
МОЛЕКУЛЯРНА СТРУКТУРА
Уникалната молекулярна структура на BIOCETAL осигурява 
отлични физични и химически качества на конструкцията. 
Сред ключовите свойства на материала са стабилна форма 
и измерения, абразионна устойчивост, стабилност и 
биологична съвместимост.   

STIFFNESS – БАЛАНСИРАНА ЕЛАСТИЧНОСТ 
Оптимална неподатливост – балансираната еластичност и 
механична устойчивост правят този модерен полимер 
особено подходящ за изработката на безметални 
скелетирани протези с пластмасови куки.   

ПЪЛНА БИОЛОГИЧНА СЪВМЕСТИМОСТ
Химическата чистота на материала го прави напълно 
биопоносим (удостоверено от Националния Медицински 
Институт, Полша).

ЕСТЕТИКА
Високата естетика е главно предимство на протезите 
BIOCETAL, при които металните задръжни елементи са 
заменени от пластмасови куки с дентинови цветове.  

АКТИВНОСТ НА КУКИТЕ
Натиска на куките върху носещите зъби може да бъде 
индивидуално регулиран, така че да лежат точно до 
венечните тъкани и по този начин да подобрят цялостния 
естетичен изглед на протезите.

НЕЗАБЕЛЕЖИМА ЕСТЕТИЧНА ИНТЕГРАЦИЯ 
Формата и цвета на куките от BIOCETAL ги правят напълно 
незабележими в устата на пациента.

BIOCETAL е ацетатен термопластичен полимер за изработване на гъвкави 
безметални скелетирани протези.

BIOCETAL



BIOCETAL с/у КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ МЕТАЛНИ 
СКЕЛЕТИРАНИ ПРОТЕЗИ

Ÿнезабележими куки
Ÿестествен изглед и естетика
Ÿпо-висока устойчивост на деформации 
Ÿбърза адаптация към протезите
Ÿподобрен комфорт за пациента 
Ÿмалко тегло и лекота
Ÿпълна биологична съвместимост
Ÿне дразни лигавицата
Ÿкуките не увреждат остатъчното съзъбие

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ОПАКОВКИЦВЕТОВЕ

- светлорозово с кап.(R1)
- розово с капиляри (R2)
- тъмнорозово с кап.(R3)
- 16 Vita цветове 
- неутрално 

90 - 100 °C
220 °C
20 min

кутия 1 x 500g pack
кутия 2 x 250g packs
кутия 4 x 125g packs

картуш  9  x  3g
картуш  9  x  6g
картуш  9  x  9g
картуш  9  x 12g 
картуш  9  x 15g
картуш  9  x 18g

ПРЕДИМСТВА НА BIOCETAL с/у КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ АЦЕТАТНИ 
СКЕЛЕТИРАНИ ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ 
Ÿпълна биологична съвместимост
Ÿподобрена пространствена устойчивост и прецизно пасване    
Ÿпонижена абсорбция на течности (имбибиция) и подобрена  
  хигиена 
Ÿматериала е лесен за обработка и полиране до гланц 
Ÿпо-висока устойчивост на огъване
Ÿподобрена устойчивост на цветовете срещу UV-лъчение
Ÿбогата гама цветове (неутрални, 16 Vita и 3 капилярни розови) 
Ÿподобрена структурна неподатливост, поради пълната    
  кристализация

Под Абсорбция се има предвид склонността на материала да всмуква течности (имбибиция) като например слюнка, 
хранителни или течни остатъци и пр. От там по-ниска стойност за абсорбция означава по-високо качество. 

BIOCETAL има 2x по-ниска абсорбция от конвенционалните протезни материали. 

Под Разтворимост се има предвид склонността на материала да се отлага в човешкото тяло. По-добрите материали имат 
по-ниска разтворимост. 

BIOCETAL има 8x по-ниска разтворимост от конвенционалните протезни материали.

