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Specjalne woski na czapeczki dają pewność 
wykonania precyzyjnych koron bez konieczności 
wykonywania korekt grubości ścianek i krawędzi 
czapeczek. 
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Dla łatwego zdejmowania wykonanych w wosku 
koron i mostów kikuty gipsowe należy cieńko 
poizolować mikroizolatorem Isobre.

Kółko cerwikalne szybko i precyzyjnie obcina brze-
gi przyszyjkowe czapeczek bez zaciągania wosku.

Modelowanie w wosku

Woski cerwikalne o wysokiej zapływalności 
kapilarnej dokładnie uszczelniają czapeczki 
koron. Przyjazne dla oczu, wyrażnie 
kontrastowe kolory. 
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Szeroki asortyment wosków do modelowania 
wraz z preparatami i instrumentami do ich precy-
zyjnego i komfortowego zastosowania w każdym 
laboratorium dentystycznym jest stałą częścią 
klasycznej oferty firmy bredent.    

Polecane materiały:

Isobre izolator do wosku str 86
Elaflex str 86
Visio-Dip str 86
Woski na czapeczki koron str 87
Kółko cerwikalne str 87
Waxpool duo str 88
Nożyk do wosku bwm3 str 89 
Quick Change str 90
Wosk podkładowy str 91
Biotec wosk podkładowy str 91
K2 precyzyjny wosk modelowy str 91
Standardowy wosk modelowy str 91
Woski modelowe str 92
Splendido wosk modelowy str 92
KBI wosk modelowy str 92
KBI wosk modelowy str 92
Biotec woski organiczne str 93
Wosk cerwikalny str 93
Biotec wosk do frezowania str 93
SERACOLL UV str 94
compoForm UV str 95
Kształtki woskowe str 96
Ästhetik-Gnathoflex str 102
Gnathoflex Premium str 105
Optiguss str 108
Kryształki i perełki retencyjne str 109Szeroki asortyment wosków modelowych 

o różnych cechach fizycznych i kolorach,
wraz z prefabrykowanymi kształtkami 
znacząco podnoszą jakość pracy 
i skracają czas jej wykonywania.  
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Isobre - izolator do wosku

  Nie dający warstwy organiczny izolator izolujący 
wosk od wszystkich materiałów dentystycznych. 

Isobre-izolator
750 ml
REF 540 0104 0

Isobre-izolator izolujący 
wosk od wosku, gipsu, 
akrylu, metalu, ceramiki 
i polakierowanych 
kikutów. 
Nie zawiera składników 
przebarwiających 
elementy 
pełnoceramiczne.

Dozownik
20 ml
REF 540 0072 0

Produkty dodatkowe: 1
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Ela� ex jest od dwudziestu lat prawdopodobnie najczęściej 
sprzedawanym woskiem na czapeczki koron na świecie!
Superelastyczny, samoizolujący wosk o równej grubości 
ścianek na całej powierzchni czapeczki.

Ela� ex ,różowy
130 g
REF 510 0090 0

Znakomita precyzja 
przylegania i wysoka 
elastyczność zarówno 
przy wykonywaniu 
wkładów koronowych, 
jak i czapeczek koron.

Ela� ex jest tak bardzo
elastyczny, że po zdjęciu 
i ponownym założeniu 
czapeczki na kikut 
nie zmienia się jej 
szczelność. 

Wosk jest samoizolu-
jący na wypolerowa-
nych pierwotnych koro-
nach teleskopowych.

1
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Widzialna grubość czapki < 0,3 mm.

Visio-Dip, żółty
130 g
REF 510 0073 0

Przy grubości ścianek 
czapeczki większej 
niż 0,4mm wosk jest 
nietransparentny.

Przy grubości ścianek 
czapeczki ok. 0,3mm 
wosk staje się 
przejżysty. Zjawisko 
to ułatwia wykonywa-
nie czapek właściwej 
grubości i redukuje czas 
pracy przy obróbce 
odlewów.

Ela� ex   

Visio-Dip     Visio-Dip     

Modelowanie w wosku

1 2 0.3 mm
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Modelowanie w wosku

Woski na czapeczki koron Woski na czapeczki koron 

1

 Dokładnie przylegające czapeczki woskowe 
o równej  grubości ścianek i krawędzi, 
to precyzyjne i szczelne korony. Szeroki wybór 
kolorów daje mozliwość właściwego zestawie-
nia kontrastu pomiędzu gipsem, lakierem 
dystansyjnym i woskową czapeczką. 

Równomierne grubości 
ścianek  i optymalny 
kształt krawędzi cerwi-
kalnej bez konieczności 
uszczelniania.

Woski te są 
samoizolujące na 
wszystkich gładkich  
powierzchniach meta-
lowych.

Białym woskiem do blo-
kowania podcieni można 
właściwie odbudować 
uszkodzone kikuty. 
Woski nie łączą się.

Wosk w kolorze zębów 
idealny do pracy w cera-
mice bezmetalowej.

Produkty dodatkowe:

Kółko cerwikalne
REF 320 0091 0

        zielony        zielony
130 g
REF 510 0087 0

        kolor zębów        kolor zębów        kolor zębów        kolor zębów
130 g
REF 510 0089 0

       żółty       żółty
130 g
REF 510 0085 0

       brązowy       brązowy
130 g
REF 510 0088 0

       różowy,       różowy, 130 g                    REF 510 0086 0             

43

Dzięki kółku wosk nie 
ciągnie się przy obcina-
niu czapeczek.

Precyzyjne 0,1 mm 
stalowe kółko tnące 
z 3 mm średnicą 
gwarantuje właściwe 
prowadzenie cięcia.

