Venus Supra
Polishers voor langdurige hoogglans
Venus Supra is een nieuw universeel 2-staps polijstsysteem van Hereaus Kulzer. De rubberen pre- en
high-gloss polishers zijn hooggevuld met microfijn diamantpoeder voor een langdurige, natuurlijke
hoogglans, aldus Heraeus Kulzer. Ze zijn te gebruiken voor alle composieten en alle restauratieklassen.
Venus Supra polishers zijn autoclaveerbaar en kunnen meerdere malen gebruikt worden.

De polijstvormen van Venus Supra
bestaan voor ongeveer tweederde
uit microfijn diamantpoeder. Het
hoge aandeel actieve ingrediënten
zorgt voor een natuurlijke hoogglans
met een minimale oppervlaktereductie. De pre-polishers maken het oppervlak glad en vlak waarna de highgloss polishers voor de natuurlijke
hoogglans zorgen. Polijsten met Venus Supra geeft een zeer lage oppervlakteruwheid en daarmee reductie van tandplakafzetting en
verkleuring na verloop van tijd.
Venus Supra is te gebruiken voor het

polijsten van alle composieten. Met 5
verschillende vormen biedt het een universele oplossing voor zowel anterieure
en posterieure restauraties. De roestvrijstalen schacht past op alle verkrijgbare
turbines, hand- en hoekstukken. Venus
Supra is verkrijgbaar als voordelige kit
met van elke vorm een pre- en highgloss polisher. De standaard refillverpakkingen bestaan uit 10 polishers per vorm
(5 pre-en 5 high-gloss).

Venus Supra Kit

Meer informatie:
www.heraeus-venus.com
Tel. 023-543 52 50

Floris Schaap en Ronald Mak
winnen Creative Circle Poster
worden uitgedaagd
een zo interessant
mogelijke casus af
te beelden.
Opvallend was dat
in de categorie
Young Ceramist van
de Creative Circle
Posters er niet een
maar twee winnaars
Links Floris Schaap; rechts Ronald Mak.
zijn: Floris Schaap
Maastricht
en Ronald Mak. Zij zijn bovendien
Tijdens de afgelopen Nobel World
collega’s en oprichters van het op het
Tour in Maastricht zijn ook de
top-segment van de tandartsen
winnaars van de inmiddels
richtende lab Esthetic Dental Team in
gebruikelijke poster-wedstrijd
Hilversum. De casus van de inzending
bekend gemaakt. De inzenders
van Ronald Mak was al te bewonde-

24

ren in de vorige editie van het
Tandtechnisch Magazine.
Andere winnaars waren:
Marc Hermans, winnaar Senior
Clinician Award van de Patient
Presentation,
2e plaats voor Manfred Nilius.
Nynke Tymstra is winnaar in de
categorie Young Clinician Award van
de Patient Presentation,
2e plaats voor Konstantinos Tokmakidis,
3e plaats: Laurent Barteaux.
In de categorie Creative Cicle Poster
– Senior Ceramist ging de eerste
prijs naar Jan van Agtmael en een
tweede plaats naar Michiel Wouters.
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