Устойчивост на огъване се дефинира като способността на материала да издържа на деформация под натоварване. Тук 
по-високите стойности предполагат по-добра устойчивост на счупване, при дъвкателен акт или при подлагане на други 
механични натоварвания.  

BIOCETAL има 4x по-висока устойчивост на огъване от конвенционалните протезни пластмаси.

Модул на еластичност е максималното натоварване което може да понесе материала преди да започне да претърпява 
постоянни (т.е. не еластични) деформации. Следователно по-висококачествените материали имат по-висок модул на 
еластичност.  

BIOCETAL има 3x по-висок модул на еластичност от конвенционалните протезни пластмаси.

Остатъчен мономер - метил-мета-акрилат (MMA) е неполимеризирания мономер, който остава включен в обема на 
полимерния продукт след като процеса по полимеризация е приключил. Този реагент е потенциално опасно вещество – 
както за пациента, така и за лабораторния персонал, поради което съдържанието му в денталните материали трябва да 
се минимизират.

BIOCETAL има НИКАКЪВ остатъчен MMA

По свойствата си термопластични материали на ROKO значително надхвърлят изискванията 
на стандарта EN ISO 1567:2000.

EN ISO 1567:2000 BIOCETAL

BIOCETAL - СРАВНИТЕЛНИ СВОЙСТВА СПОРЕД  EN ISO 1567:2000

3µg / mm
3µg / mm

MPa
MPa
%

ЕДИНИЦИ

Абсорбция
Разтворимост
Устойчивост на огъване
Модул на еластичност
Остатъчен мономер (MMA)

32
1.6
65

2000
2.2

12
0.2
254
7067

0

Темп. кювета
Темп. топене 
Време топене

CE

Изискванията за дентални материали са определени от EN ISO 1567:2000 
Зъболечение – Стандарт за Полимери за Протезни Базиси
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БЕЗ МЕТАЛНИ КУКИ
DENTIFLEX елиминира металните куки използвани в 
конвенционалните частични протези.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЕЛАСТИЧНОСТ
Уникалната еластичност DENTIFLEX позволява изра-
ботването на естетични частични протези, с незабележими 
и ненатрапчиви куки. Тяхната форма и цвят се сливат 
нежно с естествените анатомични образования. 

ПЪЛНА БИОЛОГИЧНА СЪВМЕСТИМОСТ
Химическата чистота на материала го прави напълно 
биопоносим (удостоверено от Националния Медицински 
Институт, Полша).

ЕСТЕТИКА
Високата естетика е главно предимство на протезите 
DENTIFLEX при които металните задръжни елементи са 
заменени от пластмасови куки с естествени цветове.

АКТИВНОСТ НА КУКИТЕ
Натиска на куките върху носещите зъби може да бъде 
индивидуално регулиран, така че да лежат точно до 
венечните тъкани и по този начин да подобрят цялостния 
естетичен изглед на протезите.

ЕСТЕСТВЕН ИЗГЛЕД
Транслуцентните небцови плаки и капилярния ефект на 
материала подобряват естествения изглед на протезите 
DENTIFLEX. 

DENTIFLEX е полиамиден (найлонов) термопластичен полимер за изработка 
на частични еластични протези.

DENTIFLEX



DENTIFLEX с/у КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ АКРИЛНИ 
ПРОТЕЗИ
Ÿнезабележими куки 
Ÿестествен изглед и естетика
Ÿпо-висока еластичност устойчивост на деформации 
Ÿбез остатъчен мономер
Ÿпълна биологична съвместимост 
Ÿне дразни лигавицата
Ÿкуките не увреждат остатъчното съзъбие

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ОПАКОВКИЦВЕТОВЕ

- светлорозово с капиляри
- розово с капиляри 
- тъмно розово с капиляри
- неутрално

90 - 100 °C
250 - 265 °C
15 - 18 min

картуш     6   x      9g
картуш     6   x    16g
картуш     6   x    22g
гранули    1   x  500g

