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Anatomiczny kształt
Cylindryczne, z długim stożkowatym wierzchołkiem. 
Długość 19 mm
Średnica 0,8; 1,0; 1,2; 1,4;  1,6 mm
Zbieżność wierzchołka 3°
Długość części wierzchołkowej 4 mm dla śr. od 0,8 do 1,2 mm

 5 mm dla śr. 1,4 mm
 6 mm dla śr. 1,6 mm

Snowpost® & Snowlight® – wkłady mogą być dezynfekowane 
tradycyjnymi środkami używanymi w gabinecie, sterylizacja 
w autoklawie w temperaturze 135°C

Snowpost® & Snowlight®  Wyrobom tym wydano certyfikat 
o biokompatybilności oraz o braku cytotoksyczności,  
zgodnie z ISO 10993-5 / EN 30993-5

Snowpost & Snowlight to zarejestrowane znaki towarowe.
Opatentowane w USA i UE, patent obowiązuje również w innych krajach.

Zestaw INTRO KIT: 
20 różnych wkładów
(Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16) 
i 4 pasujące wiertła. 

Uzupełnienie 
10 wkładów w tym samym rozmiarze

Uzupełnienie z wiertłem
10 wkładów w tym samym rozmiarze i jedno wiertło.

Moduł
elastyczności zgięciowej

Odporność
na rozrywanie włókien

Snowpost® 45 GPa 38 MPa

Snowlight® 52 GPa 64 MPa

Skład wkładu
Snowpost
Cyrkonowe zasadoodporne włókno szklane
Biała żywica epoksydowa

Snowlight
Cyrkonowe zasadoodporne włókno szklane
Przezierna żywica epoksydowa

Właściwości mechaniczne

Oryginalny produkt amerykański

siła i elastyczność

Dealer

Snowpost®  
Snowlight®

��  Wkłady koronowo-korzeniowe  
z włókna szklanego wzbogacone 
dwutlenkiem cyrkonu. 
��  Białe i nieprzepuszczalne  
dla promieni rentgenowskich. 
��  Do bezmetalowej odbudowy  
zrębu zęba.

Snowpost®

Snowlight®



Jedna wizyta trwająca nie więcej 
niż 15 minut.

Snowpost® & Snowlight® są fabrycznie silanizowane.
Wykazują adhezję chemiczną  

z materiałami wiążącymi i kompozytami.

Snowlight – przezierne wkłady, pozwalające na osadzenie 
uzupełnienia protetycznego, zarówno na cement 
o podwójnym wiązaniu, jak i światłoutwardzalny. 

Siła, elastyczność, fizjologia!

W czasie żucia ząb i wkład zachowują się jak elastyczne ramię 
dźwigni: uginają się.

Dzięki niskiemu modułowi elastyczności, podobnie jak zębina, 
Snowpost & Snowlight naśladują ruch zęba, zapobiegając 
napięciom i umożliwiając stopniowy i fizjologiczny zanik napięcia, 
tak jak ma to miejsce w zdrowym zębie.

Cyrkon sprawia, że Snowpost® & Snowlight® 
są wyjątkowe
Snowpost – cyrkonowe włókna szklane w macierzy 
epoksydowej

Snowlight – cyrkonowe włókna szklane w macierzy 
poliestrowo-metakrylowej.

W odróżnieniu od innych wkładów dzięki wysokiej zawartości 
cyrkonu Snowpost & Snowlight posiadają unikalne cechy takie jak:

odpowiednią nieprzepuszczalność promieni rentgenowskich
wysoki stopień odporności chemicznej zarówno na kwasy jak  
i na zasady
większą elastyczność i rozciągliwość
 wysoką odporność na korozję, hydrolizę w wilgotnym środowisku
wysoką odporność na ataki bakterii

Badanie metodą elementów skończonych w CETIM Nantes, Francja.
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Twój partner w nowoczesnej minimalnie 
inwazyjnej stomatologii.

Badanie mikroskopem elektronowym, 
autor Pr. Dr. W.J. Finger

Białe i nieprzepuszczalne dla promieni 
rentgenowskich, delikatne dla zębów.

Doskonały i jednorodny z każdym kompozytem  
do odbudowy.

Z powodzeniem zastępuje wkłady metalowe. 
Skraca czas i liczbę wizyt, oszczędza pieniądze. 

Preparacja korony zęba
1. Oszlifuj zewnętrzne ściany. 2. Usuń pozostałe cienkie ściany oraz ubytki, 
pozostawiając zdrową zębinę (podcienie mogą pozostać). 3. Dopasuj kształtkę 
celuloidową do wielkość zrębu korony i przyszłej odbudowy.

Przygotowanie kanału i wkładu
1. Przygotuj kanał wiertłami poszerzającymi wg standardowej procedury. 2. Ostatni 
frez powinien odpowiadać średnicy wkładu (rozmiar wkładu zależy od wielkości 
kanału, a nie korzenia). 3. Przymierz wkład, poza jamą ustną dostosuj długość wiertłem 
diamentowym. Usuń zanieczyszczenia po eugenolu wytrawiaczem, zdezynfekuj wkład 
alkoholem, przepłucz i osusz ząb oraz kanał.

Osadzanie wkładu
1. Nałóż system łączący na wkład, do kanału i na ząb. 2. Pokryj wkład cementem 
kompozytowym. 3. Osadź wkład lub wkłady jeden po drugim w kanałach.

Odbudowa korony
1. Przymierz kształtkę. 2. Pokryj wystający wkład i zrąb zęba pozostałym cementem. 
3. Wypełnij kształtkę wybranym kompozytem, dociśnij i naświetl.


