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Vyrobeno v Austrálii.  
Výrobce: SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Austrálie 1 800 337 003 
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734

Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625 
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166

Ideální univerzální výplňový materiál pro 
každodenní výzvy ve frontálním i distálním 
úseku. Jednoduchý estetický kompozitní systém s 
výbornou leštitelností, pevností a odolností.

Př i rozené  opt ic ké  v lastnost i

Luna obsahuje správnou rovnováhu optických prvků, jako jsou 

fluorescence a translucence a vytváří tak chameleon efekt  

přirozeným způsobem bez použití techniky vrstvení. Vztahy mezi 

barvami a průsvitnosti Luny jsou pečlivě vyrovnány a lze je  důmyslně 

měnit v závislosti na tloušťce použitého materiálu během zhotovení 

výplní.  Luna je ideální výplňový materiál pro časově vytížené 

stomatology s požadavkem na estetický výsledek.

 

Nízké  polymerač ní  smrštění

Nízké polymerační smrštění Luny minimalizuje pozákrokovou 

citlovost a mikronetěsnost; účinné utěsnění proti 

mikronetěsnostem snižuje možnost rozvoje sekundárního kazu. 

Luna má nízké polymerační smrštění, protože využívá dlouhé 

řetězce kompozitní pryskyřice s menším počtem monomerů. 

Vys oká  pevn ost  v  t laku

Vysoká pevnost v tlaku Luny zvyšuje životnost kompozitního materiálu 

a odolává tak velkým tlakovým silám. Optimální naplnění Luny 

maximalizuje pevnost. 

Nelepivá  manipulac e

Luna kompozit je výborný pro zhotovení výplní ve frontálním a 

distálním úseku. Luna se nelepí na nástroje a je tak ideální pro jemné 

nanášení, konturování a snadné tvarování. 

Radiopac i ta

Jedinečně vysoký stupeň  Stroncia Aluminiumsilikátu plniva  

v Luně zajišťuje snadnou RTG detekci. 

Vysoký  s tupeň naplnění 

Luna vašim zákazníkům zaručuje vynikající odolnost proti abrazi 

díky mikročásticím skla s obsahem stroncia.  

 

Použi t í

•  Výplně ve frontálním úseku

•  Výplně v distálním úseku 

•  Fazety

•  Inleje/onleje

•  Dostavby kořenového pahýlu

•  Výplně třídy I, II, IV, V

Luna  s t ř íkačka  (4g)

8401081    A1

8401082    A2

8401083   A3

8401084    A3.5

8401085 A4

8401086 B1

8401087 B2

8401089 C1

8401090    C2

8401092 D2

8401095 bleach 

8401096 incisal 

8401097 OA2

8401098 OA3

8401099 OA3.5
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 Skvělý kompozitní  
materiál pro každodenní 

použití

Používejte Lunu každý den – pro všechny  
vaše běžné kompozitní výplně.




