
Vertex™ ThermoFlow
Płyn separujący gips 
od materiału Vertex™ 
ThermoSens.

Vertex™ ThermoFlask
Zawiera klucz.

Vertex™ ThermoGloss 
Emulsion
Emulsja do wykańczania prac 
wykonanych materiałem 
Vertex™ ThermoSens.

Vertex™ Thermo Fusing 
Liquid
Płyn do naprawy, podścielania 
i rebazacji.

Kolornik Vertex™ 
ThermoSens
Materiał Vertex™ ThermoSens 
dostępny jest w 10 odcieniach. 

Vertex™ ThermoJect 22
Odpowiednia dla kartridży 
Ø22 mm. Dostępna w wersjach 
100 V, 110 V i 230 V.

Vertex™ ThermoSens
Dostępny także jako granulat 
luzem do napełniania kartridży. 
Dostępne są puste kartridże.

Vertex™ ThermoSens
Dostępny w wersji sztywnej, 
elastycznej i pośredniej, 
kartridże duże i bardzo duże, 
pakowane po 12. Dostępne 
także w rozmiarze Ø25 mm.

Vertex™ ThermoGloss Paste
Pasta na wysoki połysk do 
wykańczania prac wykonanych 
materiałem Vertex™ ThermoSens.

Vertex™ Sprue Wax Soft
Specjalny wosk umożliwiający 
tworzenie lepszych kanałów 
wtryskowych.

Vertex™ Thermo Silicon Polisher
Do polerowania powierzchni i 
krawędzi.

Vertex™ Twisted Drill
Do tworzenia małych otworów 
w zębach. 0,9 lub 1,3 mm.

Oferta produktów Vertex™ ThermoSens
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Vertex™ ThermoSens
Materiał bez monomeru, sztywny, C & B, do wykonywania 
całkowitych lub częściowych protez dentystycznych

Premium Denture Solutions

Praktycznie niezniszczalny



Vertex™ ThermoSens to innowacyjny, praktycznie 

niezniszczalny, niezawierajacy monomeru,  

nowy sztywny materiał na płyty protez firmy  

Vertex-Dental B.V.

 

Bez monomeru

Vertex™ ThermoSens jest idealnie dopasowany do 

pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą zaakceptować 

protez dentystycznych wykonanych z materiałów 

mogących powodować reakcje alergiczne lub inne 

rodzaje nadwrażliwości. Rosnąca w społeczeństwie 

świadomość tych problemów, oraz potrzeba zaoferowania 

przez profesjonalistów rozwiązań biokompatybilnych, 

materiałów, które nie zawierają szkodliwych surowców 

sprawia, że materiał Vertex™ ThermoSens ma do odegrania 

ważną rolę na dzisiejszym rynku stomatologii.

 

Praktycznie brak skurczu polimeryzacyjnego: 

znakomite dopasowanie

Vertex™ ThermoSens jest nie tylko utworzony z wyjątkowego 

materiału termoplastycznego, ale także zapewnia wiele 

innych, ważnych korzyści. Jest praktycznie niezniszczalny i 

umożliwia doskonałe dopasowanie w wyniku braku skurczu 

polimeryzacyjnego.

10 odcieni i różne wielkości kartridży Ø22 mm i Ø25 mm

Ponadto materiał Vertex™ ThermoSens jest uniwersalny i 

bardzo łatwy w użyciu. Może być stosowany do rebazacji 

i podścielania. Nadaje się także do tworzenia protez typu 

overdenture na implantach. Możliwe jest także jego 

zastosowanie do napraw! Dostępny jest w kilku rozmiarach 

i 10 odcieniach, w kartridżach, które nie są pakowane 

próżniowo, ponieważ materiał charakteryzuje się dobrą 

odpornością na wilgoć. Vertex™ ThermoSens 

można także łatwo i szybko polerować.

 

Ten innowacyjny nowy 

produkt firmy Vertex 

Dental B.V. dostarczy 

Państwu i Państwa 

pacjentom wiele korzyści 

teraz i w przyszłości .

Zespół firmy  

Vertex-Dental

Vertex™ ThermoSens
Materiał bez monomeru, sztywny, do wykonywania całkowitych lub 
częściowych protez dentystycznych



Vertex™ ThermoSens

Odpowiedni dla protez całkowitych i 
częściowych

Protezy typu overdenture 
na implantach - praktycznie 
niezniszczalne

Wiązanie materiału ThermoSens z 
PMMA przy pomocy płynu łączącego

Idealne rozwiązanie w ograniczonych 
przestrzeniach

Rebazacja i podścielanie możliwe za 
pomocą dwóch iniekcji

Zoptymalizowane dopasowanie 
zatrzasków

„Nasze laboratorium już od 7 lat pracuje ze sztywnymi materiałami termoplastycznymi. 

