
• Esteettinen

• Kudosystävällinen

• Ei jäännösmonomeeria

JOUSTAVAT
OSAPROTEESIT
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JOUSTAVAT OSAPROTEESIT
Ominaisuudet, edut ja käyttöalueet

Joustavasta ThermoSens -materiaalista 

valmistettu osaproteesi tarjoaa potilaal-

le ratkaisun, jossa yhdistyvät estetiikka, 

joustavuus ja kestävyys. ThermoSens on 

termoplastinen nailonmateriaali, joka ei 

sisällä lainkaan tavallisen akrylaatin jäännös-

monomeeria. ThermoSens ei ime itseensä 

suun nesteitä, ei muuta väriään eikä siihen 

muodostu epämiellyttäviä hajuja.

Ominaisuudet
Joustava osaproteesi on erittäin kevyt ja se

palaa aina alkuperäiseen muotoonsa.

Tämän ansiosta väliaikaisiin ja proteesi 

hyvin sopii hyvin tapauksiin, joissa pro-

teesin alle jäävä alue on monimuotoinen, 

päällemenosuunta on hankala eikä paineen 

tasaista jakautumista voida ratkaista perin-

teisten proteesimateriaalien avulla.

Materiaalin etuja ovat tarkka yksityiskohtien

piirtyminen, joustavuus ja hyvä istuvuus. Se

sopii osittaisen hammaskaaren täydentämi-

seen, kun halutaan välttää painokohtien

syntyminen. Proteesi on nopea valmistaa,

helppo sovittaa ja muokata. Sopii erityisesti

potilaille, joille uuteen proteesiin totuttelu vie

aikaa. Tyypillisesti potilas arvioi käyttömu-

kavuuden parantuneen proteesin jousta-

vuuden myötä.

Värivalikoima
Koska materiaali on läpikuultavampaa, se

sulautuu ympäröivän kudoksen väriin

paremmin kuin perinteinen, vähemmän

läpikuultava proteesimateriaali.

Saatavana on kolme väriä:

ThermoSens- materiaalia on saatavana 

kolme eri väriä: light pink, medium ja dark, 

siksi pohjalevy mukautuu hyvin limakalvon 

väriin myös etualueella. Mikäli väriä ei erik-

seen määritetä, valmistusmateriaalin väriksi

valitaan medium.

Pink

Medium

Dark

ThermoSens materiaalista voidaan myös

valmistaa ikenen värisiä pinteitä. Näkyvillä

alueilla voidaan käyttää

läpinäkyviä tai hampaanvärisiä pinteitä.

Käyttöalueet 
ThermoSens-materiaalista valmistetut 
osaproteesit soveltuvat erityisesti väliaikaisi-

in ja vapaapäätteisiin osaproteeseihin sekä

immediaattiratkaisuihin. Se on myös hyvä

väliaikainen ratkaisu implanttiprotetiikassa.

Materiaali on erittäin kestävää. Se on

helppo kiillottaa ja tarvittaessa sitä on

helppo muokata.

Huom: ThermoSens on termoplastinen

synteettinen yhdistelmämuovi, jonka

korjauksiin tai pohjauksiin tavanomaiset

korjausakryylit eivät sovellu.

Ota meihin yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa, niin kerromme
lisää eri vaihtoehdoista ja laskemme niille kustannusarvion.

• Ei metallia, ei jäännösmonomeeria
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