Cięcia przez 
0,5 mm płytkę wosku 
skalpelem (lewa str.) 
i kółkiem cerwikalnym 
(prawa str.).

Obcinane kółkiem 
cerwikalnym czapeczki 
z wosku Ela� ex nie 
muszą być uszczelniane 
woskiem cerwikalnym.

2

3 4

Kółko cerwikalne

Kółko cerwikalne
REF 320 0091 0

1
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Modelowanie w wosku

Klinga
rozm. 1
REF 320 WP4G 1

Klinga
rozm. 3
REF 320 WP4G 3

Klinga
rozm. 5
REF 320 WP4G 5

Klinga
standard
REF 320 WP47 2

Waxpool duo
REF 110 0150 0

Produkty dadatokowe:

Waxpool duo 
nożyk do wosku
REF 110 0151 0

Podkładka
REF 140 0096 5

Elektryczne naczynie do wosku i nożyk w jednym:

• stabilne i wytrzymałe urządzenie
• wyjmowane, łatwe do czyszczenia dekle
• dwie komory grzewcze i wygodny dispay
• ustawienia z °C na °F

Naczynko do wosku
• najwyższa dokładność sterowania i utrzymywania temperatury
• wysokowydajne elementy grzewcze skracają czas topienia wosku
• wyjątkowo stała temperatura pracy dla równej grubości czapeczek 
• zabezpieczenie przeciwko oparzeniom palców
• temperatura topnienia do 120° C

Nożyk do wosku
• możliwe oddzielne użycie (bez naczynka)
• tylko jedno urządzenie na stanowisku pracy
• komfortowa praca dzięki ergonomicznemu gryfowi
• specjalna izolacja termiczna gryfa
• łatwa wymiana kling do modelowania
• funkcja szybkiego grzania z każdego poziomu do maksymalnej 
 temperatury 240° C

Zestaw
4-części:
1 Waxpool duo naczynko do wosku
1 Waxpoolduo nożyk do wosku
2 Klingi do wyboru
REF 110 0152 0

Waxpool duo Waxpool duo 
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Modelowanie w wosku

Nożyk do wosku bwm3Nożyk do wosku bwm3

1
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Elektryczny nożyk do wosku, zawierający najnowocześniejsze 
rozwiązania techniczne (wraz z opcją turbo):

• ergonomiczna rękojeść
• opcja szybkiego nagrzewania turbo-rapid 
• płynna regulacja temperatury
• szybka i wygodna wymiana końcówek

Łoże bwm 3
REF 140 0096 5

Końcówka bwm3 nr 1Końcówka bwm3 nr 1  REF 320 004G 1

Końcówka bwm3 nr 3Końcówka bwm3 nr 3  REF 320 004G 3

Końcówka bwm3 nr 5Końcówka bwm3 nr 5  REF 320 004G 5

Końcówka bwm3Końcówka bwm3 REF 320 0047 2
standardstandard  

Pedał bwm 3
REF 140 0096 1

Rękojeść bwm 3
REF 140 0096 2

Sterownik bwm 3
REF 140 0096 0

Osłonka gumowa
4 szt.
REF 140 0096 4

Sterownik bwm 3
z uchwytem
i końcówką nr 5
REF 140 0096 3

Szybkie i wygodne 
dobieranie ergono-
micznych końcówek 
do modelowania.

Pewna i mocna kon-
strukcja urządzenia.

Ruchome łoże dla wy-
godnego odkładania 
rękojeści nożyka.

Szybka, wygodna 
wymiana końcówek 
do modelowania, 
wyposażonych w uch-
wyt zabezpieczający 
palce przed pażeniem. 

Ergonomiczny, 
nie nagrzewający się 
uchwyt zapewniający 
wysoki komfort pracy.

Łoże dla uchwytu 
eliminujące jego 
odkładanie na 
powierzchnię stołu.

Pedał z opcją turbo, 
umożliwiający w ciągu 
sekundy otrzymanie 
temperatury znacznie 
wyższej niż wcześniej nas-
tawiona. Osiągnięcie tej 
temperatury sygnalizuje 
kontrolka na sterowniku.

Płynna regulacja tem-
peratury, ergonomicz-
nym pokrętłem, 
to komfort w pracy.

Elastyczny i trwały 
przewód elektryczny.

High-Tech w pracowni. 
Modelowanie
w wosku nigdy nie 
szło tak sprawnie.

Asortyment sprawdzo-
nych końcówek 
do modelowania.

Koncówki są 
przejrzyście uszere-
gowane na obudowie 
nożyka. 

Produkty dodatkowe:
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Quick ChangeQuick Change

Modelowanie w wosku 

Stojak
B 102 x T 100 x 
H 75 mm
waga ca. 575 g
REF 310 0103 0

Gryf karbonowy
L 101 mm, Ø 8 mm
REF 310 0103 1

Design, systematyka, ergonomia i komfort!

