
• Æstetisk

• Høj styrke

• Fri for metal og monomer

FLEKSIBLE DELPROTESER
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FLEKSIBLE DELPROTESER 
Fordele, egenskaber og indikationer

En delprotese, med et stel fremstillet af

termoplastisk polyamid, Vertex™ Thermo-

Sens, giver patienten en ideel løsning til 

daglig brug. Den kombinerer fleksibilitet, 

translucens og styrke. Vertex™ Thermo-

Sens er minimalt hydrofil og absorberer 

meget lidt/ingen fugt eller ubehagelige 

lugte, og er derfor ikke følsom over for 

farveændringer. Vertex™ ThermoSens er 

et fuldsyntetisk protesemateriale, som kan 

anvendes til patienter, der har svært ved at 

acceptere metalstel eller har allergi overfor 

krom-kobolt eller PMMA akryl. Materialet er 

monomer-frit.

Egenskaber
En fleksibel delprotese er meget let, 
smidig og vender altid tilbage til dens 
oprindelige form. Protesen egner sig 
derfor især til at dække anatomiske 
strukturer i underskæringer. Ved hjælp af 
nøjagtigt defineret, langvarig fleksibilitet 
passer protesestellet så godt, især ved 
unitorer ved irregulær tandstilling (billede 
1), at der er langt færre trykpunkter. Der er 
klart brug for mindre tid til slibninger og/
eller rettelser bagefter, især hos patienter, 
der plejer at reagere meget sensitivt på 
enhver ændring af deres protese. Som 
regel betragter patienten fleksibiliteten 
som en forbedring af komforten. Elastici-
teten ligger imellem PMMA akryl og nylon. 

Materialet er stærkt nok til også at kunne 
omfatte okklusale støtter. 

Farvevalg
Takket være den store translucens er

Vertex™ ThermoSens meget mindre iøje-

faldende end det traditionelle protesestel 

i mindre gennemsigtigt akryl. Med de fem 

disponible farver: Transperant Pink (TTRV, 

billede 2 ), Orange Pink (TS, billede 3), 

Standard pink (T05, billede 4), Rødlig Pink 

(T10, billede 5) og Mørk Pink (T18, billede 6) 

er der en farve, der passer til de fleste pa-

tienter, og som tilpasser sig rigtig godt også 

i fronten. Derfor kan Vertex™ ThermoSens- 

materialet også bruges som gingivafarvet 
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bøjle (billede 1). Hvis du ikke angiver den 

ønskede farve på bestillingssedlen, bliver 

Vertex™ ThermoSens-delprotesen automa-

tisk fremstillet i farven “Standard Pink”. For 

den synlige del facialt kan protesen også 

fremstilles med gennemsigtige eller tandfar-

vede bøjler (billede 7/8).

Indikationer
Vertex™ ThermoSens delproteser er 

specielt velegnede som midlertidig protese 

inden unitor, som ekstensionsled og som 

immediatprotese. Desuden er de yderst 

velegnede som midlertidig protese ved 

implantatbehandling. Takket være den høje 

resistens er det farvebestandige materiale 

næsten uforgængeligt. Materialet kan nemt 

poleres, hvorfor eventuelle nødvendige æn-

dringer nemt kan udføres i tandlægestolen.

Vertex™ ThermoSens-proteser er selvføl-

gelig også velegnede som en permanent 

løsning.

Begrænsning
På grund af karakteren af materialet er det 

ikke muligt at reparere/udvide eller rebasere 

de fleksible proteser.
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Vores tandteknikere rådgiver dig gerne og/eller udarbejder et uforpligtende tilbud

Billede 2:  

Transperant Pink 

(TTRV)

Billede 3:  

Orange Pink (TS)

Billede 4:  

Standard Pink (T05)

Billede 5:  

Rødlig Pink (T10)

Billede 6:  

Mørk Pink (T18)


