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Zie & voel 
het verschil met

We kunnen uw  

gebitsprothese voor  

een langere periode  

verbeteren in pasvorm, 

draagcomfort en  

functionaliteit.

Biedt de meest  
comfortabele  
gebitsprothese  
in de wereld 

VRAAG UW TANDARTS VOOR INFORMATIE

Gecertificeerd laboratorium 



Gebaseerd op Polyphosphazene 
(PNF®) Technology

Voordelen
Uitzonderlijk comfort tijdens het kauwen.  
Minimaliseert verlies van botkwaliteit en  
bothoeveelheid

 
Uitstekend als voering voor nieuwe gebitsprotheses 
en voor rebasing van bestaande protheses.  

Ideale veerkracht zorgt voor groot draagcomfort op 
de weke delen met voldoende stevigheid ter  
bescherming van die weke delen. 
 
Prothese blijft schoon en geurvrij met behulp van 
normale hygiëne. Bevordert behoud van gezond 
weefsel onder de prothese en minimaliseert pijnlijke 
plekken 
Uitstekend kwaliteitsbehoud maakt het lijmen ofwel 
plakken van de prothese na verloop van tijd  
overbodig  
De prothese zal niet zwellen of veranderen in hoogte
 
Duurzaam en dus goedkoper

Geen kunstmatige aanpassingen nodig

Geen ontstaan van vlekken of nare geuren bij  
normale reiniging

US Patent No. 4,661,065. I.o.m. 93/42 EEG ISO 
14971: 2012, EN980: 2008, EN1041: 2008

Functies
 
Absorbeert schokken tijdens het kauwen 
 
 
 
Permanent zacht, zelfs over een langere periode en 
bevat geen weekmakers die uitlogen 

 
Stevig en veerkrachtig

 
Biedt weerstand tegen schimmel

Lage oppervlaktespanning   
 

Lage wateropname

Lange levensduur van de voering

Natuurlijke aansluiting tussen prothese en tandvlees

Niet poreus materiaal

 
Ontwikkeld in USA met NIH Support, FDA geregistreerd

“NOVUS® heeft me geholpen om zelfs de meest com-
plexe problemen gelet op functie, retentie en comfort 
van de prothese op te lossen. Ik moet zeggen dat 
NOVUS® helemaal geweldig is! Patiënten verdragen de 
prothese beter en het functioneert zelfs in uitdagende 
situaties zoals bij recidiverende drukplekken. De Novus 
protheses en relinings blijven jarenlang goed!”  
        
       Dr  S. Gerald Marx, Louisville, KY
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Een korte  
geschiedenis van  
Polyphosphazene 
PNF®

Het doel van PNF® was in eerste instantie militaire, lucht- en  
ruimtevaart programma’s. Tijdens de ontwikkeling van het speciale 
materiaal voor deze programma’s werd PNF® blootgesteld aan ver-
schillende invloeden zonder verlies van zijn waarden en integriteit. 
Tegenwoordig is PNF®een ideale basis voor zachte prothese  
voeringen. 


