
Caso Clínico

Dr. Sander, Austria, técnica de impressão de um passo, mistura dupla, com 
AFFINIS®PRECIOUS light body e AFFINIS® heavy body

Aplicação de AFFINIS®PRECIOUS 
light body.

A característica de humedecimento instantâneo 
de AFFINIS®PRECIOUS durante a aplicação 
captura os pormenores das margens.

As superiores propriedades de humedecimento 
e a fluidez optimizada evitam as bolhas de ar e 
as distorções das margens.

A preparação está devidamente 
recoberta e o material não 
escorre da preparação. 

Coloque a moldeira e deixe o material secar. Impressão perfeita com AFFINIS®PRECIOUS 
light body em combinação com AFFINIS® heavy 
body. 

„A afinidade à superficie de AFFINIS®Precious é optimizada em superficie dental 

húmida – o requisito básico para impressões isentas de bolhas e de fino detalhe. 

O tempo clinico das pastas de correcção AFFINIS®Precious oferecem um tempo 

de trabalho ideal e um curto tempo de secagem em boca de apenas 110 s, para 

impressões rápidas e extremamente precisas sem procedimentos de aplicação 

apressada.

Nunca a toma de impressões foi tão conveniente e precisa.“ 

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® influencía o seu sucesso. Até ao fim.

6775 Affinis®PRECiOUs light body Embalagem simples silver
cartuchos 2 × 50 ml, MT/yellow/clear/whiTe/69/s* 12 unidades

6776 Affinis®PRECiOUs regular body
cartuchos 2 × 50 ml, MT/yellow/clear/whiTe/69/s* 12 unidades

Acessórios: microsystem™

6779
Affinis®PRECiOUs light body microsystem™ Embalagem simples silver
cartuchos 4 × 25 ml microsystem™,
Pontas de MT/green/green/whiTe/70/s* 20 unidades, Pontas orais 20 unidades

6780
Affinis®PRECiOUs regular body microsystem™ Embalagem simples Gold
cartuchos 4 × 25 ml microsystem™,
Pontas de MT/clear/clear/whiTe/70/s* 20 unidades, Pontas orais 20 unidades

Affinis®PRECiOUs microsystem™

Acessórios: 50/75 system

Acessórios: sistema 360 

6900 Distribuidor 50/75 ml  1 un.

6550 MT/yellow/clear/whiTe/69/s*  40 un.

6552 MT/Turquoise/clear/whiTe/68/s*  40 un.

6555 Pontas orais, amarelas  100 un.

6160 cartucho de suporte  1 un.

6161 MT/green/clear/whiTe/50/s*  40 un.

6270 Distribuidor MKii microsystem™ 1 un.

6214 MT/clear/clear/whiTe/70/s*   40 un.

6215 MT/clear/clear/whiTe/70/s*  100 un.

6202 MT/green/green/whiTe/70/s*  40 un.

6205 MT/green/green/whiTe/70/s*  100 un.

6210 Pontas orais   100 un.

Para mais informações:
www.coltenewhaledent.com

6530 Affinis® putty soft
Base e catalizador, 300 ml cada

6531 Affinis® fast putty soft
Base e catalizador, 300 ml cada

6535 Affinis® putty super soft
Base e catalizador, 300 ml cada

6520 Affinis® heavy body 75 ml
cartuchos 2 × 75 ml Pontas de MT/Turquoise/clear/whiTe/68/s* 8 unidades

6620 Affinis® fast heavy body 75 ml
cartuchos 2 × 75 ml Pontas de MT/Turquoise/clear/whiTe/68/s* 8 unidades

6547 Affinis® MonoBody 75 ml
cartuchos 2 × 75 ml Pontas de MT/Turquoise/clear/whiTe/68/s* 8 unidades

6487 Affinis® system 360 heavy body
recarga 2 × 300 ml Base, recarga catalista 2 × 62 ml 

6485
Affinis® system 360 heavy body starter Kit
recarga 1 × 300 ml Base, recarga catalista 1 × 62 ml cartucho de suporte 1×,  
Pontas de MT/green/clear/whiTe/50/s* 10 ×

