
Waarom NOVUS® 
Professionele prothesetandtechnici 
hebben een gezamenlijk doel voor 
hun patiënten: het bevorderen van 
een gezonde en tevreden leefstijl 
door een comfortabele en  
functionele gebitsprothese te  
bieden. Daarvoor is de NOVUS®-
prothese de beste keus.  
NOVUS® biedt altijd een  
perfecte pasvorm bij veel 
voorkomende problemen  
zoals het terugveren bij  
kauwbewegingen, diepe  
ondersnijdingen en irriterende 
drukplekken. NOVUS®liner is dé 
oplossing indien implantaten of een 
nieuwe prothese geen reële optie 
zijn.

CREËER 
De meest comfortabele 

gebitsprothese  

ter wereld
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Over NOVUS®

Er zijn vele materialen voor 
prothesevoering en rebasing beschikbaar. 
Een optie is weekblijvende silicone dat 
meestal ftalaat weekmakers bevat. Het laat 
zich goed aan de prothese hechten maar 
verliest snel zijn weekheid en verhardt. 
Siliconenrubber behoudt zijn veerkracht 
maar is erg toegankelijk voor schimmels. 
Polyurethaan is harder, maar absorbeert 
kleurstoffen van voedingsmiddelen, laat 
ook schimmels toe en vereist speciale 
apparatuur. 

Voor verbetering van de kwaliteit van een 
prothese biedt het op polyphosphazene 
PNF® gebaseerde materiaal NOVUS® 
de oplossing. PNF® is een synthetisch 
rubber dat permanent elastisch is, 
ftalaat vrij, de energie van kauwen 
absorbeert, een lage waterabsorptie heeft, 
antibacterieel en kleurecht is. NOVUS® 
wordt in het laboratorium aangebracht 
op schoon prothese acrylaat d.m.v. een 
bonding en met gebruik van standaard 
verwerkingsprocedures, apparatuur en 
temperaturen. NOVUS® is eenvoudig in de 
afwerking en kan met gewone roterende 
instrumenten bewerkt worden.

Uitsluitend voor gebruik in Tandtechnische laboratoria

“NOVUS® heeft me geholpen om zelfs de meest complexe 

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, USA, 2010

“50 jaar thuis in de tandtechniek, heb ik al veel gezien en geleerd op het gebied van ge-

bitsprotheses, hoe ze werken en niet werken. Onderprotheses in het bijzonder kunnen erg 

problematisch zijn voor patiënten en tevens zijn ze een uitdaging voor de tandtechnicus. 

 

Ervaar NOVUS® ...

NOVUS® Technologie
Absorbeert de schokken tijdens 
het kauwen. Heeft een superieur 
kauw comfort. Behoeft minder 
nazorg voor drukplekken.

Behoud langdurig permanente 
veerkracht. Geen kans op  
vrijkomen van  
ftalaat weekmakers.

Is stevig, maar toch veerkrachtig. Is een-
voudig te modelleren rond implantaat, 
steg en abutments. Biedt retentie, stabil-
iteit en ondersteuning aan de prothese. 
Het beweegt naar het tandvlees tijdens 
het kauwen. Is effectief bij ondiepe 
ondersnijdingen ter plaatse van  
de pre- en retromylohyoid  
fossae, de maxillaire of  
mandibulaire kam & exostoses.

Is ongevoelig voor schimmel-
groei. Behoudt een schone en 
geurvrije prothese met normale 
reinigingsmethoden.

Heeft een lage opper-
vlaktespanning. Heeft 
een bevochtiging-
shoek van 45° . Bev-
ochtigt gemakkelijk 
het oppervlak voor 
superieure retentie.

Absorbeert nauwelijks 
water. Zwelt niet en  
verandert niet in verti-
cale richting.

Aanpassen en polijsten kan 
met standaard roterende 
instrumenten. 

Hecht op de acrylaat-
prothese d.m.v. een 
chemische bonder. 
Voorziet in een 
permanente duurzame 
verbinding.

Is niet doorlaatbaar 
voor röntgenstraling. Is 
traceerbaar als het is 
ingeademd, ingeslikt of 
na lichamelijk letsel. 

Aangebracht, behandeld en 
afgewerkt met conventionele 
tandtechnische middelen. Elke 
prothesetechnicus kan de 
procedure uitvoeren. In drie 
lagen opgebracht. Aanbevolen 
minimale dikte: 2-3 mm.

Volledig 
getest op 
toxiciteit. 
Bevat geen 
carcinogeen 
of  
hormonale 
stoffen.

Indien  
ingevroren is 
het onbeperkt 
houdbaar. 
Minimaal 
verlies.

Eén compo-
nent, geen 
vermenging. 
Constante 
kwaliteit en 
eenvoudig te  
gebruiken.  

Ontwikkeld in 
overeenstem-
ming met het NIH, 
FDA geregistreerd 
US Patent No. 
4,661,065.  EEG 
93/42  ISO 14971: 
2012, EN980: 
2008, EN1041: 
2008

“Ik moet zeggen dat NOVUS®  

helemaal geweldig is!  Patiënten  

verdragen de prothese beter ...”

“... de functionaliteit en het comfort van 

de onderprothese in de meeste, zoniet 

in alle gevallen verbetert. NOVUS® is 

werkelijk revolutionair!”

Eindelijk is er een perfect materiaal op de markt, genaamd NOVUS®. Dit is  

gemaakt van polyphosphazene en bezit een unieke kracht dat de  

schokken tijdens het kauwen absorbeert; de gebitsprothese raakt het 

tandvlees en behoudt de zachtheid zonder dat het een vervelend zompig 

gevoel geeft. Tegelijkertijd past NOVUS® zich aan aan de  

ondersnijdingen in het pre- mid- en retro Mylohyoid gebied en verzacht 

NOVUS® het contact met de nervus mentalis aan beide zijden. Uit een 

aantal getuigenissen van patiënten is vastgesteld dat het gebruik van  

NOVUS® Liner, in een nieuwe prothese of na een rebasing proces 

van een bestaande prothese, de functionaliteit en het comfort van de 

onderprothese in de meeste, zoniet in alle gevallen verbetert. NOVUS® is 

werkelijk revolutionair!”

Tony DeAngelis, CDT, Lab Owner, USA, September 2014
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