Instrumenty z szybko wymiennymi końców-
kami do pracy z ceraniką, kompozytami 
oraz woskami 
• Design- karbonowy gryf – ergonomiczny i miły    
 w dotyku
• wszystkie klingi ze stali szlachetnej mocowane  
 są magnetycznie
• wszystkie części metalowe i magnesy są 
 nierdzewne
• odporność wewnętrznych magnesów na temp.  
 wynosi 80° C
• bardzo sprawna i komfortowa wymiana   
 końcówek
• indywidualnie dobieranie instrumentów

Przegląd instrumentów 
w mm:

Bliżniak
REF 310 0105 6

Bruzdownik
REF 310 0103 4

Oliwka
REF 310 0105 7 

Croco gładki
REF 310 0103 2

Croco ząbkowanyCroco ząbkowany
REF 310 0103 3

Adapter M4 z 
gwintem
REF 310 0103 5

MagicContrast 
roz 6
REF 310 0105 3

MagicContrast 
roz 8
REF 310 0105 4

MagicContrast 
roz 8B
REF 310 0105 5

KoliBrush
roz 6
REF 310 0104 4

KoliBrush
roz 8
REF 310 0104 5

KoliBrush 
roz 8B
REF 310 0104 6

Klinga 
REF 310 0104 0

Sonda 0,8
REF 310 0104 1

Sonda 1,1
REF 310 0104 2

Klinga 0308
REF 310 0103 7

Klinga 0408
REF 310 0103 9

5

6 24

4

8

12,5 13

grubość 
0,1

grubość 
0,1

grubość 
0,1

13

6

8

52
61

52
61 61 61

12

34 34

20
1 5

Ø 0,8 Ø 1,1

• najwyższa trwałośc modelarzy i ostrzy
• super przejżystość na biurku
• porządek w miejscu pracy
• intuicyjne odnajdywanie instrumentów
• możliwosć rozbudowy setu narzędzi
• estetyka, systematyka i poręcznośc
• pędzle do ceramiki o najwyższych walorach  
 użytkowych
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Modelowanie w wosku

Wosk podkładowy   Wosk podkładowy   

Idealny wosk do mo-
delowania czapeczek 
zewnętrznych koron 
teleskopowych.

Specjalna konsystencja ułatwia łączenie się 
wosku z metalem.

Wosk podkładowy
25 g
żółty   
REF 510 0042 0

Biotec Unterziehwachs
28 g
� oletowy   
REF 510 0061 3

Do blokowania podcieni przy pracach z cyrko-
nem i pełną ceramiką.

Brak skurczu i 
wysoka elastyczność 
wosku gwarantują 
szczelność 
wykonywanych 
elementów.

Przejżystość wosku 
oznacza że ścianki 
czapeczki mają grubość 
0,3 - 0,4mm.

1

2

Biotec wosk podkładowyBiotec wosk podkładowy

Specjalne właściwości do modelowania precy-
zyjnych koron, mostów i wkładów koronowych. 
Ze względu na szybkie krzepnięcie wosk jest ide-
alny do modelowania stopni na powierzchniach 
językowych czapeczek koron.

K2 precyzyjny wosk modelowy
60 g
szary REF 510 0090 2
żółty REF 510 0090 3
beżowy REF 510 0090 4
zielony REF 510 0090 5

Podstawka 
marmurowa
REF 320 0042 0

Minimalny skurcz 
zapewnia najwyższą 
precyzję szczelności 
wymodelowanych 
elementów.

Szybkie stygnięcie 
ułatwia modelowanie 
skomplikowanych 
kształtów metodą 
nakrapiania.

Po ostygnięciu 
powierzchnie wosku 
są gładkie, co ułatwia 
pracę i skraca jej czas.

1

2

3

Wosk standard
beżowy
70 g 
REF 510 0078 5

Do wszechstronnego zastosowania w 
modelowaniu koron, mostów, wkładów 
i innych obiektów.
Właściwości i kolor bardzo przyjazne dla 
użytkownika. Coś dla tych, którzy lubią 
mieć jeden wosk do wszystkiego...

K2 precyzyjny wosk modelowy   K2 precyzyjny wosk modelowy   

Standardowy wosk modelowyStandardowy wosk modelowy
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Woski modelowe:

Wosk Gecko 25 g: 
beżowy,  dla Fuji Rock REF 510 0060 2
żółty, dla Super Die  REF 510 0060 4
zielony, dla Die Keen  REF 510 0060 1
czerwony, dla Vel-Mix-Stone REF 510 0060 3

Możemy obiektywnie 
skontrolować właściwe
modelowanie.

Idealne porównanie 
dzięki harmonijnym 
barwom.

Wysoka kontrastowość 
ułatwia precyzyjne 
modelowanie bruzd.

Łatwość oceny przez 
re� eksy świetlne 
pastelowych barw.

Uniwersalny wosk do modelowania koron, 
mostów  i wkładów w dwóch twardościach. 
KBI twardy daje się dobrze frezować.

KBI 25 g, niebieski
średni  REF 510 0091 0

twardy  REF 510 0092 0

Przeznaczony do mode-
lowania koron, mostów 
i wkładów koronowo-
korzeniowych. Wosk 
dostępny jest w dwóch 
konsystencjach: średniej 
i twardej.

1 2

Life 25g, beżowy
średni REF 510 0080 0
twardy REF 510 0081 0

100 g
beżowy, średni REF 510 0079 0
beżowy, twardy REF 510 0078 0

Znakomity do punktowe-
go nanoszenia. 

Wosk w kolorze den-
tyny do wykonywa-
nia ustawek Wax-up
i wszelkich przymia-
rek licowań. 

Splendido 25 g, zielony
średni  REF 510 0069 0

twardy  REF 510 0059 0

Uniwersalny wosk do modelowania  koron, 
mostów i wkładów w dwóch twardościach 
.„Splendido twardy“, jest pomocny w letnich 
miesiącach i frezowalny do 40° C temperatury 
pokojowej.

Super wosk do modelo-
wania koron, mostów, 
wkładów koronowych, 
koronowo-korzeniowych. 
Dzięki jasnozielonej 
barwie re� eksy świetlne 
dają lepszą kontrastowość, 
nie męczą oczu podczas 
modelowania 
powierzchni żujących.

