Persbericht

cara YantaLoc bekroond tot winnaar tijdens de Dentex Innovation Awards
Tijdens de Dentex in Brussel van 6-8 oktober 2016 is cara YantaLoc door de vakjury uitgeroepen tot winnaar van de
Dentex Innovation Award! Deze prijs bevestigt nogmaals dat Heraeus Kulzer in the dentale Champions League
acteert als het gaat om hoogwaardige en innovatieve producten.
cara YantaLoc is een innovatieve manier om uitneembare prothesen op implantaten te bevestigen. Het bestaat uit
een schroefbare titaniumbasis waarop een schuin zirkonium attachment met locatorfunctie wordt vastgezet. De cara
Yantaloc wordt vervolgens in het implantaat geschroefd en klikt op de, in de prothese aangebrachte, matrix (Zest of
Novaloc).
Het zirkonium deel is verkrijgbaar met een hoek van 0°, 5°, 10°, 15° of 20° en kan ten opzichte van de
implantaatpositie +60°, 0°, 60° worden geroteerd. Hiermee zijn niet parallel geplaatste implantaten zeer eenvoudig
te compenseren en wordt, door de betere inzetrichting, ook de levensduur van de retentie-inserts verlengd.
Daarnaast is zirkonium weefselvriendelijk en heeft het een lage plakretentie.
cara YantaLoc
•

Hoek van 0°, 5°, 10°, 15° of 20°

•

+60°, 0°, 60° roteerbaar t.o.v. implantaatpositie

•

Compensatie van niet parallel geplaatste implantaten

•

Lage plakretentie en weefselvriendelijk

•

Compatibel met de meeste gebruikte implantaatsystemen

Cara YantaLoc LV (low version)
sinds enkele maanden is er ook een YantaLoc LV beschikbaar. Deze nieuwe cara YantaLoc LV (Lage Versie), biedt
tandartsen en tandtechnici nu zelfs nog meer mogelijkheden: de lage versie zorgt ervoor dat de hoogte aanzienlijk
kan worden verlaagd tot een minimum van slechts 4.0 mm en een gingivale marge van 1-2 mm.
Sterk en betrouwbaar
cara YantaLoc scoort ook op het gebied van duurzaamheid. De matrix inserts behouden namelijk hun
wrijvingseigenschappen veel langer en zijn beter bestand tegen slijtage. Dit maakt regelmatige vervanging overbodig.
cara YantaLoc is gemakkelijk te reinigen door de patiënt zelf, zelfs met een gewone tandenborstel. De cara garantie
van 5 jaar geeft u het vertrouwen in de hoge kwaliteitsoplossingen van Heraeus Kulzer.
cara YantaLoc is compatibel met de matrixen van Zest® en Novaloc®.
Bezoek www.heraeus-kulzer.nl/yantaloc voor meer informatie over cara YantaLoc®
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Afbeeldingen

Afbeelding 1: De hoogte van de nieuwe cara YantaLoc® LV is aanzienlijk verlaagd voor nog meer ruimte
voor het prothese ontwerp.

Afbeelding 2: Prothetisch werk gebruikmakend van cara YantaLoc® in combinatie met Pala® elementen en
Pala cre-active® .

(Afbeeldingen akkoord voor gebruik in offline en online media)
(Image credits: ©Heraeus Kulzer, Dental Technician Otmar Siegele)
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Meer informatie over Heraeus Kulzer
•

Website met bedrijfsinformatie en producten:
www.heraeus-kulzer.nl

•

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

•

Facebook pagina met het laatste nieuws van Heraeus Kulzer:
https://www.facebook.com/heraeus.kulzer.benelux

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
© 2016 Heraeus Kulzer GmbH. All rights reserved. “Heraeus” is a registered trademark of Heraeus Holding GmbH used under a temporary licence
granted by Heraeus Holding GmbH. Neither Heraeus Holding GmbH nor any of its affiliates is responsible for manufacture of the product(s).
Locator® en Zest® zijn geregistreerde handelsmerken van Zest IP Holdings, LLC, 92029, Escondido, US.
Novaloc® is een geregistreerd handelsmerk van Valoc AG, 4313, Möhlin, CH.
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