Dlatego kiedy firma Vertex, znana ze swojej jakości, rozpoczęła produkcję nowego 

sztywnego materiału termoplastycznego ThermoSens, ucieszyliśmy się, że możemy go 

wypróbować. Z góry wiedzieliśmy, że to musi być coś wyjątkowego i mieliśmy rację!  

Ma optymalne parametry fizyczne, bardzo łatwo się poleruje, występuje w wielu 

odcieniach i nie kurczy się! Kolejną ważną cechą jest to, że materiał ten nie poddaje 

się wpływom wilgoci i może być przechowywany bez opakowania próżniowego. 

Dzięki ThermoSens można produkować protezy całkowite, które się nie kurczą i mają 

odpowiednią sztywność, z przezroczystymi szkieletami, jak w przypadku protez 

metalowych, ale o znacznie lepszym wyglądzie – i są one bardziej biokompatybilne. 

Ponadto, można łatwo wykonywać naprawy i podścielanie”.

„ To musi być coś 
wyjątkowego…”

Fedir Moiseiev

Interdent Lab, Ukraina



Zatrzaski o perfekcyjnym dopasowaniu

Bez monomeru/niskie ryzyko alergii - 
odcienie bez żyłek/z żyłkami

Najnowsze rozwiązania estetyczne

Brak kurczenia się

Materiał do koron i mostów w odcieniu 
zęba

Szybkie wykończenie dzięki łatwości 
polerowania

„Do tej pory nasze doświadczenia z materiałem Vertex ThermoSens to pasmo sukcesów! 

Wykonanie protezy całkowitej, która jest praktycznie niezniszczalna było niemożliwe 

do momentu wyprodukowania tego materiału. Teraz dzięki materiałowi Vertex 

ThermoSens możemy zaoferować lekarzom i ich pacjentom protezę, na której mogą 

polegać. Możemy nie tylko produkować protezy. Używaliśmy też materiału Vertex 

ThermoSens w wielu innych urządzeniach, które dają naszym lekarzom pewność, że ich 

pacjenci wyjdą z gabinetu zadowoleni”.

„ Praktycznie 
niezniszczalne…”

AJ Posca

Posca Brothers Dental Lab, USA



Vertex™ ThermoSens

„Wtryskiwanie protez na implantach to zawsze duże wyzwanie. W firmie 4Dental 

TLZ pracujemy z wieloma różnymi implantami i uważamy, że konstrukcje oparte na 

implantach są szczególnie podatne na pękanie, kiedy przestrzeń jest ograniczona. 

Ponieważ materiał ThermoSens jest praktycznie niezniszczalny, postanowiliśmy go 

wypróbować. Stosowaliśmy go już do wtryskiwania wielu protez na implantach i 

jesteśmy zadowoleni z wyników. Jest bardzo mocny, więc nadaje się także do protez 

częściowych. Jednakże zapewnia również pewną elastyczność, kiedy nakładany 

jest cienką warstwą. Daje to pracowni więcej możliwości. ThermoSens nie zawiera 

monomerów, możemy go więc używać u pacjentów z zespołem piekących ust i 

alergiami jamy ustnej. Jego biokompatybilność i inne cechy sprawiają, że jest idealnym 

materiałem do budowy protez na implantach”. 

„ ThermoSens,  
idealny materiał…”

Menno Pot

4Dental TLZ, Holandia
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Światowy rynek techniki dentystycznej zmienia się 

z dnia na dzień. Najnowsze i najnowocześniejsze 

techniki produkcji protez dentystycznych są znacznie 

bardziej zaawansowane niż techniki dostępne 

całkiem niedawno. Badania, rozwój i innowacje idą 

pełną parą.

Firma Vertex-Dental stawia na dynamiczny rozwój. Stale 

opracowujemy, produkujemy i udostępniamy innowacyjne 

produkty i techniki. Skupiamy się przede wszystkim na 

dziale protez dentystycznych, a naszym głównym celem 

jest zaoferowanie wyjątkowych rozwiązań protetycznych, 

które zapewniają doskonałe dopasowanie estetykę i 

funkcjonalność.

