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breciform D - łyżka wyciskowabreciform D - łyżka wyciskowa

brecision - masy wyciskowebrecision - masy wyciskowe

Masy wyciskowe na bazie A-silikonu o najwyższych paramertach odwzorowania.

brecision Putty soft
Z twardością 70 Shore A brecision Putty soft jest 
podstawowym materiałem na bazie adhezyjnie 
usieciowanego vinylpolysiloxanu. brecision 
Putty soft jest łatwy do wymieszania, formo-
wania i korygowania frezem lub nożykiem.

brecision Putty soft
250 ml baza (szara), 250 ml katalizator (biały), 
2 łyżeczki
set 4-części
REF 580 0002 4

brecision implant heavy
Twardość 70 Shore A, znakomite odwzo-
rowywanie, wysoka zapływalność są zaletami 
gwarantującymi precyzyjny wycisk, tak ważny 
przy pracach implantologicznych..

brecision implant heavy
niebieski, 1 x 380 ml
5 x mieszalników 1 x mega kartusz niebieski
REF 580 BH38 0

brecision implant light
Najwyższa hydro� lność, zapływalność oraz 
odwzorowanie szczegółów tego A-silikonu 
o twardości 55 Shore predystynuje go jako 
najprecyzyjniejszy materiał korekcyjny.

brecision implant light
pomarańczowy, 2 x 50 ml kartusze
10 kaniuli mieszających, 10 intra-oral-tipsów
REF 580 BL05 0

security-bite blue
Bazowy materiał rejestrujący security-bite blue 
na bazie A-silikonu o najwyższej tiksotro� i 
i twardości 90 Shore A daje najwyższe 
odwzorowanie łuku zębowego.

security-bite blue
2 x 50 ml kartuszy (niebieske)
12 końcówek konturujących
12 kaniuli mieszających 
REF 580 0002 0

Nożyk do wycisków
1 szt.
REF 360 0114 0

Produkty dodatkowe:

Nożyk 
1 szt.
REF 360 0115 0

Podczas pobierania wycisku standardową i wielorazową łyżką uzyskuje się wynik tylko zbliżony do 
rzeczywistego. Specjalistyczna łyżka breciform D pozwala się łatwo indywidualizować frezem oraz sili-
konem przez zmianę jej przebiegu i zasięgu, co czyni z niej precyzyjną łyzkę indywidualną wykonaną 
w gabinecie podzczas wizyty, na której pobierany jest wycisk. 

breciform D łyżka jednorazowa
Starter Set:
po 10 łyżek g/d
rozmiar S, M, L i XL
10 breciform D-stopek
10 brerciform D-kładek
REF 580 UOTS S

Abdruck-Cut

Łatwe korygowanie 
przy użyciu ostrza 
nożyka do wycisków.

Właściwe odzwierciedlenie pola protetycznego zależy w dużej  mierze od zastosowanych materiałów. 

Nożyk do wycisków z ostrym, trwałym i wymienialnym ostrzem pętlowym.

Wyciski
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Dentaclean dezynfekcja wycisków i protezDentaclean dezynfekcja wycisków i protez

Koncentrat płynu daje 10 l gotowego do użycia roztworu o miłym 
zapachu.

Sprawdzony i 
zalecany przez 
Instytut Higieny 
Zdrowia i Kontroli 
Infekcji w Giessen.

Dentaclean do dezynfekcji wycisków 
i protez
1000 ml koncentratu
daje 10 litrów roztworu do użycia
inkl. 25 szt. torebek do przesyłania prac
REF 520 0100 6

Wyciski mogą 
przenosić zarazki 
do pracowni. 

Zastosowanie płynu 
dezynfekującego 
Dentaclean eliminuje 
ryzyko infekcji.
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Kuweta do dezynfekcji 3lKuweta do dezynfekcji 3l
Pojemność 3l umożliwia jednoczesną dezynfekcję 6 wycisków znacząco skracając czas pracy.

• pojemność 3l
• specjalna konstrukcja ażurowej wkładki
• eliminacja kontaktu palców z płynem   
 dezynfekcyjnym
• regulowane uchwyty na instrumenty

Kuweta do dezynfekcji 3L
35 x  26 x  14 cm
1 szt.
REF 230 0015 0

Poręczny kosz 
ułatwia pracę.

Kuweta jest 
przeznaczona 
do dezynfekcji 
w autoklawie.
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Torebki są oznaczone napisem „zdezynfekowano“. 

Właściwa ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami przenoszonymi za pośrednictwem wycisków 
z jamy ustnej pacjenta do laboratorium jest dzisiaj szczególnie ważna. Ścisła procedura dezynfekcyjna, 
przez lata lekceważona , jest dziś niezbędna w pracy każdego laboratorium dentystycznego.

Torebki do przesyłania pracTorebki do przesyłania prac

Torebki do przesyłania prac
200 szt.
REF 520 0100 2

Torebki posiadają oddzielną, suchą kieszeń
na kartę pacjenta.

Wyciski
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Po użyciu płynu należy wycisk delikatnie 
przesuszyć strumieniem wolnego od oleju 
sprężonego powietrza. 

Jednolite, gładkie po-
wierzchnie modelu 
gipsowego z wyrażnie 
odzwierciedlonymi 
detalami to gwarancja 
precyzji wykonanej 
protezy. 

Po usunięciu płynu, 
gips równomiernie 
(lewa strona) spływa 
po wycisku, docierając 
do wszystkich zaka-
marków i tworzy gładką 
powierzchnię modelu.

Rozpylenie preparatu 
likwidującego napięcie 
powierzchniowe si-
likonu, uszlachetnia 
powierzchnię wycisku. 
Preparat należy usunąć 
delikatnym strumieniem 
powietrza.

Płyn do silikonu
750 ml
REF 540 0070 5
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Płyn do silikonuPłyn do silikonu

Zastosowanie dla silikonów, alginatów 
oraz mas hydrokoloidalnych.

Wycisk cieńko spryskać 
płynem. Przy alginatach 
i masach hydrokolo-
idalnych odczekać 1 
do 2 min. i delikatnie 
przedmuchać powie-
trzem. Przy silikonach 
po 2 min. spłukać wy-
cisk wodą i przesuszyć. 
Suchy wycisk zalać 
gipsem. 

Opakowanie 
uzupełniające
750 ml
REF 520 ES75 0

Płyn do napięcia 
powierzchniowego
125 ml
REF 520 ES12 5

Płyn do napięcia powierzchniowegoPłyn do napięcia powierzchniowego
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Produkt dodatkowy:

Spryskiwacz sp 
1 szt., 125 ml
REF 540 0075 0

Plastikowy spryskiwacz ułatwia równomierne 
dozowanie płynu. 

Polepsza zapływalnosć gipsu na wyciskach silikonowych.

Płyn do wycisków: czyści, dezynfekuje i poprawia zapływalność gipsów
oraz żywic na modele. 
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