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KROMOGLASS:  
cementy na bazie 

szkła-jonomerowego,
rozrabiane z wodą

2 3

nieprzepuszczalność 
dla promieniowania 
RTG

   niska  
 temperatura
doskonała 
 adhezja

Perfekcyjna nieprzepuszczalność dla promieniowania rentgenowskiego umożliwia optymalną 
kontrolę wykonywanych zabiegów, również długoterminowych, ułatwiając diagnozę 
pooperacyjną.

KROMOGLASS 2
 
Rozrabiany z wodą, jest zalecany do wypełniania ubytków 
w zębach mlecznych klasy 1. Odbudowa ubytków zębowych 
ze zmianą próchnicową, erozja szkliwa i korzeni w strefie 
szyjki zęba. Wypełnianie ubytków w zębach stałych klasy 3, 
wypełnianie ubytków w zębach stałych klasy 5, poszerzone 
lakowanie bruzd zębowych, podbudowa koron, mostów i 
wypełnień bazowych. Ze względu na silne wiązanie chemiczne i 
właściwości adhezyjne preparatu KROMOGLASS 2 nie jest konieczne 
tworzenie retencji. Optymalna konsystencja ułatwiająca aplikację, 
krótki czas wiązania, łatwe wykończenie, dobry wynik estetyczny 
połączony z wysoką odpornością na ścieranie i ściskanie umożliwiają 
długotrwałość wykonywanych aplikacji.

Wysoka ilość procentowa uwalniania fluoru  w 
długim okresie czasu gwarantuje integralność 
zabiegu, redukując do minimum zagrożenia 
powstawania nowych zmian próchnicowych.KROMOGLASS 2 KROMOGLASS 3

Czas mieszania* 40 sec. 30-40 sec.
Czas pracy
włącznie z czasem mieszania* 3 min. 3,5 min.

Czas wiązania w jamie ustnej 2 min. 5 min.

Odporność na ściskanie 150-170 MPa 90-130 MPa

Rozpuszczalność w wodzie 0,2-0,4% 0,3-0,9%

Grubość warstwy - 20-25 µm

* Pomiary przeprowadzone w temp. 23°C

KROMOGLASS 3
 
Rozrabiany z wodą, jest zalecany do mocowania na stałe 
mostów, koron, wkładów i nakładów (inlays, onlays) oraz 
pierścieni ortodontycznych. Mocowanie uzupełnień 
ceramicznych (ceramiki krzemianowe, na podbudowie tlenku 
cyrkonu, tlenku glinu). KROMOGLASS 3 jest bardzo drobnym 
cementem (extrafine) o doskonałej adhezji do szkliwa i zębiny; 
bardzo cienka grubość warstwy (20-25 µm). Jest łatwy w aplikacji 
dzięki niekleistej konsystencji. Zerowe zmiany wymiarowe w 
połączeniu ze zwiększoną siłą wiązania, dużą wytrzymałością na 
ściskanie i niską rozpuszczalnością są gwarancją precyzyjnego i 
trwałego osadzenia.

uwalnianie fluoru 



łatwy w  
   użyciu

dokładnie to 
 czego Państwo potrzebują!

FILLFIX cement 
tymczasowy

Mikronizowana granulometria cementów FILLFIX umożliwia łatwe mieszanie, aplikację i umiejscowienie uzupełnienia protetycznego 
w jamie ustnej, gwarantując warstwę o bardzo cienkiej grubości.

FILLFIX jest produktem na bazie tlenku cynku, przeznaczonym 
do cementowania prowizorycznych mostów, koron, wkładów i 
nakładów (inlay/onlay). W naszych laboratoriach badawczych, 
współpracujących z ekspertami odpowiedzialnymi za rozwój 
nowych produktów została uzyskana najlepsza kombinacja 
surowców i technologii produkcyjnych. Innowacyjny produkt 
LASCOD gwarantuje najwyższą jakość w codziennym użyciu w 
gabinecie stomatologicznym. Konkurencyjna cena preparatu 
FILLFIX umożliwi Państwu uzyskanie tej relacji cenowo/
jakościowej, której poszukujecie.

zawierający      
      eugenol

niezawierający
             eugenolu



odpowiedni czas

zerowa     
      rozpuszczalność

Czas pracy cementów FILLFIX umożliwi Państwu spokojne 
przygotowanie produktu. 
Po umiejscowieniu w jamie ustnej preparat FILLFIX szybko 
twardnieje optymalizując czas trwania zabiegu.

Rozpuszczalność preparatu FILLFIX równa zero, przy zetknięciu się ze śluzem 
jamy ustnej zapobiega infiltracjom, gwarantując optymalne przyleganie 
cementu, nieulegające zmianom z upływem czasu.

