ACRON
wyczekany przełom w protetyce ruchomej

CO TO JEST ACRONACRON
to handlowa nazwa nowego rodzaju tworzywa
sztucznego o nazwie acronit, które zostało skonstruowane przez polskich naukowców na zlecenie
ﬁrmy ROKO. W efekcie 2 lat badań powstał materiał
o wyjątkowych parametrach: wysokiej wytrzymałości – porównywalnej z poliamidami oraz
sztywności konstrukcyjnej akrylu przy jednoczesnym zachowaniu modułu elastyczności, umożliwiającym wykonanie estetycznych klamer z tworzywa. Protezy z ACRONU mogą być wykonane
w odcieniach różu, żółtego lub być transparentne
jak szkło, dodatkowo charakteryzują się pięknym
i trwałym połyskiem.

ZASTOSOWANIE
Praktycznie bez ograniczeń: protezy częścioweosiadające, protezy częściowe podparte (szkielety),
protezy całkowite, protezy transparentne.

BIOZGODNOŚĆ
ACRON został poddany testom w Narodowym
Instytucie Leków i jako jedyny materiał na płyty
protez uzyskał pozytywne wyniki badań : ACRON nie
wywiera toksyczności ogólnoustrojowej i nie
wywołuje podrażnień – Protokół Badań NI – 0650-12

SUKCES I … PODRÓBKI
ACRON odniósł ogromny międzynarodowy sukces.
Został nagrodzony na targach innowacyjnych
technologii YENA w Norymberdze w Niemczech, TajPej na Tajwanie, IWIS w Warszawie oraz uzyskał
Medal Najwyższej Jakości targów KRAKDENT.
Sukces i rosnąca popularność ACRONU spowodowała pojawienie sie materiałów o „ podobnych”
zaletach pochodzących z Dalekiego Wschodu, USA
oraz krajów europejskich, niestety podróbki dostępne są także w Polsce. Formuła ACRONU jest
chroniona technologicznie i nie a możliwości wykonania identycznego materiału, wszystkie inne
wyroby są podróbkami na bazie zwykłego nylonu.

RYZYKO
Stosowanie materiałów nylonowych/poliamidowych o niskiej jakości niesie ze sobą szereg
problemów: przebarwienia i nieprzyjemny zapach
wynikający z nadmiernej chłonności, incydenty
toksykologiczne i alergiczne, dysfunkcje podczas
żucia z powodu nadmiernej elastyczności, brak
połysku. To wszystko z powodu 20 zł - bo tyle wynosi
różnica cenowa pomiędzy ACRONEM a jego
podróbką.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA
W celu zabezpieczenia lekarzy i pacjentów przed
ryzykiem użycia niecertyﬁkowanego materiału do
wyrobu protez, z dniem 1 stycznia 2014 roku, ﬁrma
ROKO wprowadziła system zabezpieczający w
postaci CERTYFIKATU Z HOLOGRAFICZNYM
ZABEZPIECZENIEM oraz deklaracją pracowni
dołączanym do każdej protezy. Wraz z certyﬁkatem
otrzymacie Państwo instrukcje obsługi protezy dla
pacjenta oraz bezpłatną saszetkę z preparatem do
czyszczenia i pielęgnacji protezy.

Szanowny Lekarzu nie narażaj swojej reputacji
i zdrowia Pacjentów, odbierając protezę żądaj od technika
Certyfikatu z zabezpieczeniem holograficznym ROKO.

