
Ensiluokkaiseen 
keinoikenen valmistukseen



Optimaalinen tiksotrooppinen koostumus.

Suora tekniikka implanttitöissä 

Epäsuora tekniikka kruunujen ja siltojen valmistamiseen 

Jäljennös eristetään Coltène® Gi-Mask 
Separatorilla. 

Gi-Mask Automix -materiaalin suora annostelu. 

Coltène® Lab Putty -jäljennöksestä tehty muotti. Muotti eristetään Coltène® Gi-Mask 
Separatorilla. 

Coltène® Gi-Mask Automixin ruiskutus. 

Etenkin implanttitöissä keinoikenen valmist-
aminen on välttämätöntä. Tavallinen epäsuora 
tekniikka vie paljon aikaa. 

Suora tekniikka on keinoikenen valmistuk-
sessa nopeampaa ja helpompaa. Materiaali 
annostellaan jäljennökseen suoraan työanalogin 
ympärille. 

Helppo ja nopea: Gi-Maski Automix New Formula on automaattisesti sekoittuva materiaali, joka annostellaan suoraan ampullista. Lyhyt, 7 minuutin 
kovettumisaika nopeuttaa ja helpottaa laadukkaiden keinoienten valmistamista.

Elastinen ja kestävä: Keinoienmateriaali  joutuu kovaan  rasitukseen,  kun se asetetaan mallille moneen kertaan ja otetaan jälleen  pois. Gi-Mask 
Automixin elastisuus on erinomainen ja hyvä venytyskestävyys poistaa rasituksesta aiheutuvan ongelman. 

Tarkkuutta ja estetiikkaa: Gi-Mask Automix jäljentää ikenen muodon tarkasti. Se siirtää pienimmätkin yksityiskohdat tarkasti mallille mm. implantti- ja 
metalli/keraamiikkatöissä. Gi-Maskin värisävy muistuttaa ikenen luonnollista väriä.

Taloudellinen:  Kätevää ampullia voidaan käyttää kaikissa tavallisissa 50 ml:n annostelijoissa. Pieni sekoituskärki vähentää hukkamateriaalia jopa 
60 % verrattuna tavanomaisiin sekoituskärkiin. 

 

Käyttötarkoitus: 
Ikenen muodon, interdentaalialueiden ja  papillojen tarkkaan jäljentämiseen. Gi-Mask helpottaa esteettisesti onnistuneiden ja 
täydellisesti toimivien kruunujen ja siltojen valmistamista. Lisäksi se antaa ideaaliset edellytykset periodontaaliselle hygienialle. 

Ensiluokkaiseen keinoikenen valmistukseen  

Materiaalin oikea koostumus on olennaista, 
mutta siltä vaaditaan myös muita ideaalisia 
ominaisuuksia. Coltène/Whaledent AG on 
kehittänyt uuden Gi-Mask Automix New 
Formula –materiaalin, joka on pakattu 50 ml:
n käytännöllisiin ampulleihin. 

Gi-Mask Automix on tiksotrooppinen, ja siksi 
materiaali ei valu. Gi-Mask sekoittuu automaat-
tisesti pienissä sekoituskärjissä, mikä vähentää 
hukkamateriaalia. Annostelukärki helpottaa 
tarkkaa annostelua. 

Gi-Maskin kovettumisen jälkeen  malli on 
valmis kipsin valamiseen.



Kipsimallin valmistus 

Gi-Mask Automix New Formula kipsimallilla. 

Gi-Mask Automix New Formula kipsimallilla

Valmistetut kruunut mallilla. Kliininen tilanne.

Maks. 
Kovettumisaika
7 min

Paikan merkitsijä 

Laita vahaa esim. jäljennösnastan näky-
vän osan päälle. Saman voit tehdä silta-
jäljennöksen väliosan kohdalle, jol-
loin Sinun ei tarvitse  hioa tai leikata. 

Vinkkejä:  

Helppo  leikata ja hioa

Optimaalisesta elastisuudesta huolimatta materiaalia on helppo leikata. Kirurgiveitsellä leikattu pala 
kannattaa säilyttää mahdollista tarkistusta varten. 

Maks. 
Työskentelyaika
2 min

KUVAT: 
Kaikki laboratoriokokeet on tehty ”ZahnArt” -
hammaslaboratoriossa (Dornbirn, Itävalta).

Suoran ja epäsuoran 
tekniikan työskentelyajat: 



8060 Gi-Mask Automix New Formula -aloituspakkaus
 Gi-Mask New Formula -ampulli 2 x 50 ml
 Gi-Mask -separaattori 1 x 30 ml
 sekoituskärki, keltainen/ pieni 12 kpl
 annostelukärki, keltainen 12 kpl

8065 Gi-Mask Automix New Formula -täyttöpakkaus
 Gi-Mask New Formula -ampulli 2 x 50 ml
 sekoituskärki, keltainen/ pieni 12 kpl
 annostelukärki, keltainen 12 kpl

Tilaustiedot

8070 Gi-Mask –separaattori  1 x 30 ml

6550 Sekoituskärki, keltainen/pieni 40 kpl

6555 Annostelukärki, keltainen 100 kpl

6900 Annostelija 50 ml / 70 ml 1 kpl

8075 Silikonitrimmeri 1 kpl
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