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Esthetische CAD/CAM restauraties 
op keramiekbasis



SHOFU Block HC is de nieuwste generatie van hybride-keramisch restauratiemateriaal voor gebruik met   
tandheelkundige CAD / CAM systemen. Dankzij diffusie van het licht zoals bij een element en excellente 
mechanische eigenschappen, kunt u met deze hybride keramiek zeer esthetische en duurzame anterieure 
en posterieure restauraties verwezenlijken.

Zijn duurzaamheid en functionele kenmerken  
zijn uniek omdat de bijzondere combinatie van 
innovatieve, poreuze keramische vulstoffen zorgt 
voor een uitstekende slijtvastheid. 
Bovendien beschikt de SHOFU hybride keramiek 
ook over grootse verwerkingseigenschappen, 
waardoor zowel het boren als polijsten gemakkelijk 
en snel verloopt.

Uitzonderlijk natuurlijke doorschijnendheid,  
fluorescentie en opalescentie helpen u om in een 
zeer korte tijd esthetische resultaten te bereiken. 

De hybride-keramische samenstelling biedt enorme 
buigsterkte, samen met een hoge elasticiteit. 
Daarnaast absorbeert het spanningen en dus is 
het zeker een ideaal alternatief voor keramische of 
monolithische zirkonium restauraties.

SHOFU Block HC wordt aanbevolen voor: 

 Door implants ondersteunde restauraties

 Anterieure en posterieure kronen

 Inlays / onlays

 Veneers

Creëer naturlijke esthetiek met sterke materialen

Wide range van indicaties



Prepareren 

Voor reparaties met SHOFU Block HC 
CAD/CAM gelden dezelfde richtlijnen 
als voor geheel keramische  
restauraties. 
Alle binnenzijden en scherpe hoeken 
moeten worden afgerond. Aanbevolen 
wordt een trapsgewijze preparatie 
zonder afschuiningen.

Afwerken en polijsten

Maak het oppervlak met geschikte 
polishers glad (bijv. CeraMaster Coarse, 
CeraMaster, Super-Snap) 

Voorpolijsten met met Al2O3   
geïmpregneerd polishers na -Dura-Polish

Op hoogglans polijsten met   
diamant geïmpregneerd polijstpasta 
Dura-Polish DIA

KronenKronen

KronenInlays / OnlaysInlays / Onlays

VeneersVeneers

> 0,8 mm

1,5 - 2,5 mm

> 1,2 mm

> 1,2 
   mm

Premolaar ≥ 1,2 mm
Molaar ≥ 1,5 mm

≥ 0,8 mm

≥ 1,2 mm
≥ 2,0 mm

≥ 1,2 mm
≥ 1,0 mm

Premolaar ≥ 1,2 mm
Molaar ≥ 1,5 mm

≥ 0,8 mm

> 0,8 mm

0,6 
mm

> 0,8 mm

1,5 - 2,5 mm

0,6 
mm

> 0,8 mm

1,5 - 2,5 mm

> 1,2 mm

> 1,2 
   mm

Premolaar ≥ 1,2 mm
Molaar ≥ 1,5 mm

≥ 0,8 mm

≥ 1,2 mm
≥ 2,0 mm

≥ 1,2 mm
≥ 1,0 mm

Premolaar ≥ 1,2 mm
Molaar ≥ 1,5 mm

≥ 0,8 mm

> 0,8 mm

0,6 
mm

> 0,8 mm

1,5 - 2,5 mm

0,6 
mm

> 0,8 mm

1,5 - 2,5 mm

> 1,2 mm

> 1,2 
   mm

Premolaar ≥ 1,2 mm
Molaar ≥ 1,5 mm

≥ 0,8 mm

≥ 1,2 mm
≥ 2,0 mm

≥ 1,2 mm
≥ 1,0 mm

Premolaar ≥ 1,2 mm
Molaar ≥ 1,5 mm

≥ 0,8 mm

> 0,8 mm

0,6 
mm

> 0,8 mm

1,5 - 2,5 mm

0,6 
mm
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Kleuren

Bestelinformatie

* VITA is een geregistreerd handelsmerk van de VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland.

LT – Geringe Translucentie  
Voor dentine- en glazuurvervanging,  
waar de basiskleuren verschillen   

HT – Hoge Translucentie
Voor vervanging van dentine  
en glazuur, waar de basiskleur 
identiek is

Glazuur
Voor vervangen van glazuur bij 
inlays / onlays en veneers

De SHOFU hybride keramiek is verkrijgbaar in de meest voorkomende tandkleuren en in twee translucenties, 
op basis van het klassieke VITA* kleurensysteem. Twee glazuurkleuren en een bleekkleur completeren het 
restauratieve concept.

SHOFU Block HC

Afmetingen (mm)

Grootte a b c

M 12 14 18

 W2 A1 A2 A3 A3,5 B3 59 OC 

LT
Geringe 

Translucentie

HT
Hoge 

Translucentie

Glazuur

a

b

c

Blok

Houder

CAD/CAM Preparation Kit

Het assortiment met een attractief design bevat elf 
roterende instrumenten met diamantcoating en met 
een aangepaste vorm voor snelle en gemakkelijke 
conservatieve preparaties alsook voor het prepareren 
van alle keramische en hybride-keramische  
restauraties, zij het in het front dan wel posterieur. 
De standaard is van roestvrij staal, is dus roestvrij 
en kan dan ook worden gesteriliseerd.

PN 0956

Kleur PN

W2-LT 2157

A1-LT 2158

A2-LT 2159

A3-LT 2160

A3,5-LT 2161

B3-LT 2162

A1-HT 2168

A2-HT 2169

A3-HT 2170

59 2171

OC 2172

5 blokken per doos


