
Rugalmas és könnyű anyagok legújabb generációja kivehető és fix fogpótlásokhoz. 
Kérje fogorvosától! Forradalmian új technológia a fogászati protetikában! 

Rugalmas és könnyűBiokompatibilis100%-osan fémmentes! Törhetetlen Higiénikus

Injektálható POLIAMIDOK
• rugalmas részleges kivehető fogsorok

• klinikailag törhetetlen teljes kivehető fogsorok

• könnyű és kényelmes fogsorok

• higiénikus, fényesre polírozható, nem porózus 

anyagok

Injektálható AKRILÁTOK
• akril-allergiások számára készíthető

monomermentes akrilát fogsorok

• kivehető részleges és teljes fogsorok

• erős, de vékony és könnyű fogsorok

Injektálható ACETÁL és PEEK
• műanyag lemezzel készült kivehető fogsorok

• fémmentes, a cirkonnál lényegesen olcsóbb 

rögzített koronák, hidak és teljes körhidak

• fémmentes, hipoallergén fogpótlások



PEEK fémmentes implant koronákhoz, hidakhoz és körhidakhoz (márkanevén Ossis)

ACETÁL kivehető fémmentes fogsorokhoz a fémelemezek kiváltására

POLIAMIDOK kivethető rugalmas fogosorokhoz

SUPRA

FLUENCE CLASSIC

PEEK-ből készült „all on four overdenture”Kompozittal leplezett PEEK-ből készült 3 tagú implant híd

Kapcsos, fémmentes lemezmunka PEEK-ből

Kompozittal leplezett PEEK korona

Kapcsos lemezmunkák acetálból
Akril fogak

akriláttal leplezett acetál lemezmunkán

A PÁCENS SZÁMÁRA NYÚJTOTT ELŐNYÖK

• a PEEK rugalmassága az emberi csontéhoz hasonló, nem koptatja a szemben lévő természetes fogat
• elnyeli a nyomást, így nem lazítja ki az implatátumcsavarokat
• hypoallergén (nem okoz allergiát), emelett íztelen és szagtalan
• a szájban ellenáll a savas és lúgos behatásoknak
• nem porózus, minimális mértékben veszi fel a vizet, nem képződik rajta baktériumplakk
• olcsóbb, mint a cirkónium
• elkészítés közben a poliklávban, vagy sterilizáláskor ellenáll a magas hőmérsékletnek

A PÁCENS SZÁMÁRA NYÚJTOTT ELŐNYÖK

• magas felületi keménység, rugalmasság
• alacsony a folyadékabszorbciója, nem képződik rajta bakté-

riumplakk
• rózsaszínben és az 5 leggyakoribb fogszínben kapható, így 

a fogpótlást tartó kapcsok alig látszanak
• hypoallergén (nem okoz allergiát)
• íztelen és szagtalan

A PÁCENS SZÁMÁRA NYÚJTOTT ELŐNYÖK

• a Supra a legrugalmasabb fogsoranyagunk, részleges kivehető 
fogpótlásokhoz: kézzelfogható rugalmasság

• 0,3 milliméter vékonyságúra önthető: könnyű viselni
• jól felpolírozható, fényes, elegáns

• nem porózus és alacsony folyadékabszorbciója, nem képződik 
rajta baktériumplakk

• hypoallergén (nem okoz allergiát)
• íztelen és szagtalan

A PÁCENS SZÁMÁRA NYÚJTOTT ELŐNYÖK

• a Fluence a Supránál egy fokkal merevebb, erősebb anyag, amely 
optimálisan egyesíti magában a rugalmasságot és törhetetlenséget, 
így nagyobb részleges fogpótlásokhoz ideális

• alacsony a folyadékabszorbciója, nem képződik rajta baktériumplakk
• hypoallergén (nem okoz allergiát), íztelen és szagtalan
• szépen felpolírozható, fényes anyag
• közepes rózsaszín és áttetsző színben is kapható!

A PÁCENS SZÁMÁRA NYÚJTOTT ELŐNYÖK

• a Classic a legerősebb Deflex poliamid, amely klinikailag törhetetlen, 
így ideális a teljes fogsorok injektálására

• alacsony a folyadékabszorbciója, nem képződik rajta baktériumplakk
• hypoallergén (nem okoz allergiát), íztelen és szagtalan
• négyféle rózsaszínben és áttetsző színben is kapható, így minden 

páciens számára elkészíthető az ideális, külső szemlélő számára 
észrevehetetlen műfogsor!



Injektálható AKRILÁTOK kivehető és rögzített hagyományos fogsorokhoz

Az Ön területi képviselője:

A Deflex termékek hivatalos és kizárólagos magyarországi forgalmazója a
Pegadent Bt. fogtechnikai kereskedés
1046 Budapest, Erkel Gyula utca 30.
Telefon: +36 1 37 09 777   +36 70 336 0994   E-mail: pegadent@gmail.com
www.deflexglobal.com   •   www.pegadent.hu

ACRILATO

M10

A PÁCENS SZÁMÁRA NYÚJTOTT ELŐNYÖK

• monomermentes akril fogsor, így nem okoz allergiát
• kémiai kötés jön létre a fogsoranyag és a fogak között, 

így azok nem eshetnek ki a fogsorból
• könnyebb mint a hagyományos akril, így egész napon 

át kényelmes viseletet biztosít

A PÁCENS SZÁMÁRA NYÚJTOTT ELŐNYÖK

• az előzőnél is erősebb injektálható akril hatal-
mas fogsorokhoz

• jól elvékonyítható, így könnyű viseletet biztosít

• monomermentes, nem okoz allergiát
• kémiai kötés jön létre a fogsoranyag és a fogak 

között, így azok nem eshetnek ki a fogsorból

Injektálással készült kivehető
teljes akril fogsorok

M10-ből injektálással készült kivehető teljes fogsorok M10-ből injektálással készült, 4 implantátumcsavarra 
rögzíthető teljes fogsor („all on four”)


