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Vertex™ ProClean
to preparat do czyszczenia protez ruchomych, 
aparatów ortodontycznych, itp. ProClean składa się 
z naturalnych składników i jest bakteriobójczy.
Utrzymuje protezy i aparaty w stanie świeżości. 
ProClean odświeża oddech i poprawia smak przy 
codziennym użytkowaniu protez.

Jak prawidłowo dbać o higienę protez
Vertex™ ThermoSens:

1. Umieścić protezę w szklance
2. Zalać protezę czystą wodą.
3. Nacisnąć 10 razy spray do szklanki z wodą
4. Zostawić protezę na noc.

Czy wiesz, że..
Liczba użytkowników protez z ThermoSens
zwiększa się każdego roku o ponad 100 000 osób
a średnia waga protez ThermoSens jest ponad
50% mniejsza w porównaniu ze średnią wagą
metalowych protez szkieletowych.

Wybór
Twojej protezy



Estetyka
ThermoSens zapewnia wysoki komfort oraz
pewność siebie dzięki dokładnemu dopasowaniu 
protezy do dziąsła, przezroczystym klamrom - 
- niewidocznym dla innych osób. 
Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej mamy 
możliwość osiągnięcia niewidocznego gołym okiem 
przejścia protezy w błonę śluzową pacjenta.

Uśmiech z ThermoSens
Z materiałem Vertex™ ThermoSens masz
nieograniczone możliwości. Niezależnie od tego 
czy uzupełniasz tylko część uzębienia czy cały łuk 
zębowy - z materiałem ThermoSens zawsze 
znajdziesz optymalne rozwiązanie.

Wybór odpowiedniej protezy 
Wybór odpowiedniej protezy to zawsze trudny
proces i takie pytania przychodzą do głowy: Jakie
będą koszty wykonania? Jakie cechy posiada
materiał na protezy? Czy ostateczny wygląd będzie
estetyczny? Jak wytrzymałe są protezy zębowe?

Vertex-Dental to najlepszy sposób na zaopatrzenie 
Twojego lekarza stomatologa w innowacyjny mate-
riał Vertex™ ThermoSens o wysokiej wytrzymałoś-
ci, długiej żywotności, wysokiej estetyce, który nie 
wywołuje alegrii. Otrzymujesz protezę, na którą 
możesz liczyć i która nie pęknie podczas przypad-
kowego upadku na podłogę - w odróżnieniu od 
innych materiałów na protezy, które pękają pod 
naprężeniem.

O firmie Vertex-Dental
Vertex-Dental to firma rodzinna, która już od
ponad 75 lat produkuje materiały dentystyczne 
dla profesjonalistów na całym świecie. 
Jest nastawiona na stały rozwój przez co 
dostarcza innowacyjne produkty i technologie. 
Firma specjalizuje się w protezach ruchomych. 
Powoduje to, że może zaoferować rozwiązania 
do wykonywania protez o najwyższej jakości, 
charakteryzujące się najlepszym dopasowaniem 
i najwyższą jakością. Dzięki zaangażowaniu w 
jakość i innowacje firma Vertex Dental może  
zaoferować materiał Vertex™ ThermoSens - 
praktycznie niełamliwy i nie wywołujący alergii.

ThermoSens Poprzednie rozwiązanie

Porównanie protez szkieletowych i ThermoSens
Proteza szkieletowa ThermoSens
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ThermoSens Poprzednie rozwiązanie


