
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

Przypadek kliniczny

Dr Sander, Austria; wycisk pobrany techniką dwuwarstwową jednoczasową z 

zastosowaniem masy wyciskowej AFFINIS® PRECIOUS light body i AFFINIS® heavy body. 

Aplikacja masy wyciskowej 

AFFINIS® PRECIOUS light body.

Natychmiastowe właściwości nawilżające masy 

wyciskowej  AFFINIS® PRECIOUS umożliwiają 

idealne odwzorowanie szczegółów brzeżnych.

Najwyższe wartości nawilżające i optymalna 

płynność zapobiegają powstawaniu przestrzeni 

powietrznych (bąbelków).

Obszar preparacji został prawidłowo 

pokryty masą wyciskową. Materiał nie 

spływa – pozostaje w miejscu aplikacji. 

Umieszczenie łyżki wyciskowej w jamie ustnej 

pacjenta. 

Perfekcyjny wycisk AFFINIS® PRECIOUS light body i 

AFFINIS® heavy body.

 „Wartość powinowactwa powierzchniowego masy wyciskowej AFFINIS® PRECIOUS została 

dostosowana do warunków wilgotnych powierzchni zębów. Jest to podstawowe wymaganie 

stawiane materiałom wyciskowym umożliwiające wykonanie prawidłowych wycisków – 

pozbawionych przestrzeni powietrznych (bąbelków). Kliniczny czas pracy masami wyciskowymi 

AFFINIS® PRECIOUS pozwala na skrócenie czasu pobierania wycisku do minimum (110 s), co 

umożliwia przeprowadzenie procedury w sposób szybki i niezwykle dokładny. 

Nigdy wcześniej pobieranie wycisków nie było tak wygodne a zarazem precyzyjne.”

Dr Amon Gabriel Sander 

AFFINIS® wpływa w Twój sukces. 

6775 AFFINIS® PRECIOUS light body
2 × 50 ml końcówek wewnątrzustnych, 12 szt. MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S*

6776 AFFINIS® PRECIOUS regular body
2 × 50 ml końcówek wewnątrzustnych, 12 szt. MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S*

Akcesoria: microSystem™

6779
AFFINIS® PRECIOUS light body microSystem™
4 × 25 ml końcówek wewnątrzustnych microSystem™,
20 szt. MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S*, 20 szt. żółtych wewnątrzustnych 

6780
AFFINIS® PRECIOUS regular body microSystem™ 

4 × 25 ml końcówek wewnątrzustnych microSystem™,
20 szt. MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S*, 20 szt. żółtych wewnątrzustnych 

AFFINIS®PRECIOUS microSystem™

Akcesoria: 50/75 System

Akcesoria: System 360

6900 Podajnik 50/75 ml  1 szt.

6550 MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S*  40 szt.

6552 MT/TURQUOISE/CLEAR/WHITE/68/S*  40 szt.

6555 Mikrokońcówki do ust  100 szt.

6160 dozownik wspomagający  1 szt.

6161 MT/GREEN/CLEAR/WHITE/50/S*  40 szt.

6270 pistolet microSystem™ MKII  1 szt.

6214 MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S*   40 szt.

6215 MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S*  100 szt.

6202 MT/GREEN/GREEN/WHITE/70/S*  40 szt.

6205 MT/GREEN/GREEN/WHITE/70/S*  100 szt.

6210 żółtych wewnątrzustnych   100 szt.

Więcej informacji na stronie:

www.coltenewhaledent.com

6530 AFFINIS® putty soft
baza i katalizator, każdy 300 ml 

6531 AFFINIS® fast putty soft
baza i katalizator, każdy 300 ml 

6535 AFFINIS® putty super soft
baza i katalizator, każdy 300 ml 

6520 AFFINIS® heavy body 75 ml
2 × 75 ml, 8 końcówek mieszających MT/TURQUOISE/CLEAR/WHITE/68/S*

6620 AFFINIS® fast heavy body 75 ml
2 × 75 ml, 8 końcówek mieszających MT/TURQUOISE/CLEAR/WHITE/68/S*

6547 AFFINIS® MonoBody 75 ml
2 × 75 ml, 8 końcówek mieszających MT/TURQUOISE/CLEAR/WHITE/68/S*

6487 AFFINIS® System 360 heavy body
2 × 300 ml baza, 2 × 62 ml katalizator

6485
AFFINIS® System 360 heavy body Zestaw wprowadzający
1 × 300 ml baza, 1 × 62 ml katalizator, 1 × dozownik wspomagający
10 × MT/GREEN/CLEAR/WHITE/50/S*

6482 AFFINIS® MonoBody System
2 × 300 ml baza, 2 × 62 ml katalizator

6480
AFFINIS® System 360 MonoBody Zestaw wprowadzający 
1 × 300 ml baza, 1 × 62 ml katalizator, 1 × dozownik wspomagający
10 × MT/GREEN/CLEAR/WHITE/50/S*
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Najlepsza płynność materiału

Doskonała jakość odwzorowania brzegów preparacji 

Termoaktywna formuła wiązania
* MT = końcówki mieszające
S = proste

Generalny Dystrybutor 

w Polsce

Poldent Sp z o.o.