1 2

Splendido-wosk modelowySplendido-wosk modelowy

KBI-wosk modelowyKBI-wosk modelowy

Life-wosk modelowyLife-wosk modelowy

Modelowanie w wosku

Idealnie dobrane kolory wosków do gipsów.
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Modelowanie w wosku

Biotec - woski organiczneBiotec - woski organiczne

Biotec wosk modelowy
60 g
zielony REF 510 0061 1
szary REF 510 0061 0 

Organiczne woski modelowe o znakomitych 
właściwościach modelarskich.
Wosk znakomcie nakłada się metodą kropelkową.
Cechuje go niezmienna, gładka faktura.
Dają się łatwo skrawać nożykiem i modelarzem.
Do modelowania pełnoceramicznych koron
i mostów oraz wkładów. Ułatwione modelowa-

nie precyzyjnych 
elementów to oszczę-
dność czasu pracy.

Wosk cerwikalny
25 g
czerwony
REF 510 0060 5

Biotec wosk 
cerwikalny
28 g
czerwony
REF 510 0061 2

Skuteczne uszczelnienia koron, wkładów koronowych
i koronowo-korzeniowych dzięki znakomitej adaptacji 
i elastyczności wosku.

Wosk daje się znakomi-
cie nakładać na poizolo-
wany kikut gipsowy. 

  Specjalny wosk do uszczelniania krawędzi 
przyszyjkowych koron pełnoceramicznych.

Odpowiednia konsys-
tencja i elastyczność 
wosku gwarantują 
właściwą szczelność 
koron.

Wosk cerwikalnyWosk cerwikalny

Biotec wosk do frezowania

 Znakomite właści-
wości modelarskie, 
łatwe skrawanie 
dające gładkie 
powierzchnie.
Wiórki woskowe 
nie kleją się do 
frezu i są łatwo 
odtransportowy-
wane na zewnątrz 
wiertła.

Frezy do frezarki 
znajdziecie Państwo 
w dziale C katalogu!

Łatwe i szybkie 
modelowanie oraz fre-
zowanie dające gładkie 
powierzchnie wydatnie 
oszczędza czas pracy 
technika.

Bardzo gładkie po-
wierzchnie woskowe 
uzyskane w procesie 
frezowania.

Naturalne barwniki 
nie przebarwiające 
ceramiki.

1Biotec wosk 
do frezowania
28 g
niebieski
REF 510 0061 4

2

3

Biotec wosk cerwikalnyBiotec wosk cerwikalny
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SERACOLL UV  - światłoutwardzalny klej do wosku i innych tworzyw  UV  - światłoutwardzalny klej do wosku i innych tworzyw 

SERACOLL UV łączy mosty:
• wysoka kapilarność
• najwyższa stabilnosć
• krótki czas wiązania
• trwałe łączenie

SERACOLL UV
2 x 3 ml
2 stopki
REF 540 0115 1

3 4

5 6

7 8

10

SERACOLL UV jest  po-
mocny w uzupełnianiu 
i wygładzaniu uszko-
dzonych powierzchni 
modelowanych 
obiektów.

Najwygodniej jest 
pobierać klej 
ze stopki sondą.

Pi-Ku-Plast 
compoForm UV 
i woski dają się 
bezproblemowo, 
stabilnie łączyć .

SERACOLL UV jest ideal-
ny do klejenia zamków 
protetycznych, przy 
pomocy ręcznej lampy.

Woskowe modelowanie 
zostaje rozseparowane 
w celu zlikwidowania 
naprężenia powstałego 
podczas stygnięcia 
wosku i uszczelnione 
cerwikalnie.

W szparę pomiędzy 
elementami 
wprowadzić kroplę 
kleju SERACOLL UV, 
który dzięki wysokiej 
zapływalności kapilarnej 
dokładnie zapłynie i 
zamknie lukę. Separacja 
powinna być < 0,3mm. 
Przy większej należy użyć 
kilku kropel kleju. 

W lampie 
polimeryzować każdą 
porcję kleju SERACOLL 
UV 90 sek.

Klejem można 
przyklejać również 
wszelkie belki i kanały 
odlewowe. 

SERACOLL UV jest szcze-
gólnie przewidziany 
do skomplikowanych 
prac protetycznych 
na implantach .

SERACOLL UV jest prze-
widziany do utward-
zania we wszystkich 
lampach. Wlampach 
ręcznych polimeryzacja 
trwa 10 sek.

Modelowanie w wosku i tworzywach
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Modelowanie w tworzywie

compoForm UVcompoForm UV

compoForm UV
2 x 3 ml strzykawki
10 aplikatorów
REF 540 0115 0

Światłoutwardzalny materiał do modelowania  
koron, mostów, wkładów i wszelkich obiektów 
wymagających precyzji, trwałości i odporności.
compoForm UV modeluje sie bezpośrednio ze 
strzykawki, a następnie polimeryzuje w lampie.

Ze względu na swoją odporność compoForm UV jest 
idealnum materiałem do modelowania obiektów 
kopiowanych w pantografach do cyrkonu.

compoForm UV 
zastępuje wosk 
wszedzie tam, gdzie 
jego wytrzymałoć jest 
zbyt słaba. Materiał  
cechuje brak skurczu, 
co skutecznie i trwale 
skleja elementy dużych 
mostów, rozseparowane 
w celu zlikwidowania 
naprężeń.   

Modelowanie koron 
teleskopowych nigdy nie 
było tak proste. Wyraźnie 
widoczna grubość ścianek 
i krawędzi znacznie ułatwia 
pracę. Tworzywo daje się 
świetnie frezować i ma  
gładkie powierzchnie, 
co skraca obróbkę 
po odlaniu. 