Fillfix 
zawierający 

eugenol

Fillfix
niezawierający 

eugenolu

Stosunek mieszania 1:1 vol. 1:1 vol.

Czas mieszania* 40 - 60 sec. 40 - 60 sec.

Czas pracy*
(po upływie czasu mieszania) 1 - 2 min. 1 - 2 min.

Czas wiązania** 5 - 6 min. 8 - 10 min.

* pomiary wykonane w temp. 23°C ± 1°C i wilgotności względnej 50% +/- 5% 
(optymalne warunki zastosowania).
** pomiar wykonany w temp. 37°C ± 1°C i wilgotności względnej > 95%.
Wyższa temperatura i wilgotność powodują redukcję czasu mieszania i czasu 
pracy.

czysto wykonany 
          zabieg
Przed...
Włożyć uzupełnienie protetyczne i odczekać aż FILLFIX stwardnieje. 
Nadmiar materiału może zostać łatwo usunięty.

Po...
Pomimo, iż FILLFIX jest cementem nie wykazującym zmian z upływem 
czasu, w przypadku, kiedy stanie się to konieczne nadzwyczaj łatwo 
jest usunąć przymocowane uzupełnienie protetyczne. Nie pozostawia 
śladów na powierzchniach przygotowanych elementów.

niezawierający
             eugenolu



 LITARK cement 
prowizoryczny do 

wypełniania ubytków zębowych

Badania naukowe i rozwój, połączone z zaangażowaniem 
w nieustanną poprawę jakości produktów umożliwiły 
opracowanie cementów prowizorycznych LITARK i FILLFIX 
oraz cementów stałych KROMOGLASS 2 i KROMOGLASS 
3, stworzonych w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb i 
preferencji naszych klientów.

Cementy prowizoryczne  
& ostateczne

Nie wymaga żadnych przygotowań wstępnych!
Produkt nie wymaga mieszania składników przed aplikacją.

Nie należy suszyć jamy ustnej!
Znakomita adhezja do struktury zęba bez 

konieczności suszenia jamy ustnej przed aplikacją.

LITARK wykazuje znakomitą adhezję do struktury zęba, nie jest konieczne tworzenie 
dodatkowych podkładów retencyjnych. LITARK szybko twardnieje po zetknięciu się ze śliną.
Nie wydziela ciepła podczas twardnienia ochraniając miazgę zęba przed szokami termicznymi. 
Jego nieprzepuszczalność dla płynów znajdujących się w jamie ustnej, połączona z twardością 
materiału po związaniu są gwarancją silnej trwałości i wytrzymałości na obciążenia podczas 
żucia.

biokompatybilność
Formuła LITARK nie powoduje żadnych reakcji alergicznych.
Jest perfekcyjnie kompatybilny z powszechnie stosowanymi materiałami, takimi jak:
gutaperka, wodorotlenek wapnia, uszczelniacze (flow), itp.
LITARK nie zawiera eugenolu. Zapobiega w ten sposób uwrażliwieniu miazgi zęba.

Łatwy do usunięcia!
LITARK i jego pozostałości mogą być z łatwością usuwane przy pomocy ręcznych lub 
obrotowych narzędzi dentystycznych.

ZFE 005



LTK700

LITARK
Cement prowizoryczny do wypełniania ubytków 
zębowych

6 Wałeczków po 10 g (60 g)

FFX010

FILLFIX nie zawiera eugenolu
Cement prowizoryczny na bazie tlenku cynku,  
nie zawiera eugenolu

50 g Pasta bazowa + 15 g Katalizator  
+ Bloczek do mieszania

FFX015

FILLFIX
Cement prowizoryczny na bazie tlenku   
cynku z eugenolem

50 g Pasta bazowa + 15 g Katalizator  
+ Bloczek do mieszania

KGL525

KROMOGLASS 2
Cement szkło-jonomerowy przeznaczony  
do wypełniania ubytków zębowych,  
rozrabiany z wodą

20 g Proszku

KGL053

KROMOGLASS 3
Cement szkło-jonomerowy przeznaczony  
do mocowania, rozrabiany z wodą

35 g Proszku
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akcesoria

Niektóre narzędzia 
wybrane z naszego 
katalogu głównego 
ZEFFIRO.

opakowanie

ZFK 011 ZFG 036

LASCOD S.p.A. - Via L. Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino, Florence, Italy - tel.: +39 055 4215768 - e-mail: lascod.italy@lascod.it
www.lascod.com 

Więcej informacji 
włączyć czytnik kodów 
QR na smartfonie.


