PERSBERICHT

Deskundigen weten wat tandartsen wensen

Vijf TOP ‘product awards’ en een vijf-sterren Editors’
Choice van The Dental Advisor 2016 zijn voor: Heraeus
Kulzer
Haarlem, mei 2016 – De meest betrouwbare aanbevelingen zijn die van je
collega’s, dit is waarom Dental Advisor’s TOP product awards ieder jaar
weer met smart verwacht worden. Tussen de awards van dit jaar staan
vier favorieten en een nieuwkomer van Heraeus Kulzer: iBOND® Total Etch
viert zijn jubileum als top 5 bonding voor de vijfde keer op rij.

Net als vorig jaar, won Venus® Pearl de award voor ‘TOP Esthetisch
Composiet’ en Dynamix® speed ‘Top Mengapparaat’.

Nieuwkomer onder de award-winnende producten is iBOND® Universal,
gelanceerd tijdens de IDS in 2015. Deze universele bonding maakte veel
indruk bij ervaren tandartsen door haar veelzijdigheid en iBOND®
Universal werd direct benoemd tot Editors’ Choice en ontving een
prestigieuze 5-sterren rating!

Ieder jaar worden de ‘TOP products’ zorgvuldig geselecteerd uit honderden
producten. Praktiserende tandartsen kijken hierbij naar opmerkelijke prestaties.
iBOND® Universal ontving vijf sterren en wordt geroemd door haar eenvoud in
gebruik en perfecte viscositeit. Een consultant zegt over de veelzijdige
eigenschappen: “het is werkelijk voor al mijn bonding toepassingen te
gebruiken!”
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iBOND® Total Etch is gekozen voor haar uitstekende vochtbalans, eenvoudige
applicatie en het voorkomen van overgevoeligheid na de behandeling. Dental
Advisor’s editor-in-chief, Sabiha S. Bunek, DDS, benadrukt de zeer goede
hechtsterkte en de uitmuntende 94% clinical rating.

Het is de tweede maal op rij voor Venus® Pearl om gekozen te worden als
‘TOP Esthetisch Composiet’. Het wordt onder andere gewaardeerd om haar
soepele consitentie, hoogglans polijstbaarheid en radiopaciteit. Dental Advisor’s
editor-in-chief beveelt zowel Venus Pearl als Venus Diamond aan voor
restauraties met hoge esthetische kwaliteit, zowel voor bestaande als voor
nieuwe restauraties. Gelijkwaardige aanbevelingen zijn ook gepubliceerd in de
maart editie van ‘The Clinicians Report’ door Gorden J. Christensen in de VS.
In vergelijking met andere klasse II composieten, ontvangen Venus Diamond en
Venus Pearl de hoogste algehele klinische tevredenheid.

Onder de beoordeelde apparatuur is de Dynamix® speed voor de derde keer
op rij uitgeroepen tot ‘TOP Mengapparaat’. Posititieve nadruk ligt op de
eenvoudige bediening. Het verwisselen van de cartridges is gemakkelijk en de
producten worden snel en goed gemengd. De vulsnelheid voor een lepel is
slecht 15 sec. (High Speed). Dankzij de korte mixing tips wordt ook de minimale
verspilling als zeer positief ervaren.

Meer informatie over Heraeus Kulzer;
•

Website met informatie over het bedrijf en de producten:
www.heraeus-kulzer.nl

•

YouTube channel met praktische tips en tricks:
www.heraeus-kulzer.com/youtube
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•

Heraeus Kulzer Facebook pagina met de laatste nieuwtjes van Heraeus
Kulzer:
www.facebook.com/heraeuskulzer

Over Heraeus Kulzer
Heraeus Kulzer GmbH is een van ’s werelds belangrijkste ondernemingen in de
dentale industrie met het hoofdkantoor in Hanau (Duitsland). De divisies Dental
Materials en Digital Services bieden tandartsen en tandtechnici een uitgebreid
assortiment producten op het gebied van esthetische en conserverende
tandheelkunde, prothetiek, parodontologie en digitale tandheelkunde. Heraeus
Kulzer heeft meer dan 1.500 medewerkers in dienst en is op 26 verschillende
locaties over de hele wereld gevestigd. Heraeus Kulzer staat voor uitstekende
service, kwaliteit en innovatie.
Heraeus Kulzer maakt sinds juli 2013 deel uit van het Japanse concern Mitsui
Chemicals. Mitsui Chemicals Inc. (MCI), dat in Tokio is gevestigd, is met 137
vestigingen en meer dan 14.300 werknemers actief in meer dan 27 landen. MCI
produceert innovatieve en praktische chemische producten voor de auto-,
elektronica- en verpakkingsindustrie, evenals voor andere sectoren, zoals
milieubescherming en gezondheidszorg.
Contactpersoon voor de pers:
Meindert Aartse (Marketing /Communicatie)
Heraeus Kulzer Benelux B.V.
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
Nederland
T. +31 (0) 23 543 42 58
E. meindert.aartse@kulzer-dental.com
W. www.heraeus-kulzer.nl

3