Ta sama cecha jest 
bardzo pomocna 
podczas lutowania 
metalowych elementów 
mostów. 

compoForm UV 
świetnie sprawdza się 
jako materiał do mode-
lowania przy naprawach 
szkieletów.

Tworzywem można 
skutecznie niwelować 
podcienie i pęcherze 
w  modelach gipsowych.

Tworzywo zachowuje 
sie bardzo stabilnie 
podczas wygrzewania 
w pierścieniu i w żaden 
sposób nie wchodzi 
w reakcje z masą 
osłaniającą. Efektem 
są precyzyjne, czyste 
i gładkie odlewy.
  

Produkty dodatkowe:

Aplikatory
25 szt.
REF 580 0001 8

1 2

4

6

3

5



5 Modeowanie w wosku96 telefon 061 8740 239

Modelowanie w wosku

Biotec - przęsła woskowe mostów z girlandą b-mkbl ogBiotec - przęsła woskowe mostów z girlandą b-mkbl og

Proszę skopiować!Druk zamówienia

Opakowania 
uzupełniające 
dostępne są 
po 10, 25, 50 i 100 
sztuk.

18 form
x 5  szt.
REF  B13 180 05                              

18 form 
x 10 szt.
REF  B13 180 10

18 form 
x 20 szt.
REF  B13 180 20

Kształtki przęseł z girlandą, wykonane z wosku organicznego, 
do stosowania w technice mostów cyrkonowych i pełnoceramicznych.
Temperatura topnienia i krzepnięcia wosku, oraz jego właściwości 
modelarskie są dopasowane do pozostałych wosków organicznych 
serii Biotec i gwarantują optymalną jakość woskowych struktur 
ceramicznych prac bezmetalowych.

Wielk.

C

B

A

A

B

C

ząb                                 47-44                                                                    42-32                                                                     34-37 

ząb                        17-14                                                                              12-22                                                                     24-27 

Minikit:       
18 form 
x 2 szt.     
REF B13 000 MK                  REF B13 000 MK                  REF B13 000 MK

Zestawy:

Zamawiający (pieczęć): Nip klienta: 

 Data, podpis:



Modelowanie w woskuProszę skopiować!Druk zamówienia

97 

Between-pełny bwg

Ząb     47 / 46                            45                           44                             43                           33                         34                             35                           36 / 37                      dół  przód

Opracowanie Jan Langner

Ząb      17 / 16                          13                           12                           11                          21                          22                           23                           26 / 27                         OK  
                                                                                                                         Przedtrzon.

Wielk.

C

B

A

A

B

C

Asortyment Between-pełne bwg:złożony z 540 kształtek 
(54 różne formy po  10 kształtek)
REF D00 5401 0
Proszę wpisać ilość zamaw. asortymentów.

Opak. uzup.(OPU):po 50 sztuk

Ząb                    17-14                                                                        12-22                                                               24-27 

Between-bloki bwbl
         

Asortyment bloków Between-puste bwhg  
złożony z 300 kształtek (27 różnych form)

REF D01 2701 0 
 Prosimy wpisać ilość 
 zamaw. asortymentów

 Asortymenty przodów i boków
  Between-pełny bwg i
 Between-pusty bwhg
 złożony z 540 części 
 (54 różne formy tzn.
 27 pustych i 27 pełnych)

REF D01 5401 0
 Proszę wpisać ilość
 zamaw. asortymentów

Wielk.

C

B

A

A

B

C

Ząb                       47-44                                                                    42-32                                                               34-37

Ząb       47 / 46                          45                           44                           43                           33                            34                            35                         36 / 37                      dół  przód

Between-pusty bwhg
Ząb       17 / 16                         13                            12                          11                          21                           22                           23                          26 / 27                          OK  
                                                                                

Wielk.

C

B

A

A

B

C

Opak. uzup.(OPU): 
po 50 sztuk

Asortyment
Between-bloki bwbl:  
złożony z 180 bloków 
(18 różnych form 
po 10 bloków)
REF D00 1801 0
Proszę wpisać ilość
zamaw. asortymentów

Zamawiający (pieczęć): Nip klienta:  

  

 Data, podpis: 

Dalsze zamówienia:
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Modelowanie w wosku Proszę skopiować!Druk zamówienia

Zamawiający (pieczęć): Nip klienta:  

  

 Data, podpis: 

Dalsze zamówienia:

Between - bloki bwhbl  (zmniejsza ilość stopu złota w moście)Between - bloki bwhbl  (zmniejsza ilość stopu złota w moście)

rozm.

C

B

A

A

B

C
ząb                           47-44                                                                  42-32                                                                  34-37 

Zestaw Between-bloki 
bwhbl:  
12 pustych bloków
bocznych i 6 pełnych
bloków przednich 

REF D01 1801 0

ząb                             17-14                                                                12-22                                                                  24-27 

Hollowpont hpbl Hollowpont hpbl 

rozm.

C

B

A

A

B

C
ząb                              47-44                                                                42-32                                                             34-37 

ząb                            17-14                                                                 12-22                                                             24-27 

Zestaw:
Hollowpont-bloki hpbl:  
180 bloków
(18 form 
po10 bloków)
REF A11 1801 0

opakowania uzupełniajace:  
po 10 bloków
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Modelowanie w woskuProszę skopiować!Druk zamówienia

Adres (pieczęć): Nip klienta: 

  

 Data, podpis:

Dalsze zamówienia:

Wiel.

C

B

A

A

B

C
Ząb                              47-44                                                             42-32                                                               34-37 

Ząb                           47-44                                                                42-32                                                                34-37 

Metal-ceramika-bloki z girlandą fg-mkblMetal-ceramika-bloki z girlandą fg-mkbl

Wiel.

