
Dokonalé zatékavé vlastnosti

Vynikající marginální čitelnost

Pohodlná aplikace - rychlejší otisky



1 preparace 

5 preparací 

12 preparací 

Tekuté či korekturní polyvinylsiloxanové (PvS) materiály AFFINIS PRECIOUS mají kontaktní úhel pouhých 10°. 
Dokonale zatékavé vlastnosti umožní otiskovacímu materiálu snadné zachycení všech kritických povrcho-
vých detailů preparace ve vlhkém prostředí.

AFFINIS®PRECIOUS *

AFFINIS PRECIOUS zatéká přímo 
do sulku a zabraňuje přístupu 
vzduchu.

Thixotropní vlastnosti zabraňující 
sesuvu nebo stékání.

korekturní materiály AFFINIS 
PRECIOUS vytvoří přesné otisky 
bez bublin.

Ilustrativní příklad nepřesného materiálu *

vznik vzduchových bublin. vznik mezer. výsledné povrchové vady.

Termoreaktivní složení Vám zajistí kontrolu 
nad celkovým časem tuhnutí.

korekturní materiály AFFINIS PRECIOUS mají různé pracovní časy od 5 do 60 s. Různý pracovní čas je umožněn 
právě díky termoaktivnímu složení, které urychluje tuhnutí materiálu po usazení lžíce a a poté co hmota 
dosáhne finální tloušťky filmu. Celkový čas tuhnutí je potom přímo úměrný počtu preparací zahrnutých v 
otisku. čím méně preparací, tím potřebujete méně celkového času na tuhnutí.

Dokonale zatékavé vlastnosti přesně tam, kde je potřeba – 
v ústech. 



Příklady celkových klinických časů tuhnutí 
pro 1, 5 a 12 preparací **

1 preparace 5 s 120 s

celkový klinický čas tuhnutí 125 s

5 preparací 25 s 120 s

celkový klinický čas tuhnutí 145 s

12 preparací 60 s 120 s

celkový klinický čas tuhnutí 180 s

n klinický pracovní čas tekutého materiálu AFFINIS®PRECIOUS = 5 s / 1 preparace
n klinický čas tuhnutí v ústech materiálu do lžíce AFFINIS® = 120 s

** interní data užitá při jednokrokové technice

… in vitro

AFFINIS®PRECIOUS byl vyvinut pro tvorbu přesných otisků v ústech a v laboratoři. Smáčivost umožňuje mokré 
sádře snadněji zatéct do otisku, čímž vznikne přesnější model. A přesný model je pro zubní laboranty klíčem k 
vytvoření přesně padnoucí náhrady.

* interní data při použití 
jednokrokové metody

Počáteční povrch afinity na vlhkém dentinu  *

10° 48° 39° 27° 66° 38°
AFFINIS®PRECIOUS lb výrobek A výrobek b výrobek C výrobek D výrobek E

Model replikace přesnosti *

kontaktní úhel kapky vody po 10 s na vytuhlém light body materiálu

… a v laboratoři

AFFINIS®PRECIOUS lb výrobek A výrobek b výrobek C výrobek D výrobek E

Rozdílné množství materiálu na vlhký povrch dentinu po 10 s



Vynikající okrajová čitelnost se stříbrnými 
a zlatými barvami

AFFINIS®PRECIOUS zajišťuje výjimečnou čitelnost okrajového detailu. Jedinečná stříbrná 
a zlatá pigmentace zásadně zvýrazní světelný efekt, čímž zlepší viditelnost okrajů.

AFFINIS®PRECIOUS krém AFFINIS®PRECIOUS regular body



Klinický případ

Dr. A.Sander, Schruns, Rakousko, technika dvojího míchání,  s AFFINIS®PRECIOUS 
light body a AFFINIS® heavy body.

Aplikace AFFINIS®PRECIOUS light 
body.

Stálé vlhké rysy AFFINIS®PRECIOUS během ap-
likace, zachycení okrajových detailů.

Dokonalé vlhké vlastnosti a optimální 
zatékavost zabrání vstupu vzduchu a okrajovým 
nepřesnostem.

Preparace je správně překryta a 
materiál nestéká z preparace.

Usazení otiskovací lžíce a tuhnutí materiálu. Dokonalý otisk s AFFINIS®PRECIOUS light body v 
kombinaci s AFFINIS® heavy body.

„Povrch afinity AFFINIS®PRECIOUS  je přizpůsoben vlhkému povrchu zubů, což je základním 

předpokladem velmi přesných otisků bez bublin. Korekturní materiály AFFINIS®PRECIOUS 

poskytují optimální dobu zpracování a krátký čas tuhnutí v ústech - pouhých 110 s postačí 

pro rychlé a velmi přesné otisky  bez zbytečného spěchu při aplikaci. 

