
Vereenvoudig uw work� ow.

Dankzij Nexus Universal zijn er geen primers en activators meer nodig, waardoor de complexiteit van typische 
cementatieprocessen met tot wel 50% kan worden teruggebracht. Bij eenvoud komt � exibiliteit en gemak 
kijken. Nexus Universal past zich aan de door u gewenste cementatietechniek aan zodat u uw protocol niet 
hoeft te wijzigen. Het combineert ook met toonaangevende universele bondings, zoals OptiBond™ Universal, 
dat deel uitmaakt van de algemeen als gouden standaard erkende OptiBond™-productfamilie.

Een echt universeel adhesief composietcement

Nexus™ Universal



Eigenschappen en voordelen

Vereenvoudigd cementeren
Nexus Universal vermindert de complexiteit van de cementatiestappen met tot wel 50%. U zult 
pro� teren van een vereenvoudigde en e�  ciëntere work� ow met minder kans op fouten.

Doe het op uw manier
U hebt de vrijheid om uw favoriete cementatieprotocol te blijven gebruiken en blijft – in minder 
stappen – vertrouwen op een sterke hechting.

Betere hechtsterkte
Nexus Universal is een van de meest veilige adhesieve composietcementen, ongeacht welk universeel 
adhesie systeem u gebruikt. Zie de gra� eken voor universele geteste hechtingsmiddelen.*

Kleurindicator met One-Peel™ Cleanup
Nexus Universal Chroma is roze en vervaagt tot een cementtint, zodat u het precieze moment kunt 
herkennen waarop overtollig cement kan worden verwijderd. Met One-Peel™ is uw restauratie veilig 
gereinigd.
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• Geen activator voor chemische 
uitharding nodig

• Geen lamp uitharding van het 
adhesief nodig

• Geen metalen primers / silaan 
nodig

Tand Element

Een eenvoudige, snelle en e�  ciënte work� ow betekent minder kans op fouten.

1.  Breng adhesief aan 2.  Adhesief openblazen 3.  Breng cement aan 4.  Zet de reconstructie vast

Eenvoudige work� ow
Nexus Universal vermindert de complexiteit van typische cementatieprocessen met tot wel 50%. Een chemische 

uitharding is gegarandeerd met OptiBond-adhesieven of een ander universeel bonding systeem.

4 weken versnelde
veroudering bij 60 °C



Zirkoniumoxide

1 - Interne gegevens beschikbaar op verzoek

Vitablocks (porselein)

Lithiumdisilicaat

Bond Strength to CAD/CAM Materials 

Sh
ea

r 
B

o
n

d 
St

re
n

g
th

 (M
P

a) 30

25

20

15

10

5

0
Nexus Universal

(without ahesive)
Panavia V5 with

Clearfil Ceramic Primer Plus
Calibra Ceram with
Prime & Bond Elect

Multilink Automix with 
Monobond Plus

RelyX Ultimate with 
Scotchbond Universal 

Hoge hechtsterkte op elk materiaal
Nexus Universal is compatibel met diverse indirecte materialen, zoals CAD/CAM-materialen, waaronder kunsthars, 
keramiek, zirkoniumoxide, goud, base-metaallegeringen, aluminiumoxide, lithiumdisilicaat (e.max) en titanium.
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Nexus Universal’s Bond Compatibility to
OptiBond Universal and other Bonding Agents
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Kies uw bonding
Nexus Universal biedt totale chemische uitharding  
met elke universeel adhesieve bonding, waaronder 
OptiBond Universal en andere OptiBond-adhesieven. 
Heb vertrouwen in uw hechtsterkte, ongeacht welk 
bonding u gebruikt. Er zijn geen activators nodig voor 
chemische uitharding.

Shear Bond Strength to Dentin
under Total Self Cure
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Geef uw hechtsterkte een 
boost
Nexus Universal en OptiBond Universal leveren een 
sterkere hechtsterkte dan andere cementeringssystemen  
in chemische uithardings-modus.
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Ervaar meer kleurstabiliteit
Nexus Universal is voorzien van een eigen Redox-initiatorsysteem dat de BPO-/tertiaire initiatorsystemen die verkleuring 
veroorzaken elimineert. Dit resulteert in een betere kleurstabiliteit en een betere esthetiek op lange termijn.

 Kerr  Nexus™ Universal
HELDER

3M RelyX™ 
Ultimate

TRANSPARANT

Ivoclar Multilink™ 
Automix

TRANSPARANT

Dentsply
Calibra™ Ceram

TRANSPARANT

Kuraray
 Panavia™ V5

HELDER

4 weken versnelde
veroudering bij 60 °C
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Cement is roze wanneer het wordt aangebracht en vervaagt geleidelijk aan naar de cementtint. Tack-cure of zelfuitharding 
voor meer controle over enkele of meerdere kronen. Reiniging is eenvoudig als de roze kleur is veranderd in cementkleur, wat 
het optimale moment aangeeft waarop het overtollige cement kan worden verwijderd. Zo wordt het risico op achtergelaten 
overtollig cement vermeden.

24 maanden houdbaar
Eenvoudige opslag 
zonder koeling vereist.

Nexus™ Universal. Bestelgegevens voor navullingen en accessoires

ReinigingToepassing

REF/Ond. Nr. Beschrijving

36990   Proefkit - 1 x 5 g spuit (Clear), 8 x Unidose 
  OptiBond Universal, accessoires
36989   Introkit - 4 x 5 g spuiten (Clear, Clear met 

Chroma, White, Yellow), 1 x � es OptiBond 
Universal, accessoires

36991  Re� ll - 2 x 5 g spuit, Clear
36992  Re� ll - 2 x 5 g spuit, Clear met Chroma
36993  Re� ll - 2 x 5 g spuit, White
36994  Re� ll - 2 x 5 g spuit, White Opaque
36995  Re� ll - 2 x 5 g spuit, Yellow
36996  Re� ll - 2 x 5 g spuit, Bleach
36999  Mengtips - 50-pak Regular
37000  Mengtips - 50-pak Wide

Nexus™, OptiBond™ en One-Peel™ zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Kerr Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Nexus Universal Chroma-kleurindicator
Als de roze kleur verdwijnt, kunt u beginnen met reinigen!