C

B

A

A

B

C

Asortyment metal-ceram.
bloki z girlandą fg-mkbl:  
złożony z 180 bloków
(18 różnych form 
po 10 bloków)
REF A01 1801 0

Ząb                          17-14                                                                12-22                                                                 24-27 

Metal-ceramika-bloki mkbl

Asortyment 
Metal-ceramika -bloki mkbl:  
złożony z 180 bloków
(18 różnych form 
po 10 bloków)
REF A00 1801 0

Ząb                             17-14                                                               12-22                                                             24-27 



NFPNFP
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Modelowanie w wosku Proszę skopiować!Druk zamówienia

ząb      42                       41                                             31                                              32                                    

rozm.

C

B

A

A

B

C

ząb         12                     11                                         21                                      22                                      

rozm.

C

B

A

A

B

C

ząb                            47-44                                                               42-32                                                              34-37 

ząb                            17-14                                                                12-22                                                               24-27                             17-14                                                                12-22                                                               24-27                             17-14                                                                12-22                                                               24-27 

Ästh.-Ergo-metal, ceram.- bloki äe-mkblÄsth.-Ergo-metal, ceram.- bloki äe-mkbl

Asortyment Ästhetik-Ergonom-
metal,ceram. bloki äe-mkbl:  
złożony z  180 bloków
(18 różnych form 
po10 bloków)
REF A02 1801 0

Opak. uzup. (OPU): po 25 bloków

Estetyczne licówki ä-wvEstetyczne licówki ä-wv opracowanie Jan Langner

Zestaw
Estetyczne 
licówki ä-wv:   licówki ä-wv:   

240 cz.
(24  formy po 
10 szt.)
REF C13 2401 0

podbudowa z äe-mkbl

widok językowy

widok wargowy

Adres (pieczęć): Nip klienta: 

 Data, podpis:

Dalsze zamówienia:



Adres (pieczęć): Nip klienta: 

  

 Data, podpis:

Dalsze zamówienia:

Modelowanie w wosku

101

Proszę skopiować!Druk zamówienia
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ząb16 26

47 46 45 44 34 35 36 37

224
5

ząb

rozm.

C

rozm.

B

rozm.

D

44B45B46B47B

47C 46C 45C 44C

47D47D 46D 45D 44D

34B

34C

34D

35B

35C

35D

36B

36C

36D36D

37B

37C

37D

Zestaw 
36-cz.:
(12 różnych form
w 5 rozm.)
REF 429 Ä006 0
Proszę wpisać 
wielkość zamawia-
nego zestawu

Ro
zm

ia
r n

at
ur

al
ny

  

Adres (pieczęć): Nip klienta: 

  

 Data, podpis:

14

rozm.

B

rozm.

C

rozm.

D

16B

16C

16D
1 D41 D41 D51 D51 D1 D

1 C41 C41 C51 C51 C1 C

26B

26C

26D
2 D42 D42 D52 D52 D2 D

2 C42 C42 C52 C52 C2 C

1 B41 B41 B51 B51 B1 B 2 B42 B42 B52 B52 B2 B

5

Dalsze zamówienia:

Ästhetik-Gnatho� ex

Modelowanie w wosku i ceramice Proszę skopiować!Druk zamówienia
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Modelowanie w wosku

Ästhetik-Gnatho� ex

Formówki z specjalnego 
silikonu są odporne na 
odkształcenia do temp. 
250°C. Grubość ścianek 
wynosi tylko 0,5 mm.

Elastyczność formówek 
gwarantuje trwałość 
kształtów i długie 
użytkowanie.

Precyzja guzków 
i bruzd będzie 
najwyższej jakości w 
wosku, kompozytach i 
ceramice, uzyskuje się 
gładkie wypolerowane 
powierzchnie.

Estetyczą, funkcjonalną 
formę mostu woskowe-
go można indywidual-
nie mody� kować.

W kompozytach uzys-
kuje się wypolerowaną 
powierzchnię żującą. 
Idealne również do 
mostów tymczasowych.

Estetyczne ułożenie ko-
lorów i form umożliwia 
szybkie i indywidualne 
wykonanie ceramicz-
nych koron i mostów.

40 sek.na pow.
żującą w woskużującą w wosku

90 sek.na pow. 
żującą w kompozycieżującą w kompozycie

180 sek.na pow. 
żującą w ceramiceżującą w ceramice

Mogą Państwo używać formówek 
Gnathoflex również jako bazy 
do indywidualnego modelowania!

Przygotujcie Państwo 
czapeczki w wosku 
lub adapcie.

Formówkę wypełnić 
płynnym woskiem 
modelowym.

W momencie kiedy 
wosk w formówce 
zaczyna stygnąć, 

formówkę nałożyć na 
woskową czapeczkę.

Przypominamy, o konieczności 
skorygowania artykulacji o 0,5 mm,
czyli o grubość ścianek formówki.

Błyskawiczne wykonywanie anatomicznych powierzchni żujących 
dzięki elastycznym te� onowo-silikonowym formówkom:
• zastosowanie - wosk, kompozyty, ceramika.
• praktyczne - te� onowa powłoka daje bardzo gładkie powierzchnie.
• trwałość - dzięki wytrzymałym, powtarzalnym formówkom wykonujecie     
    Państwo więcej wysokiej jakości prac w krótszym czasie.

Możliwość wyboru artykulacji: pełnej, ograniczonej, lub wyłączonej ze zgryzu.

1 2

4 5

3

6

10

87

9

Gładkie precyzyjne 
odwzorowanie 
formówki w wosku.

