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FLEXIBLA ORIGINAL PROTESER
MED LIVSTIDS GARANTI
I SKANDINAVIEN
55 års framgångsrik tillverkning av partiella proteser
Den gamla eran är över, stela metallproteser är ett minne blott!
Att tillverka proteser med metallstomme är mycket komplext genom att man
försöker att anpassa ett stelt material till en ﬂexibel miljö.
Detta skapar lätt felaktigheter som kräver justeringar! I kontrast så är i materialet Valplast®
proteserna perfekt lämpat till de mjuka naturliga betingelserna i munhålan genom sin ﬂexibilitet.
En ﬂexibel protes eliminerar många av de oönskade problemen som kan uppstå med en metall protes, som till exempel; skavsår och
upprepade justeringar...
Andra fördelar är att de antal steg som krävs för att tillverka en protes minskas radikalt!
Gör det enkelt för dig och din patient! Valplast® proteser behöver endast 2 steg.
1. Ett avtryck med Alginat
2. Utlämning vid nästa besök
Valplasts® proteser är estetiskt tilltalande och smälter nästan osynligt ihop med de omgivande mjukdelarna i gommen. Valplast®
basmaterial ﬁnns i 7 st olika färgnyanser.
Genom att ingen metall används vid tillverkning av en Valplast® protes kan patientens önskemål om en metallfri protes tillgodoses.

Fördelar:
Patienten
1. Flexibel men ändå stabil
2. Bekväm
3. Ett avtryck
4. 7 st olika nyanser på basmaterialet för att matcha patientens tandkött
5. Ingen tandpreparation krävs av de ocklusala-/approximala ytorna
6. En färdig protes efter 2 st besök i stället för upp till 6 st med en protes av Akryl/Cr-Co.
7. Livstids garanti på materialet

Tandläkaren
1. Protesen är färdig för leverans efter ett besök
2. Ger mycket goda vinstmarginaler i jämförelse med Akryl/Cr-Co proteser
3. Möjlighet att erbjuda olika proteser: Hel- (ÖK)/Partiella-/ Nesbit-/Cancer- och tandskydd/ bettskenor
4. Effektivare/kortare tid med patienten
5. Lätt att justera eller laga
6. Bra reklam för tandläkaren/praktiken

Hur levereras Valplast® och vem tillverkar dem?
– Protesen levereras i en förseglad påse med Valplasts logo och
ett identitetskort som garanterar att protesen är tillverkad med
original material från Valplast®
– Endast Certiﬁerade laboratorium tillverkar Valplast proteser
– Det har förekommit pirat kopierade proteser under namnet Valplast® på den Nordiska marknaden som
är tillverkade i Kina med beställning från kända laboratorium. Valplast® tar avstånd ifrån och har inget
ansvar för dem!
– Varje Valplast® protes har livstidsgaranti för brott och sprickbildningar i basmaterialet under
förutsättning att det används på ett normalt sätt.
Använd lilla smidiga Sonic Cleaner ultraljusrengörare och Val Clean rengöringspulver för att sköta
om din protes.

För ytterligare information om certiﬁering och produkten, kontakta Normedico
eller besök www.normedico.com
För ytterligare information kontakta Normedico eller titta på www.normedico.com

