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Mniej etapów pracy - dzięki systemowi 
eclipse, innowacyjnemu tworzywu na protezy

system eclipse to rewolucyjna 
nowoczesna technika wykonywania 
protez. pozwala ona na odrzuce-
nie tradycyjnych żmudnych etapów 
pracy, takich jak ustawianie zębów 
w wosku, puszkowanie w gipsie 
i wyparzanie przed zaakrylowa-
niem.
 
zamiast tradycyjnej pracy 
w wosku protezy są wykonywane 
bezpośrednio z tworzywa eclipse. 
Głównymi elementami tego racjo-
nalnego wariantu są, opócz 
urządzenia do polimeryzacji 
- eclipse, trzy różne tworzywa 
światłoutwardzalne: materiały Basis, 
set-up, Kontur.
z Materiału Basis powstaje najpierw 
płyta protezy. zostaje ona spolime-
ryzowana na modelu mistrzowskim 
i stanowi później część gotowej pro-
tezy. po pobraniu zwarcia zęby 
zostają ustawione za pomocą 
materiału set-up bezpośrednio na 
utwardzonym materiale Basis. za 

pomocą materiału Kontur praca 
zostaje wymodelowana, zanim tech-
nik podda ją ostatecznej polimery-
zacji w urządzeniu do polimery-
zacji.
 
Wszystkie trzy materiały eclipse nie 
zawierają MMa i dlatego są bardziej 
biozgodne. dają się one 
opracowywać podobnie jak wosk, 
a po polimeryzacji wyróżniają się 
doskonałą estetyką i dobrymi 
właściwościami mechanicznymi



- główne elementy systemu

   tworzywa w systemie eclipse oraz akcesoria
  •  materiał Basis
  •  materiał set-up 

•  materiał Kontur

  eclipse VLC
  •  urządzenie do polimeryzacji 
         materiałów

  eclipse
  •   piec do podgrzewana wstępnego, 
        służy do podgrzewania 
        modeli i tworzyw

  eclipse Melting pot
  •  pojemnik do topienia 
        materiału Kontur

  eclipse electric spatula
  •  służy do nanoszenia 
        materiału set-up i Kontur
 
  eclipse Hot air Gun
  •  zatępuje  
        palnik Bunsena



eclipse - różnorodność 
zastosowań

Światłoutwardzalne tworzywo eclipse składa się z oligomerów 
uretanowych, klasy materiałów zyskujących różne zastosowania 
w technice dentystycznej i nie zawierających monomeru metylu, 
monomeru etylu, monomeru propylu i monomeru butylu. eclipse 
przewyższa zdecydowanie dotychczasowe materiały uretanowe 
po względem właściwości fizycznych i mechanicznych.

Wskazania do zastosowania materiału eclipse:

protezy wykonane w systemie eclipse mogą być wielokrotnie 
naprawiane i podścielane.

Materiały eclipse dostępne są w pięciu różnych kolorach:
żyłkowany różowy, jasny różowy żyłkowany, różowo-
czerwony żyłkowany, ciemny żyłkowany, jak również bezbarwny.

•  protezy częściowe / prace 
    kombinowane i szkieletowe

• protezy całkowite  

• szyny nagryzowe

• protezy tymczasowe

• szablony implantologiczne 
   z przygotowanymi kanałami 
   do nawiercania kości



… zalety

ekonomia

• odpadają zupełnie czasochłonne etapy pracy 
takie jak ustawianie w wosku, puszkowanie 
w gipsie i wyparzanie

• szybkie opracowanie, ze względu na brak 
smug pozostałych po prasowaniu oraz brak 
resztek gipsu

• potencjalnie mniej sporządzanych na nowo 
protez, gdyż problemy z 
dopasowaniem kształtu do modelu 
rozpoznane już przy przymierzeniu zgryzu 
mogą być natychmiast skorygowane

• optymalne spektrum zastosowań

Jakość

• protezy z eclipse nie zawierają MMa, co 
oznacza większą biozgodność i zdrowsze 
pole pracy dla technika

• większy komfort noszenia dzięki 
doskonałemu dopasowaniu do kształtu 
podłoża oraz lekkości materiału

• doskonała odporność na zginanie 
i uderzenia, a tym samym dłuższa 
żywotność

serwis

• innowacyjny produkt 
wyprzedzający materiały konkurencyjne

• mniejszy nakład pracy przy wykonywaniu 
protez

• protezy z górnej półki dla zadowolonych 
klientów 



1. za pomocą materiału Basis 
na modelu mistrzowskim zostaje 
zaadaptowana płyta protezy.

2. zęby zostają ustawione za 
pomocą elektrycznego nożyka 
i materiału set-up bezpośrednio 
na głównej płycie protezy.

3. 1.za pomocą materiału Kontur 
uzupełniony zostaje kształt płyty 
protezy; praca przygotowana 
zostaje do przymiarki. 

4. 1.po zmierzeniu i ewentualnej 
korekcie proteza zostaje utwardzona 
w urządzeniu do polimeryzacji.

5. 1.Gotowa proteza po utwardzeniu 
i wypolerowaniu.

praca systemem eclipse - 
bezpośrednia droga do sukcesu

eclipse rewolucjonizuje wykonywanie protez, jednakże bez zarzucania 
sprawdzonych konwencjonalnych etapów pracy. dzięki systemowi eclipse 
można zrezygnować z  nieefektywnych czynności, takich jak ustawianie 
w wosku, puszkowanie w gipsie i wyparzanie. inne etapy pracy są podobne 
jak w tradycyjnej metodzie. Wszystkie materiały eclipse są podobne 
w obróbce do wosku.

postępowanie tradycyjne

technika eclipse

1. 2. 3.

bez zatapiania 
w masie

bez 
wyparzania

bez 
upychania



”
4. 5. ”

“eclipse zachwyca mnie jako mistrza techniki dentystycznej ze względu na to, 
że jest tak doskonała w obróbce, wdzięczna w pracy. Jako właściciela labo-
ratorium przekonuje mnie do systemu oszczędność czasu w łańcuchu 
współpracy technik dentystyczny/ lekarz stomatolog oraz wynikające z tego 
oszczędności w kosztach”
Mistrz techniki dentystycznej C. schumann, schumann zahntechnik GmbH, 
Berlin

„od początku eclipse zachwycała mnie, gdyż technologia jest tak łatwa do 
opanowania i przynosi dużą oszczędność czasu. Bardzo szybko można 
wykonać indywidualnie wykonaną protezę o doskonałych właściwościach w 
aspekcie dopasowania, indywidualności i przyjemnego naturalnego wyglądu. 
Również pacjenci cenią przyjemny komfort użytkowania protezy.”
Mistrz techniki dentystycznej H.-W.pauli, pauli zahntechnik GmbH, 
Mühlheim

„eclipse daje nam więcej pewności w dzisiejszych czasach. pozwala 
wykonywać protezy techniką, która jest rewolucyjna i jedyna w swoim rodza-
ju. dzięki tworzywu bez zawartości MMa jak również bez termicznego 
obciążenia możemy wykonywać znakomitą protetykę najwyższej jakości.”
technik dentystyczny p. schwieren, sternberg dental-Labor GmbH, Geseke

bez 
upychania
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przyszłość właśnie się zaczęła.
ekonomia i produktywność są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. 
pozostawcie państwo nieefektywne etapy pracy, należące 
do przeszłości  i zdecydujcie się na przyszłość - na elipsę.

Gdyż czas to pieniądz.

producent: Reprezentant w eU:

64
04

0/
06

05
/K

H


