKCIÓT
Olyan fiatalos amilyenre csak vágyik.

Hogyan lehetséges egy ilyen fiatalos fogforma elérése?
A PhysioSelect TCR enyhén transzlucens incizális kontúrok, diszkrét mamelonok és transzlucens marginális
gerinclefutások egyedi összetétele, amely négyszeres
rétegzéssel és incizális fény refrakcióval társul[3].
A finom mikrostruktúra a horizontális lefutásokkal,
a markáns makrostruktúra a vertikális szélekkel,
árkokkal és finom nyílásokkal fiatalos, természetes
fénytörést[3] kölcsönöz a fognak.

Lateral view – PhysioSelect TCR

Lateral view – BonSelect TCR
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BONSELECT TCR

JÓ FOGFELÁLLÍTÁS.
JÓ FOGPÓTLÁS.
BONSELECT TCR.
A multifunkcionális posterior fogak.

PHYSIOSELECT TCR

STAY YOUNG COLLECTION

Az új posterior BonSelect TCR fogakat kifejezetten a
PhysioSelect TCR – fogakhoz alkották meg. Ezek a
posterior fogak egy olyan okkluzális koncepción alapulnak,
melynek köszönhetően a leggyakoribb fogfelállítási rendszerekben, multifunkcionálisan alkalmazni lehet őket.
Akár fog – fog vagy fog – és két fog érintkezésén
alapuló fogfelállításról van szó, a BonSelect TCR
bi-funkcionális fog geometriája lehetővé teszi mindkét
fogfelállítási rendszer alkalmazását. Leegyszerűsített
centrikus meghatározás és a határozott kontaktpontok
egy könnyen kialakítható okklúziót eredményeznek. A
BonSelect TCR kiváló választás olyan laborok számára
amelyek különböző fogfelállítási rendszert alkalmaznak.

BONSELECT TCR

A posterior régióban lévő fogak rétegzése megegyezik PhysioSelect TCR anterior fogvonallal. Harmónia a
designban és funkcióban.

TCR-BŐL KÉSZÜLT MÉG TÖBB FOGFORMA?
Fedezze fel a 18 fiatalos PhysioSelect TCR formákból és
22 PhysioSet TCR kornak megfelelő fogformákból álló,
teljes iker keresztkötéses resin fogak széles választékát.
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