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Frisk mun

Friska tänder

Friskt tandkött

   Lösningar för dig inom barntandvård
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Cervitec Plus Cervitec Gel Fluor Protector
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Fluor Protector
- på klinik 

Fluorhaltigt lack som ger tanden ett 
gott skydd mot karies samt desen-
sibiliserar ilande tandhalsar. Fluor 
Protector har låg fluorkoncentration 
på 0,1%.

Fördelar för barn

• Ofärgat estetiskt lack
• Smärtfri behandling
•  Väldokumenterad produkt

Fluor Protector Gel
- för hemmabruk

Gel för intensiv och skonsam tand-
vård. Produkten innehåller kalcium, 
fluor (1450 ppm) och fosfat, xylitol, 
provitamin D-Panthenol. Den har 
ett neutralt pH-värde, passar vid 
erosioner.

Fördelar för barn

• God mintsmak
• Jämn och slät konsistens 
• Kan användas istället för tandkräm
(speciell applicering för barn under 
6 år).

Profylax junior

Cervitec Plus 
- på klinik 

Ett skyddslack som reducerar den 
bakteriella aktiviteten vid ökad 
kariesrisk som t ex. ortodontibehand-
ling. Innehåller 1% klorhexidin och 
1% tymol.

Fördelar för barn 

• Effektivt skydd 
• Ofärgat estetiskt lack
• Lätt att applicera selektivt

Cervitec Gel
- för hemmabruk

Cervitec finns även i gelform med 
fluor som kan användas hemma 
under en begränsad tid. Innehåller 
0,2% klorhexidin och 0,2% NaF. Spe-
ciell applicering för barn under 6 år.

Fördelar för barn 

• Lätt att applicera med tandborste
• Behaglig smak och konsistens
• Smärtfri behandling

Saliv
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Profylax junior

VivaPen
Klicka & Bonda med VivaPen

Med VivaPen kan du applicera 
Ivoclar Vivadents adhesiver direkt i 
patientens mun. 

Fördelar för barn 

• Snabbare behandling
• Exakt applikation med mjuk borste
• Enkelt att komma åt alla kaviteter

Restaurationer

AdheSE One F 
– när du vill använda en själv-
etsande adhesiv

AdheSE One F är en fluoravgivande 
självetsande, ljushärdande allt-i-ett-
adhesiv för direkta restaurationer.

ExciTE F 
– när du vill etsa innan du 
applicerar en adhesiv

ExciTE F är en fluoravgivande, 
ljushärdande enkomponentsbon-
ding. Den används tillsammans med 
totalets-teknik och passar både till 
direkta och indirekta restaurationer.

Tetric EvoCeram 
Bulk Fill
Ett material - Ett skikt - 
En fyllning

Ljushärdande, radiopak, nano-hybrid-
komposit för direkta restaurationer i 
posteriora tänder. Används till enkel 
och effektiv bulk-fyllningsteknik med 
skikt på 4 mm. där du inte behöver 
något ytterligare täckande material. 
Tetric EvoCeram Bulk Fill poleras 
snabbt till högglans.

Fördelar för barn 

• Snabb och effektiv behandling 
• Smidig konsistens
• 3 färger; IVA, IVB; IVW (för mjölk-
tänder t ex)

bluephase style
Lätt och smidig design som 
passar alla händer

Bluephase style är anpassad för alla 
ljushärdande dentala material och 
har en ljusintensitet på 1 100 mW/
cm2 ± 10%. 

Fördelar för barn 

• Kortare ljusledare ger tillgång 
till alla tandytor utan att munnen 
behöver öppnas så mycket
• Det räcker med en härdningscykel 
för bulkfyllda restaurationer 
• Oavbruten drift med ”click & 
cure”-funktion (batteri eller eldrift)



OptraGate
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www.ivoclarvivadent.com 

OptraGate Junior

Ett hjälpmedel som erbjuder dig ett 
fritt arbetsfält genom att skydda och 
hålla undan läppar och kinder.

REPRESENTANTER:

Södra och östra Sverige
Annelie Carlsson
Mobil: 070-688 82 00

Tänder och mun kräver professionell omvårdnad redan i barndomen, 
för att fungera väl och se bra ut. Ivoclar Vivadent erbjuder ett system 
av professionella dentala lösningar för hela tandvårdsteamet. 
i-Kids-programmet innehåller produkter för riskbedömning och diagnos, 
profylax, behandling, restauration och eftervård. 

Förutom de produkter som presenterats i broschyren finns: 
CRT buffer, CRT bacteria, Plaque Test, Proxyt, Helioseal. 

Läs mer på www.ivoclarvivadent.se 
eller kontakta någon av våra representanter.

Stockholm, mellersta Sverige
Marie Lindqvist
Mobil: 070-688 83 00

Ivoclar Vivadent AB
Dalvägen 14 ı SE-169 56 Solna, Sweden ı Tel: 08 - 514 93 930 ı Fax: 08 - 514 93 940 ı info@ivoclarvivadent.se

Västra och norra Sverige
Lena Aspling
Mobil: 070-634 51 59

Fördelar för barn

• Latexfri
• Bekväm för barnet, hjälper till 
att hålla upp munnen
• Snabbare behandling

DAB Dental
Tel: 08-506 505 05
www.dabdental.se

Beställ produkterna hos våra återförsäljare:

Plandent Forssbergs Dental
Tel: 08-676 54 10
www.fd.se

Nordenta
Tel: 0171-230 00
www.nordenta.se


