RESURE
Syntetisk akryl protese
• Monomer-fri
• Æstetisk
• Fleksibel

RESURE

Egenskaber, fordele og indikationer
ReSure er et fuldsyntetisk protesemateriale

Elasticiteten ligger mellem PMMA akryl og

implementeres på en endnu mere elegant

som kan anvendes til patienter, der har

nylon. Materialet er stærkt nok til også at

måde end i en partiel protese fremstillet

svært ved at acceptere metalstel eller har

kunne omfatte okklusale støtter.

alene i fleksibel syntetisk akryl.

Materialet er tilgængeligt i 15 forskellige

Indikationer

farver. Bøjler produceres som standard i

ReSure thermoplastisk akryl er egnet

Egenskaber

klar akryl, men kan mod et tillæg også laves

som stel-materiale. ReSure er det ideelle

Med ReSure er protesebasis, forbindelser

i gingivafarvet akryl.

materiale til patienter med Burning Mouth

allergi overfor krom- kobolt eller PMMA
akryl.

og bøjler produceret af thermoplastisk

Syndrome eller med allergi overfor PMMA

polyamid. Dette tillader, at man kan

Fordele

konstruere de enkelte proteseelementer

Akrylen er monomer-fri og derfor lav

præcis som ønsket.

-allergen. Materialet er minimalt hydrofilt

Begrænsninger

ReSure er produceret af VertexTM

og absorberer meget lidt/ ingen fugt eller

På grund af den injektionsteknik, der

ThermoSens. På grund af styrken af dette

ubehagelig lugt. De vigtige forbindelser og

anvendes under fremstillingen, skal den

materiale, vil denne protese have samme

bøjler kan fremstilles i praktisk talt usynlig

største linguale forbindelse udføres som en

styrke som med et stel lavet af metal.

translucent akryl. Bøjlerne kan derfor

dentomucosal understøttet plade. Det er

akryl og/eller monomer.

ikke muligt alene at anvende en dental barre
Proteser m. metalstel

ReSure proteser

Æstetik

L

K/J

Komfort

K

K/J

Styrke

J

K/J

Holdbarhed

J

J

Allergi-fri

L

J

Vægt

L

K/J

i undermunden. På grund af karakteren af
materialet er det ikke muligt at reparere/
udvide eller rebasere ReSure proteserne.

Priser
ReSure partielle proteser har samme
prisniveau som tilsvarende med metalstel
og er derfor et attraktivt alternativ til
patienter, hvor metalstel ikke er en
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mulighed.