Al. Jana Pawła II 80 lok 6

00-175 Warszawa

Tel. (022) 351 7 650 -655

Fax. (022) 351 7 679

poldent@poldent.pl

http://www.poldent.pl



Całkowity czas wiązania dla 1, 5 i 12 opracowywanych preparacji **

1 preparacja 5 s 120 s

125 s całkowity czas wiązania 

5 preparacji 25 s 120 s

145 s całkowity czas wiązania

12 preparacji 60 s 120 s

180 s całkowity czas wiązania 

■ Czas pracy AFFINIS® PRECIOUS = 5 s/na preparację 

■ Czas wiązania w jamie ustnej masy wyciskowej AFFINIS® wynosi 120 s 

** Dane wewnętrzne ustalone podczas stosowania techniki jednoczasowej dwuwarstwowej.

Poliwinylosiloksanowe (PVS) masy wyciskowe AFFINIS® PRECIOUS wykazują kąt przylegania równy tylko 10°. 

Najlepsza płynność materiału pozwala na wykonywanie wycisków perfekcyjnie odwzorowujących szczegóły 

nawet w wilgotnych warunkach jamy ustnej. … w jamie ustnej 

AFFINIS® PRECIOUS stworzono, by umożliwić osiąganie najlepszych rezultatów w jamie ustnej/gabinecie sto-

matologicznym i laboratorium. Dzięki wilgotności materiału mokry gips łatwo napływa do wycisku, pozwalając 

na odlanie idealnego modelu. Dobrze wykonany model umożliwia technikowi stworzenie precyzyjnej, 

pasującej odbudowy.

Materiał AFFINIS® PRECIOUS wpływa 

bezpośrednio do bruzd i rowków, 

zmniejszając ryzyko powstawania 

przestrzeni powietrznych (bąbelków).

Efekt tiksotropowy zapobiega 

spływaniu (kapaniu) i odklejaniu się 

materiału z miejsca aplikacji. 

Masy wyciskowe AFFINIS® PRECIOUS 

umożliwiają pobieranie doskonałych, 

pozbawionych bąbelków powietrznych 

wycisków. 

Przykłady materiałów nie posiadających własności samokonturujących *

Tworzenie bąbelków powietrza. Powstawanie pustek. Wynikowe defekty powierzchniowe.

Niesamowita czytelność brzeżna dzięki zastosowaniu srebrnego i 

złotego pigmentu w masie wyciskowej do drugiej warstwy

AFFINIS® PRECIOUS umożliwia wyjątkową czytelność szczegółów brzeżnych. Unikalna 

srebrna i złota pigmentacja redukuje efekt odbijania światła, co znacząco poprawia 

widoczność brzegów opracowywanego obszaru. 

AFFINIS® PRECIOUS light body AFFINIS® PRECIOUS regular body

Dzięki termoaktywnej formule czas wiązania 

materiału można kontrolować

Czas pracy masą wyciskową AFFINIS® PRECIOUS wynosi od 5 do 60 sekund. Istnienie tak szerokiego przedziału 

czasowego jest możliwe dzięki zastosowaniu termoaktywnej formuły, która przyspiesza wiązanie materiału 

po umieszczeniu łyżki wyciskowej w jamie ustnej i osiągnięciu przez masę jej fi nalnej gęstości. Pozwala to na 

uzależnienie całkowitego czasu wiązania od ilości opracowywanych preparacji. Im mniej preparacji w danym 

wycisku, tym krótszy całkowity czas wiązania masy wyciskowej. 

* dane wewnętrzne

Materiał o doskonałej płynności tam, gdzie jest to istotne –  

w jamie ustnej. 

Początkowe powinowactwo powierzchniowe materiału do wilgotnej zębiny  *

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

Zachowanie wymiarów kolejno odlewanych modeli *

Kąt przylegania kropelki wody po umieszczeniu jej na związanym materiale wyciskowym typu light body na czas 10 s.

… i w laboratorium

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

Określona ilość materiału na wilgotnej powierzchni zębiny po 10 s.

AFFINIS®®PRECIOUS *


