Co przemawia za Kiss?
Ekonomiczny i praktyczny
 cały system w jednej wygodnej, eleganckiej walizce
 mała ilość mas w zestawie (73 słoiki) - niskie koszty magazynowania





konwencjonalna ceramika wysokotopliwa, WAK 13,8 – 15,4 µm/m· K (25-600oC) do licowania
stopów szlachetnych i nieszlachetnych; stop DeguDent - Duceralloy C, WAK ok. 14,3 (25-600oC);
do licówek na masie ogniotrwałej (zestaw mas i akcesoriów do wykonywania licówek - Ducera Lay
REF Nr 53 6819 0001, cena ok. 350 zł; kursy licówek ok. 750 zł)
zestawy z opakerem w paście i w proszku;
opaker pasta w słoiczku – łatwość mieszania i wykorzystania całego materiału.
(duży zestaw z opakerem w paście REF Nr 53 6099 0131
duży zestaw z opakerem w proszku REF Nr 53 6099 0132)



poszczególne masy mają różne kolory, tak aby przy nakładaniu poszczególnych warstw odróżniały
się od siebie i ułatwiały pracę technikowi; organiczne barwniki wypalają się w wysokiej
temperaturze.





dostępna praktyczna instrukcja z opisem poszczególnych mas
dostępne praktyczne kółeczka Kiss z opisem przyporządkowania kolorów
temperatury wypalania (dostępne w biurze DeguDent) dla pieców Multimat, Cergo, Austromat,
Programat, Vacumat, Helios
3 rodzaje płynów, zawarte w zestawach
kolorniki w każdej walizce; kolorniki pokazują kolory mas zawartych w walizce oraz kolory mas
powstających w wyniku mieszania;
kolorniki ułatwiają zdecydowanie dobór koloru, ułatwiają też pracę lekarzowi-protetykowi,
możliwość dokupienia zestawu Bleach (do kolorów wybielanych zębów, Bleach Shades Kit REF Nr 53
6099 0191 )
możliwość wykonania kolorów 3D-Master (tabela dostępna w biurze DeguDent,
degudent@dentsply.pl, 22 825 72 08)







Efekty specjalne
 możliwość wykonania prostym, powtarzalnym sposobem efektów skomplikowanych dla oka
ludzkiego (dzięki masom fluorescentnym, opalescentnym i trikom demonstrowanym na kursach)
 możliwość wykonania 100% niuansów kolorystycznych naturalnych zębów (nieograniczona
możliwość mieszania ze sobą mas; powtarzalność koloru w przypadku mieszania 1:1)
(np. uzyskanie z 5 mas Power Chroma dodatkowych 15 mas)





wsparcie konsultantów - praktyków
o Agata Świs, tel. 609 822 031
o Katarzyna Kozaczuk, tel. 607 122 240, blog – technika dentystyczna
o Katarzyna Subotowicz, tel. 601 321455, artykuły na stronie www.degudent.pl
o Robert Ostry, tel. 500 430 013
kursy wprowadzające w system po specjalnej cenie
kursy dla zaawansowanych

Kompatybilny z Duceram Plus
 kompatybilny ze starszą ceramiką firmy DeguDent, Duceram Plus.
(zawsze należy używać opakera i dentyny z jednej ceramiki, np. opaker i dentyna Duceram Plus,
brzegi sieczne, Flu, PC z Duceram Kiss; albo odwrotnie).
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