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Deze rubriek is gebaseerd op informatie die door bedrijven beschikbaar is 

gesteld. De redactie geeft geen waardeoordeel over de producten.

Veelzijdig
ICEM Self Adhesive van Heraeus 

is een zelfhechtend duaalhardend 

composietcement voor het etsen, 

primen, bonden, cementeren én 

desensibiliseren van kroon- en 

brugwerk, inlays, onlays, wortel-

stiften en nylon spalkmaterialen. 

Het materiaal hecht aan 

zirkonium, aluminiumoxide, 

glaskeramiek, edele en niet-

edele metalen, titanium, 

composiet en glasvezel. 

Het is niet geïndiceerd 

voor veneers. De vochtto-

lerantie van het materiaal 

garandeert volgens de 

fabrikant betrouwbare 

uitharding en goede 

randaansluiting. Het 

overtollig cement is eenvoudig te 

verwijderen. ICEM Self Adhesive is 

verkrijgbaar in een automix spuit 

van 5 ml en kan op kamertempera-

tuur worden bewaard. 

Informatie: (023) 543 42 50, 

info-benelux@heraeus.com.

Slijtvast
Met G-Coat Plus van GC kan 

het oppervlak van restauratieve 

glasionomeercementen worden 

geïnfiltreerd en bedekt om zowel 

levensduur als esthetiek van de 

vulling te verbeteren. Het homo-

geen verdeelde nanovulmiddel is 

een essentieel bestanddeel voor 

het verkrijgen van meer slijtvast-

heid. Dit multi-adhesief monomeer 

hecht zich volgens de fabrikant 

door het zelfetsend vermogen aan 

ondergronden van wisselende 

samenstelling, zoals conventioneel 

en kunststofversterkt glasiono-

meer, composiet en tandbeen. Het 

geeft hoogglans zonder extra te 

hoeven polijsten, beschermt het 

glasionomeer tegen initiële gevoe-

ligheid voor water en beschermt 

de marginale randen van tand en 

vulling. G-Coat Plus is compatibel 

met alle typen composietlampen. 

Informatie: (030) 630 85 00, 

www.benelux.gceurope.com.

Lange nek
Speciaal voor het uitvoeren van 

minimaal invasieve preparaties 

bij fissuren, cervicale en approxi-

male cariës heeft Busch & Co 

dunne boortjes met een lange nek 

ontwikkeld. De instrumenten zijn 

verkrijgbaar in de grofheden fijn en 

medium. Omdat de boortjes dun 

zijn, houdt de behandelaar goed 

zicht op het werkveld en de caviteit. 

De koelvloeistof vindt eveneens 

goed haar weg naar het behandel-

gebied. De boortjes zijn te krijgen 

in zes verschillende versies, die 

tezamen de Micro Prep Set vormen. 

Informatie: www.busch.eu.

Blootvoets
In de zorg wordt vaak veel gelopen 

en staand werk verricht op 

harde ondergronden, wat verve-

lende gevolgen kan hebben voor 

gewrichten en houding. Schoenen 

en sandalen met de Masai bare-

foot technology zorgen volgens 

leverancier Masai Nederland voor 

een ontspannend en positief effect 

op de dagelijkse 

werkzaamheden. De 

MBT-schoen is geïn-

spireerd op de loop-

wijze van de Masai-

stam. De structuur 

van de zool creëert 

een natuurlijke insta-

biele ondergrond en is 

vergelijkbaar met lopen 

op het strand. Het lichaam wordt 

zo gestimuleerd om voortdurend 

naar evenwicht te zoeken, wat de 

buik-, been- en bilspieren verstevigt 

en lichaamshouding en stappa-

troon corrigeert.

Informatie: (035) 629 91 90, 

www.swissmasai.nl.

Flexibel
De mobiele piëzo-elektrische scaler 

Symmetry IQ 4000 beschikt over 

een opzetbare flacon, waardoor de 

behandelaar niet aan een water-

aansluiting is gebonden. De ultra-

sone scalers zijn volgens Hu-Friedy 

flexibel en gemakkelijk te hanteren, 

met een ergonomisch handstuk 

met glasvezelverlichting om het 

te behandelen gebied optimaal 

te verlichten. De touchpad-bedie-

ning met kleurcodering maakt het 

werk eenvoudiger. De verschil-

lende behandelmogelijkheden zijn 

makkelijk in te stellen, volgens de 

producent. Een geheugenfunctie 

zorgt voor efficiënte instellingen 

tussen de behandelingen. De 

bijpassende scaling- en periotips 

zijn van speciaal staal dat zorgt 

voor een optimale ultrasone over-

dracht.

 Informatie : www.hu-friedy.de.
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