Aby dostarczyć 

najlepsze i 

najnowocześniejsze 

rozwiązania, 

uważnie śledzimy 

nowe trendy na 

polu technologii dentystycznej i tworzymy produkty, 

których poszukują zarówno profesjonaliści, jak i pacjenci. 

Wykorzystujemy naszych specjalistów, aby dzięki wydajnej  

produkcji zaoferować Państwu materiały trwałe i przyjazne 

dla środowiska.

Firma Vertex-Dental dokłada wszelkich starań, aby 

zaoferować Państwu lepsze alternatywy dla obecnie 

stosowanych technik. Nasza światowa sieć techników, 

chemików i specjalistów ds. marketingu stale poszukuje 

ulepszeń produktów i usług, jakie oferujemy.

To dzięki naszemu zaangażowaniu w jakość i innowacje 

możemy zaprezentować Państwu nasze nowe praktycznie 

niezniszczalne, niezawierające monomeru rozwiązanie 

protetyczne Vertex™ ThermoSens. Prosimy zapoznać się 

z naszą broszurą już teraz, aby dowiedzieć się, co to dla 

Państwa oznacza.

Ponad 70 lat doskonałości  
w stomatologii



                           

Vertex™ ThermoJect 22

Specyfikacje techniczne

•  Odpowiednia dla kartridży Ø22 mm

•  Gotowa do pracy w ciągu 8 minut (od 0°C do 270°C)

•  Ciśnienie regulowane w zakresie 6 – 9 bar

•  Odchylenie od temp. na wyświetlaczu < 1%

•  Tryb podgrzewania maks. 20 minut

•   W pełni zautomatyzowany program podgrzewania i wtrysku

•  Ponownie gotowa do pracy po 3 minutach

•  Dostępna w wersjach 100 V, 110 V i 230 V

•  50 Hz – 60 Hz

•  Dostępna z uniwersalną wtyczką zasilającą

Vertex™ ThermoJect 22 to wtryskarka umożliwiająca 

technikom dentystycznym łatwe, wydajne i szybkie 

wtryskiwanie.

W ciągu zaledwie 8 minut temperatura wzrasta do 270°C. 

Nagrzewanie kartridża i faktyczny wtrysk materiału są 

całkowicie zautomatyzowane. Naszym celem była praca w 

ściśle określonych warunkach temperatury i ciśnienia, aby 

technicy mogli uzyskać przewidywalne efekty końcowe.



                           

Vertex™ ThermoSens Ø22 - krok po kroku

W łączniku T wykonaj otwory o wielkości 
0,9 lub 1,3 mm. Oczyść model woskowy. 
Oddziel model. Osadź model. Nałóż 
wosk kanałowy Sprue Wax Soft na kanał 
wtryskowy.

Po zmiękczeniu wosku otwórz puszkę. Usuń 
wosk.  Oczyść wrzącą wodą. Wyparz formę.

Umieść kompletną puszkę w piecu (>100ºC) 
lub wrzącej wodzie na 30 minut, a następnie 
schłodź ją, pozostawiając na stole przez 20 
minut. Otwórz puszkę. Ostrożnie wyjmij 
protezę.

Przed nałożeniem dokładnie wymieszaj masę 
wyciskową. Mocno dociśnij masę wyciskową, 
aby odbiły się zęby. Zrób w masie wyciskowej 
nacięcia zapewniające retencję. Poizoluj 
całość używając izolatora Divosep.

Całość formy poizolować za pomocą 
ThermoFlow.

Odetnij kanał wtryskowy. Zeszlifuj 
krawędzie za pomocą frezu z węglika 
spiekanego typu cross standard. Wyrównaj 
powierzchnię polerką silikonową.

Zamknij puszkę i dokręć śruby. Ostrożnie 
osadź drugą połowę. Po zamknięciu 
pozostaw gips do stwardnienia. Umieść 
puszkę na 10 minut w wodzie o temperaturze 
70ºC, aby zmiękczyć wosk.

Podgrzewaj puszkę przez 15 min w wodzie 
o temperaturze ≥ 90°C i umieść ją w 
aparacie tuż przed wtryskiem. Po 16 min 
podgrzewania kartridża w temperaturze 
270ºC można wykonać wtrysk przy 
ciśnieniu 6,5 bar.

Do wykończenia użyj pasty ThermoGloss 
i szczoteczki polerującej z mikrofibry. 
Ostatecznie wypoleruj używając szczotki 
filcowej.
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