Zamknąć artykulator, 
formówkę przykleić do 
czapeczki woskiem.

Tak samo postąpić 
z drugą koroną � larową 
mostu.

Bazą dla powierzchni 
żujących przęsła jest 
kształtka woskowa.

Gotowa, estetyczna 
powierzchnia żująca 
całego mostu.

Okluzja z zębami 
antagonistycznymi 
po stronie lingualniej.

1

4

2

5

3

6

7 8
Storna bukalna poka-
zuje centralne punkty 
kontaktu guzków 
i bruzd.

Kontrola zwarcia mostu 
z antagonistami przy 
pomocy kalki 
artykulacyjnej.



11
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Ästhetik-Gnatho� ex

Modelowanie w wosku i ceramice

Iso� ex
20 ml
REF 540 0101 3

Na tradycyjnie przygo-
towanych strukturach 
wykonać modelowanie 
z kompozytu.

Formówkę bez izolowa-
nia wypełnić w guzkach 
masą sieczną, 
a następnie dentyną, 
i nałożyć na wymodelo-
wane korony.

Zamknąć artykulator. 
Przy kompozytach 
światłoutwardzalnych 
rozpocząć wstępną 
polimeryzację.

Po skorygowaniu 
punktów kontaktu i 
polimeryzacji końcowej, 
uzyskuje się perfekcyjne 
powierzchnie żujące. 

Na metalowy most 
nakłada się opaker i 
dentynę. Formówkę 
izoluje się cieńko 
izolatorem Iso� ex.

Formówkę wypełnia się masą sieczną, (rozprowadzoną od guzków do korony,
a następnie dentyną. Arykulator skorygować więcej niż 0,5 mm (skurcz ceramiki).

Formówkę wypełnioną 
masą sieczną i dentyną
nakłada się na wymode-
lowane korony. 
Połączenie należy 
domodelować z masą 
sieczną i dentyną 
lub ich mieszanką.

Masa ceramiczna 
zostaje odsączona i 
osuszona. Formówki 
pokazują swoją jakość. 
Po korekcie punków 
kontaktu most zostaje 
wypalony.

Powierzchnie żujące w każdym materiale: 

Powierzchnie o anatomicznej budowie:

9 10

12

13

15 16

14

Błyskawiczne wykonywanie 
powierzchni żujących dzięki elastycznym 
te� onowo-silikonowym formówkom.
• Zastosowanie - wosk, kompozyty, ceramika.
• Praktyczne - te� onowa powłoka daje   
 bardzo gładkie powierzchnie.
• Trwałość – dzięki wytrzymałym formówkom 
wykonujecie Państwo więcej wysokiej jakości 
prac w krótszym czasie.

•  Do prac w wosku, ceramice, kompozytach

Produkty dodatkowe:

Ästhetik-Gnatho� ex
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Modelowanie w wosku i ceramice

Gnatho� ex Premium

Bardzo elastyczne i trwałe formówki 
do wykonywania jeszcze naturalniejszych 
powierzchni żujących.
Od 40 do 180 sekund potrzeba na wykonanie 
anatomicznej powierzchni zwarciowej zęba 
w wosku, kompozycie i ceramice.

Gnatho� ex
Model studyjny 
FF1 set:          
1 Model górny
1 Model dolny
REF 992 5027 3

wielkość orginalna

Gnatho� ex
model studyjny FF1 
mini Set:  
1 Model górny mini
1 Model dolny mini
REF 992 5027 4

wielkość orginalna

Iso� ex 
izolator do ceramiki  
20 ml
REF 540 0101 3

Gnatho� ex Premium 
Zestaw 48-części:
16 form w 3 
wielkościach A-B-C  
REF 429 P004 8
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Gnatho� ex Premium

Modelowanie w wosku i ceramice

Praca w wosku:

Praca podstawowa w ceramice:

Powierzchnie żujące w ceramice:

Czapki wykonać 
z wosku.

Podnieść bolec 
artykulatora o grubość 
formówki tj. 0,5mm.

Formówkę napełnić 
woskiem modelowym 
i poczekać aż ostygnie.

Forówkę z woskiem 
nałożyć na czapeczkę. 

W pozycji najgłębszego zaguzkowania, przykleić 
woskową powierzchnię żującą kroplą wosku 
do czapeczki i dokończyć modelowanie korony.

Ukształtowane anatomicznie i wypolerowane
powierzchnie żujące koron pełnolanych
są warunkiem ich właściwej funkcji i higieny. 

Na przygotowaną 
metalową strukturę 
mostu nanieść opaker
i dentynę.

Bez izolowania,
w formówkę nałożyć 
masę sieczną (guzki)
i dentynę.

Formówkę z materiałem 
nałożyć na most i 
zamknąć artykulator. 
Polimeryzacja światłem 
UV odbywa się przez 
formówkę.

Po wstępnym zpoli-
meryzowaniu zdjąć 
formówkę, ewentualnie 
dołożyć punkty kontak-
tu i utwardzić końcowo. 

Napalić opaker na 
metalową strukturę.

Formówkę chwycić 
peanami i cieńko 
zaizolwaąć izolatorem 
Izo� ex. 

W celu usunięcia 
nadmiarów izolatora 
pstryknąć formówkę.

Masę sieczną nałożyć do guzków i cieńko rozprowadzić, po ściankach, 
aż do krawędzi. Dołożyć dentynę i całość nałóżyć na pokrytą dentyną strukturę 
protezy. Artykulator zamknąć i odwrócić. Pędzelkiem połączyć dentynę z formówki
i mostu, a następnie delikatnie odsączyć. Po osuszeniu rogiem chusteczki delikatnie 
zdjąć formówkę, a most indywidualnie podmodelować.