Ještě nikdy nebylo otiskování tak příjemné a přesné.“

Dr. Amon Gabriel Sander



Affinis®PRECiOUs light body
2 cartouches de 50 ml, 12 pcs MT/yellow/clear/whiTe/69/s* 

6776 Affinis®PRECiOUs regular body
2 cartouches de 50 ml, 12 pcs MT/yellow/clear/whiTe/69/s* 

6779
Affinis®PRECiOUs light body microsystem™

4 cartouches microsystem™ de 25 ml,
20 MT/green/green/whiTe/70/s*, 20 embouts intra-oraux

6780
Affinis®PRECiOUs regular body microsystem™

4 cartouches microsystem™ de 25 ml,
20 MT/green/green/whiTe/70/s*, 20 embouts intra-oraux

AFFINIS® úspěch na celé čáře. Vše ostatní je nedůležité.

6775 Affinis®PRECiOUs light body
2 x 50 ml kartuše, 12 ks míchacích kanyl MT/žluté/čiré/bílé/69/S*

6776 Affinis®PRECiOUs regular body
2x 50 ml kartuše, 12 ks míchacích kanyl MT/žluté/čiré/bílé/69/S*

Příslušenství microsystem™:

6779
Affinis®PRECiOUs light body microsystem™

4x 25 ml kartuše microSystem™, 
20 ks míchacích kanyl MT/zelené/zelené/bílé/70/S*, 20 ks aplikačních špiček              

6780
Affinis®PRECiOUs regular body microsystem™

4x 25 ml kartuše microSystem™, 
20 ks míchacích kanyl MT/zelené/zelené/bílé/70/S*, 20 ks aplikačních špiček

Affinis®PRECiOUs microsystem™

Příslušenství k systému kartuší 50/75:

Příslušenství: system 360 

6900 Dispenser 50/75 ml   1 ks

6550 MíChACí kAnyly MT/žlUTé/čIRé/bílé/69/S* 40 ks

6552 MíChACí kAnyly MT/TyRkySOvé/čIRé/bílé/68/S* 40 ks

6555 aplikační špičky, žluté 100 ks

6160 podpůrná kartuše 1 ks

6161 MíChACí kAnyly MT/zElEné/čIRé/bílé/50/S* 40 ks

6270 Dispenser microSystem™MkII 1 ks

6214 MíChACí kAnyly MT/čIRé/čIRé/bílé/70/S*  40 ks

6215 MíChACí kAnyly MT/čIRé/čIRé/bílé/70/S* 100 ks

6202 MíChACí kAnyly MT/zElEné/zElEné/bílé/70/S* 40 ks

6205 MíChACí kAnyly MT/zElEné/zElEné/bílé/70/S* 100 ks

6210 aplikační špičky 100 ks

Další informace: 
www. coltenewhaledent.com

6530 Affinis® putty soft
300 ml báze a 300 ml katalyzátor

6531 Affinis® fast putty soft
300 ml báze a 300 ml katalyzátor

6535 Affinis® putty super soft
300 ml báze a 300 ml katalyzátor

6520 Affinis® heavy body 75 ml
2x 75 ml kartuše, 8 ks míchacích kanyl MT/tyrkysové/čiré/bílé/68/S*

6620 Affinis® fast heavy body 75 ml
2x 75 ml kartuše, 8 ks míchacích kanyl MT/tyrkysové/čiré/bílé/68/S* 

6547 Affinis® MonoBody 75 ml
2x 75 ml kartuše, 8 ks míchacích kanyl MT/tyrkysové/čiré/bílé/68/S*

6487 Affinis® system 360 heavy body
2x 300 ml Refill package báze, 2x 62 ml Refill package katalyzátor 

6485
Affinis® system 360 heavy body starter Kit
300 ml báze, 62 ml katalyzátor, podpůrná kartuše, 10 ks míchacích kanyl 
MT/zelené/čiré/bílé/50/S*

6482 Affinis® MonoBody system
2x 300 ml Refill package báze, 2x 62 ml Refill package katalyzátor

6480
Affinis® system 360 MonoBody starter Kit
300 ml báze, 62 ml katalyzátor, podpůrná kartuše, 10 ks míchacích kanyl 
MT/zelené/čiré/bílé/50/S*
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www.coltenewhaledent.com
© 2007 Coltène/Whaledent AG

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de

* MT = Ponta de mistura
S = Recta


