Proti-Flex
De Valplast© flexibele partiële
prothese van Protilab

D

e flexibele prothese is
ontwikkeld als alternatief
voor de kunststof partiële
prothese. Proti-Flex is de perfecte
oplossing voor een tijdelijke
partiële prothese. Door het gebruik
van Valplast©, een nylon kunststof,
is de Proti-Flex flexibel, stabiel,
duurzaam en sterk. Voor de
patiënt zijn er vele voordelen zoals
esthetiek, retentie en comfort.
Proti-Flex is zeer geschikt
als tijdelijke voorziening bij
implantaten.

Door het “kameleon effect” van
het materiaal is het ook mogelijk
om de valplast te gebruiken voor
cosmetische oplossingen zoals
bijvoorbeeld bij “lange tanden”, als
gevolg van gingiva recessie. Door
de natuurlijke uitstraling kunnen de
klammers lager geplaatst worden
om zo het blootliggende gedeelte
van de wortels te camoufleren. Dit is
voor de patiënt een relatief goedkope
oplossing. De Proti-Flex prothese
is ook geschikt als alternatief
voor patiënten met een allergie
voor conventionele kunststof en
daarbij is het dun, licht en zo goed
als onbreekbaar. Tenslotte kan de
Proti-Flex worden geplaatst om
de functie en esthetiek tijdelijk te
herstellen in afwachting van de
definitieve tandvervangingen.
KLEUREN
2 verschillende tinten zijn er
beschikbaar

WAAROM PROTI-FLEX?
Proti-Flex is esthetisch zeer fraai,
is stabiel in de mond en is qua
draagcomfort prettiger dan
conventionele kunststof. In plaats
van metalen klammers maakt ProtiFlex gebruik van dunne esthetische
klammers in de kleur van het
tandvlees die netjes de elementen
omvatten net boven het tandvlees.
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WANNEER KIEST U VOOR PROTI-FLEX?
Er zijn 3 verschillende Proti-Flex
partiële prothesen die kunnen
worden vervaardigd:

 Unilaterale prothese
Deze prothese klikt als het ware
in de mond en heeft een perfecte
retentie aan de buurelementen.
Dit is een uitstekende oplossing
wanneer er een implantaat is
geplaatst en er een tijdelijke
voorziening nodig is.
 Bilaterale prothese
Comfortabel, sterk en metaalvrij.
De perfecte oplossing voor iedereen
die hoge eisen stelt aan esthetiek.
 Combinatie met frame
Gecombineerd met een
metaal frame wordt de sterkte
gemaximaliseerd en is zeer geschikt
voor vrij eindigende situaties, met
name in de onderkaak.
EERSTE PLAATSING
Bij het plaatsen kunt u de ProtiFlex prothese het beste eerst op
lichaamstemperatuur te brengen.
Dit kan door de prothese te
dompelen in heet kraanwater
gedurende 30-60 seconden
voor het plaatsen. De prothese
wordt gelijk soepeler, dit is voor de

patiënt prettiger en hij of zij kan
direct goed wennen aan de nieuwe
Proti-Flex prothese.
REINIGEN VAN DE PROTI-FLEX
Gebruik voor het reinigen geen
agressieve middelen zoals prothese
reinigers, maar gebruik een
tandenborstel, water en zeep.

De voordelen van Proti-Flex
in een oogopslag:


Comfortabel



Valplast© materiaal (metaal vrij)



Onzichtbaar



Lichtgewicht en onbreekbaar



Zeer goede retentie en stabiliteit



Verkrijgbaar in 2 natuurlijke kleuren



Ideaal als tijdelijke restauratie voor implantaat

Telefoon
NL: 0800 - 0525
BE: 0800 - 11 248

E-mail

Website

contact@protilab.nl

www.protilab.com