DENTIFLEX vs. с/у КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ НАЙЛОНОВИ 
ПРОТЕЗИ
Ÿпълна биологична съвместимост
Ÿвъзможност за поправки изменения (пр. ребазиране или  
добавяне на зъб)
Ÿнай-слаба абсорбция на течности сред всички материали за протези
Ÿматериала е лесен за обработка и полиране до гланц
Ÿпо-висока устойчивост на огъване
Ÿподобрена устойчивост на цветовете срещу UV-лъчение
Ÿвъзможности за регулиране податливостта на протезните пластинки 
няма да се деформира при пиене на горещи течности
Ÿвъзможност за транслуцентни куки при ползване на неутрални   
цветове

Темп. кювета
Темп. топене 
Време топене

EN ISO 1567:2000 DENTIFLEX
32
1.6
65

2000
2.2

4
0.8
140
2686

0

CE

3µg / mm
3µg / mm

MPa
MPa
%
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Под Абсорбция се има предвид склонността на материала да всмуква течности (имбибиция) като например слюнка, 
хранителни или течни остатъци и пр. От там по-ниска стойност за абсорбция означава по-високо качество. 

DENTIFLEX има 8x по-ниска абсорбция от конвенционалните протезни материали.

Под Разтворимост се има предвид склонността на материала да се отлага в човешкото тяло. По-добрите материали имат 
по-ниска разтворимост. 

DENTIFLEX има 2x по-ниска разтворимост от конвенционалните протезни

Устойчивост на огъване се дефинира като способността на материала да издържа на деформация под натоварване. Тук 
по-високите стойности предполагат по-добра устойчивост на счупване, при дъвкателен акт или при подлагане на други 
механични натоварвания.  

DENTIFLEX има 2x по-висока устойчивост на огъване от конвенционалните протезни пластмаси.

Модул на еластичност е максималното натоварване което може да понесе материала преди да започне да претърпява 
постоянни (т.е. не еластични) деформации. Следователно по-висококачествените материали имат по-висок модул на 
еластичност.  

DENTIFLEX има 30% по-висок модул на еластичност от конвенционалните протезни пластмаси.

Остатъчен мономер - метил-мета-акрилат (MMA) е неполимеризирания мономер, който остава включен в обема на 
полимерния продукт след като процеса по полимеризация е приключил. Този реагент е потенциално опасно вещество – 
както за пациента, така и за лабораторния персонал, поради което съдържанието му в денталните материали трябва да 
се минимизират.

DENTIFLEX има НИКАКЪВ остатъчен MMA

По свойствата си термопластични материали на ROKO значително надхвърлят изискванията 
на стандарта EN ISO 1567:2000

DENTIFLEX - СРАВНИТЕЛНИ СВОЙСТВА СПОРЕД  EN ISO 1567:2000

ЕДИНИЦИ

Абсорбция
Разтворимост
Устойчивост на огъване
Модул на еластичност
Остатъчен мономер (MMA)

Изискванията за дентални материали са определени от EN ISO 1567:2000 
Зъболечение – Стандарт за Полимери за Протезни Базиси



СТАБИЛНА ФОРМА И ИЗМЕРЕНИЯ
Отсъствието на свиване при формовки от VITAPLEX 
подсигуряват пълното възпроизвеждане на протезното 
поле от конструкцията, като по този начин задържането и 
адхезията. Иновативното проектиране на този материал 
практически е елиминирало свиването при полимеризация 
(до 0.2%) сравнено с 5% - 7% свинване на конве-
нционалните акрилати.

УДВОЕНА ЗДРАВИНА
VITAPLEX е два пъти по-здрав от обикновените акрилни 
пластмаси и протезите изработени от него е малко 
вероятно да се счупят случайно. Поради това, въпросните 
конструкции могат да бъдат направени по-фини, леки и 
удобни за носене.     

ПЪЛНА БИОЛОГИЧНА СЪВМЕСТИМОСТ
Химическата чистота на материала го прави напълно 
биопоносим (удостоверено от Националния Медицински 
Институт, Полша).