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

1 2

4

3

32

6

1

4 5
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Modelowanie w wosku i ceramice

Gnatho� ex Premium

Proszę skopiować!Druk zamówienia

A

A

B

C

429 P017 B 429 P016 B 429 P015 B 429 P014 B 429 P024 B 429 P025 B 429 P026 B 429 P027 B

17 16 15 14 24 25 26 27

C

B

429 P047 A 429 P046 A 429 P045 A 429 P044 A 429 P034 A 429 P035 A 429 P036 A 429 P037 A

429 P047 B 429 P046 B 429 P045 B 429 P044 B 429 P034 B 429 P035 B 429 P036 B 429 P037 B

429 P047 C 429 P046 C 429 P045 C 429 P044 C 429 P034 C 429 P035 C 429 P036 C 429 P037 C

47 46 45 44 34 35 36 37

429 P017 C 429 P016 C 429 P015 C 429 P014 C 429 P024 C 429 P025 C 429 P026 C 429 P027 C

17C 16C
15C

47A 46A

14C 24C 25C
26C 27C

17B 16B
15B 14B 24B 25B

26B 27B

17A 16A
15A 14A 24A 25A

26A 27A

45A 44A 34A 35A

36A 37A

47B 46B

45B 44B 34B 35B

36B 37B

47C 46C
45C 44C 34C 35C

36C 37C

429 P017 A 429 P016 A 429 P015 A 429 P014 A 429 P024 A 429 P025 A 429 P026 A 429 P027 A

Zamawiający (pieczęć): Nip klienta: 

  

 Data, podpis: 48 formówek po16 szt. w 3 wielkościach ABC
REF 429 P004 8

Zestaw Gnatho� ex Premium:   
16 formówek, wielkość A
REF 429 P000 A

16 formówek, wielkość B
REF 429 P000 B

16 formówek, wielkość C
REF 429 P000 C

Proszę zaznaczyć kształty i wielkość formówek, 
które Państwa interesują. 

Ro
zm

ia
r n

at
ur

al
ny

  

wielkość

wielkość

wielkość

wielkość

zam.
nr

zam.
nr

zam.
nr

ząb

wielkość

wielkość

zam.
nr

zam.
nr

zam.
nr

ząb
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OptigussOptiguss

Modelowanie w wosku

Optiguss

Frez do 
bruzd

Przy samodzielnym 
modelowaniu powstają 
drobne uszkodzenia 
wosku, które muszą 
zostać opracowane 
po odlewie.

Dzięki Optigussowi 
uzyskuje się wyraźną, 
bardzo gładką 
powierzchnię.

Dzięki Optigussowi 
bruzdy wykonane freza-
mi zostaną wygładzone, 
co znacznie skraca 
czas modelowania 
i polerowania.

Dzięki homogennym 
powierzchniom skraca 
się czas pracy do 50%.

Aproksymalne po-
wierzchnie kontaktu 
będą wyraźniejsze
i gładsze. 

Uszczelnienia będą 
wyraźne i gładkie co 
oznacza mniej pracy 
przy opracowywaniu.

Zestaw:
15 ml Optiguss-makro
15 ml Optiguss-mikro
1 pędzle A
1 pędzle B
1 pędzle C
1 pędzle uchwyt 
1 pojemnik do rozpuszcz.
1 rozpuszczalnik
2 Pojemnik makro

REF 520 0091 0

Optiguss-makro
15 ml
REF 520 0092 0

Optiguss-mikro
15 ml
REF 520 0093 0

3 pędzle A + uchwyt REF 330 0114 6

3 pędzle B + uchwyt REF 330 0114 7

3 pędzle C + uchwyt REF 330 0114 8

Pojemnik makro
2 szt.  
REF 390 0035 0

Pojemnik do
rozpuszczalnika 
2 szt.
REF 390 0037 0

  

Rozpuszczalnik  
20 ml
REF 520 0094 0

Więcej perfekcji i mniej pracy.
Dzięki fachowemu i szybkiemu nałożeniu 
warstwy Optiguss-Mikro o grubości 5µ lub 
Optiguss-Makro o grubości 10µ na obiekty 
woskowe otrzymamy gładkie, wyraźne, 
dokładne powierzchnie odlewów. Czas 
opracowywania w metalu redukuje się 
o ok. 50 % !
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Modelowanie w wosku

Kryształki i perełki retencyjneKryształki i perełki retencyjne

 Wysoka jakość połączeń metali z kompozytami 
i akrylami dzięki skutecznej retencji mechanicznej.

Kosmetyczne licowania dzięki mikroretencjom.

wiel. org. 10-x org.10-x org. 10-x w złocie

Kryształki retencyjne:
0,2 mm, 20 ml
REF  530 0048 0

0,5 mm, 20 ml
REF  530 0050 0

0,8 mm, 20 ml
REF  530 0051 0

Zwielokrotnione powierzchnie retencyjne 
w kryształkach w stosunku do perełek:

Biały klej retencyjny chemicznie 
łączący kryształki z woskiem 
daje 100% utrzymanie.

Perełki retencyjne:

0,2 mm śr., 20 ml  REF 530 0201 0
0,4 mm śr., 20 ml  REF 530 0220 0
0,6 mm śr., 20 ml  REF 530 0210 0
0,8 mm śr., 20 ml  REF 530 0200 0

Klej retencyjny
20 ml  REF 540 0071 1

Rozpuszczalnik  Rozpuszczalnik  Rozpuszczalnik REF 540 0071 2