6482 Affinis® MonoBody system
recarga 2 × 300 ml Base, recarga catalista 2 × 62 ml 

6480
Affinis® system 360 MonoBody starter Kit
recarga 1 × 300 ml Base, recarga catalista 1 × 62 ml cartucho de suporte 1×,  
Pontas de MT/green/clear/whiTe/50/s* 10 ×
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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 Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent 

Apartado 8252
1803-001 Lisboa/Portugal
TM +351 962 971 500 
(Sul e Ilhas)
TM +351 962 619 471 
(Centro e norte)
TM   +351 966 653 321 
(Norte)

colteneprtgal@iol.pt

* MT = Ponta de mistura
S = Recta



Superiores propriedades de fluidez
Extraordinária nitidez das margens
Secagem termo-reactiva



Os materiais de polivinilsiloxano (PVS) Wash AFFINIS®PRECIOUS têm um ângulo de contacto de ap-
enas 10%. As suas superiores propriedades de fluidez permitem que os materiais de impressão cap-
turem pormenores cruciais das superfícies das preparações em ambientes húmidos.

AFFINIS®PRECIOUS *

AFFINIS®PRECIOUS flúi 
directamente para o sulco, 
prevenindo bolhas de ar.

As propriedades tixotrópicas 
evitam afundamentos e 
gotejamentos.

Os materials wash 
AFFINIS®PRECIOUS produzem 
impressões exactas e sem 
espaços vazios.

Exemplo ilustrativo de uma material sem propriedade auto-contornante *

Formação de bolsas de ar. Inclusão de vazios. Resultado: defeitos à superficie.

A fórmula termo-reactiva permite-lhe o 
controlo do tempo total de secagem

Os materiais Wash AFFINIS®PRECIOUS têm tempos de trabalho variáveis entre 5 e 60 segundos. Esta 
variação é possível graças à sua fórmula termo-reactiva que tem um tempo de secagem acelerado 
logo que a moldeira tenha sido colocada e o material atingido a sua espessura final de película. Isto 
permite que o tempo total de secagem da impressão seja directamente proporcional ao número de 
preparações incluídas. Quanto menor for o número de preparações menos tempo de secagem será 
necessário. 

Superiores propriedades de fluidez onde são importantes  – 
na boca …



Tempo total de secagem para 1, 5, e 12 preparações **

1 Prep 5 s 120 s

Tempo total de secagem 125 s

5 Preps 25 s 120 s

Tempo total de secagem 145 s

12 Preps 60 s 120 s

Tempo total de secagem 180 s

n AFFINIS®PRECIOUS tempo de trabalho material wash = 5 s/Prep
n AFFINIS® material de moldeira  = 120 s

** Dados internos utilizando a Técnica de 1 Fase

… in-vitro

AFFINIS®PRECIOUS foi desenvolvido para produzir resultados exactos na boca e no laboratório. A sua 
capacidade de humedecimento permite ao gesso húmido fluir com maior facilidade para o interior das 
impressões, produzindo modelos mais exactos. Um modelo exacto é fundamental para que o técnico 
de laboratório possa criar restaurações que se ajustem correctamente. 

* Dados Internos

Afinidade à superficie inicial em dentina húmida  *

10° 48° 39° 27° 66° 38°
AFFINIS®PRECIOUS lb Produto A Produto B Produto C Produto D Produto E

Exactidão da Replicação do Modelo *

Ângulo de contacto da gotícula de água após ser colocada em contacto durante 10 s com materiais de impressão 
light body curados

… e no laboratório

AFFINIS®PRECIOUS lb Produto A Produto B Produto C Produto D Produto E

Quantidade definida de material em superficie dental húmida após 10 segundos



Extraordinária nitidez das margens com 
as cores Wash Silver e Gold 

AFFINIS®PRECIOUS proporciona-lhe uma nitidez excepcional de pormenores nas 
margens. A exclusiva pigmentação prateada e dourada reduz drasticamente a 
difusão da luz, melhorando, assim, a visibilidade das margens.

AFFINIS®PRECIOUS light body AFFINIS®PRECIOUS regular body


