Nie każdy cyrkon jest oryginalnym cyrkonem
Cyrkon dzięki swoim właściwościom fizycznym, chemicznym i wyjątkowej biokompatybilności, jest w dzisiejszych czasach wykorzystywany na szeroką skalę
w nowoczesnej technice dentystycznej.
Opierając się na naszym dziele sztuki – wyrafinowanej technologii, ZIRKONZAHN jest jedną z kilku
firm, która produkuje bloczki cyrkonowe na potrzeby
techniki dentystycznej.
Wzrost jakości cyrkonu, o który dba producent ZIRKONZAHN idzie w parze ze zwiększeniem jego wytrzymałości na zginanie, ściskanie, zwiększeniem twardości, trzymaniem wymiarów i łatwością barwienia.

Ważny komunikat!

Cyrkon ZIRKONZAHN jest stabilizowany itrem
i wzbogacany aluminium, wynikiem czego są unikalne właściwości takie jak:
• odporność na zginanie powyżej 1,570 MPa, wyróżnia nasz cyrkon nie tylko spośród tradycyjnych
materiałów protetycznych, ale stawia go wśród najmocniejszych materiałów na rynku,
• twardość 1,200 HV,
• dzięki naszej zaawansowanej technologii w jesteśmy w stanie zapewnić stały współczynnik skurczu
cyrkonu, który umożliwia uzyskanie niesamowitej
precyzji w wykonywanych pracach.

Szanowni Lekarze Stomatolodzy, Technicy Dentystyczni oraz Pacjenci!
Mając na uwadze, iż:
• nie każdy cyrkon jest oryginalnym cyrkonem Zirkonzahn...
• Zirkonzahn to gwarancja jakości...
• Zirkonzahn to inwestycja w badania kliniczne, testy,
innowacje, technologię...
• Zirkonzahn to… inspiracja dla naśladowców!

Firma Zirkonzahn Poland jako jedyny dystrybutor
materiałów Zirkonzahn na terenie Polski, chcąc zapewnić wysoką jakość prac protetycznych z cyrkonu,
które z Laboratoriów Protetycznych trafiają do Lekarzy Stomatologów, a ostatecznie do jamy ustnej Pacjentów, rozpoczyna

ZirkonZahn® jest prekursorem nowoczesnej technologii PRETTAU®

PROGRAM CERTYFIKACJI PRAC PROTETYCZNYCH

Cyrkon Prettau® – dzięki swojej zwiększonej przezierności oraz specjalnej technice barwienia pozwala tworzyć prace o pełnych kształtach anatomicznych, nie
wymagające licowania porcelaną, tzw. uzupełnienia pełnocyrkonowe. Prettau®
barwimy za pomocą specjalnej technologii stworzonej przez Zirkonzahn.

wykonanych z materiałów oraz zastosowaniem technologii ZIRKONZAHN.
Tylko prace wykonane z zastosowaniem oryginalnych materiałów ZirkonZahn
będą potwierdzane CERTYFIKATEM JAKOŚCI ZIRKONZAHN!

Czy cyrkon PRETTAU® Zirkonzahn powoduje abrazję?
„naturalne szkliwo pocierane o naturalne szkliwo powoduje większą abrazję, niż polerowany cyrkon Prettau®”.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badań prowadzonych przez niezależne instytuty.
Można je pobrać z naszej strony www.zirkonzahn.com

JAKOŚĆ

Szanowny Doktorze! – jeżeli ważny jest dla Ciebie wysoki standard pracy oraz
badania potwierdzające jakość oryginalnego materiału, z którego wykonana
została praca protetyczna, zapytaj swojego Technika o CERTYFIKAT JAKOŚCI ZIRKONZAHN!
Szanowny Techniku! – jeżeli ważna jest dla Ciebie potwierdzona jakość materiałów, z których wykonujesz prace protetyczne, korzystaj z oryginałów!
Pytaj w Zirkonzahn Poland o CERTYFIKAT JAKOŚCI ZIRKONZAHN!
Szanowny Pacjencie! – prace protetyczne z cyrkonu to duży
wydatek! Jeżeli ważna jest dla Ciebie potwierdzona jakość
materiału protetycznego, z którego wykonane jest uzupełnienie, które użytkujesz zapytaj Stomatologa o CERTYFIKAT JAKOŚCI!

czy... „JAKOŚ”?

TESTY
BADANIA
KLINICZNE
INWESTYCJE
INNOWACJE
DOŚWIADCZENIE

Uwaga! Informujemy, iż firma Zirkonzahn Poland nie ponosi odpowiedzialności za jakość prac
protetycznych wykonanych z materiałów nie będących oryginalnym produktem firmy

Informacje dotyczące PROCESU
CERTYFIKACJI ZIRKONZAHN
można uzyskać w siedzibie
firmy Zirkonzahn Poland,
pod numerami telefonów:
501 602 102
500 730 588

Wszystkie produkty ZIRKONZANH posiadają międzynarodowe certyfikaty jakości:

500 730 577

• certyfikat ISO 9001 i ISO 13485:2003/CMDCAS od 2006 r.,
• CE zgodność z Europejskimi Normami Bezpieczeństwa,

oraz na stronie internetowej
www.zirkonzahn.com.pl

• FDA (Food and Drag Administration) w USA,
• zarejestrowany w IdentAlloy/IdentCeram.

Oryginalny certyfikat Zirkonzahn