ХОМОГЕННА СТРУКТУРА
Плътната и равномерна структура на VITAPLEX потиска 
развитието на бактерии и гъбички. Материалът има ниска 
имбибиция и висока устойчивост на цветовете.    

НИКАКВИ МИКРО-ШУПЛИ
Отсъствието на микрошупли VITAPLEX да бъде полиран до 
блясък, което шредпазва протезите от натрупване на 
плака.   

ЕСТЕСТВЕН ИЗГЛЕД
Транслуцентните небцови плаки и капилярния ефект на 
материала подобряват естествения изглед на протезите 
VITAPLEX.

VITAPLEX е модерен термопластичен полимер, задаващ нови високи 
стандарти при тоталното протезиране.

VITAPLEX



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ОПАКОВКИЦВЕТОВЕ

- розово с капиляри 
- розово 
- неутрално

картуш   6  x    22g
гранули   1  x   500g

VITAPLEX с/у КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ АКРИЛНИ ПРОТЕЗИ

Ÿдва пъти по-устойчиви на огъване
Ÿминималното им свиване осигурява по-добро пасване и задържане
Ÿ1/10та допустимото по ISO 1567:2000 ниво на MMA (метил-мета-акрилат)
Ÿминимална абсорбция на течности 
Ÿне дразни лигавицата
Ÿпълна биологична съвместимост
Ÿтрайно и устойчиво полирани повърхности

CE

90 - 120 °C
260 - 275 °C
15 - 20 min

Темп. кювета
Темп. топене 
Време топене

EN ISO 1567:2000 VITAPLEX
32
1.6
65

2000
2.2

12.6
0.5

108.2
2684
0.2

3µg / mm
3µg / mm

MPa
MPa
%
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Под Абсорбция се има предвид склонността на материала да всмуква течности (имбибиция) като например слюнка, 
хранителни или течни остатъци и пр. От там по-ниска стойност за абсорбция означава по-високо качество. 

VITAPLEX има 3x по-ниска абсорбция от конвенционалните протезни материали. 

Под Разтворимост се има предвид склонността на материала да се отлага в човешкото тяло. По-добрите материали имат 
по-ниска разтворимост. 

VITAPLEX има 3x по-ниска разтворимост от конвенционалните протезни материали…

Устойчивост на огъване се дефинира като способността на материала да издържа на деформация под натоварване. Тук 
по-високите стойности предполагат по-добра устойчивост на счупване, при дъвкателен акт или при подлагане на други 
механични натоварвания.  

VITAPLEX има 3x по-висока устойчивост на огъване от конвенционалните протезни пластмаси.

Модул на еластичност е максималното натоварване което може да понесе материала преди да започне да претърпява 
постоянни (т.е. не еластични) деформации. Следователно по-висококачествените материали имат по-висок модул на 
еластичност.  

VITAPLEX има 30% по-висок модул на еластичност от конвенционалните протезни пластмаси.

Остатъчен мономер - метил-мета-акрилат (MMA) е неполимеризирания мономер, който остава включен в обема на 
полимерния продукт след като процеса по полимеризация е приключил. Този реагент е потенциално опасно вещество – 
както за пациента, така и за лабораторния персонал, поради което съдържанието му в денталните материали трябва да 
се минимизират.

VITAPLEX има 1/10та от допустимото ниво на MMA по ISO 1567:2000

По свойствата си термопластични материали на ROKO значително надхвърлят изискванията 
на стандарта EN ISO 1567:2000.

VITAPLEX - СРАВНИТЕЛНИ СВОЙСТВА СПОРЕД  EN ISO 1567:2000

ЕДИНИЦИ

Абсорбция
Разтворимост
Устойчивост на огъване
Модул на еластичност
Остатъчен мономер (MMA)

Изискванията за дентални материали са определени от EN ISO 1567:2000 
Зъболечение – Стандарт за Полимери за Протезни Базиси


