
Klinický prípad

Dr. Sander, Rakúsko, jednokroková technika dvojitého miešania s materiálmi
 AFFINIS PRECIOUS light body a AFFINIS heavy body (s vysokou viskozitou)

Aplikácia AFFINIS PRECIOUS light 
body.

Okamžitá zmáčavosť materiálu AFFINIS PRECIOUS 
počas použitia zachytáva okrajové detaily.

Lepšie zmáčavé vlastnosti a optimálne zatekanie 
bráni zachytávaniu vzduchu a deformáciám na 
okrajoch.

Preparácia je náležite prekrytá a 
materiál nesteká z preparácie.

Usadenie odtlačkovej lyžice a tuhnutie materiálu. Dokonalý odtlačok s materiálom AFFINIS  
PRECIOUS light body v kombinácii s materiálom 
AFFINIS heavy body.

„Povrchová afinita materiálu AFFINIS PRECIOUS je optimalizovaná pre vlhké povrchy zu-

bov – čo je základnou požiadavkou pre odtlačky bez bublín zachytávajúce jemné detaily. 

Materiály AFFINIS PRECIOUS poskytujú ideálny pracovný čas a krátku dobu tuhnutia v 

ústach - len 110 s stačí na rýchle a veľmi presné odtlačky bez zbytočného náhlenia sa pri 

aplikácii. Ešte nikdy nebolo odtláčanie také príjemné a presné.“

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

S materiálom AFFINIS® budete úspešní na celej čiare.

6775 AFFINIS PRECIOUS light body
2 kartuše po 50 ml, 12 ks MT/yELLOw/CLEAR/whITE/69/S*

6776 AFFINIS PRECIOUS regular body
2 kartuše po 50 ml, 12 ks MT/yELLOw/CLEAR/whITE/69/S*

Mikrosystém AFFINIS®PRECIOUS microSystem™:

6779
AFFINIS PRECIOUS light body microSystem™
4 kartuše microSystem™ po 25 ml,
20 MT/CLEAR/CLEAR/whITE/70/S*, 20 ks aplikačné špičky 

6780
AFFINIS PRECIOUS regular body microSystem™

4 kartuše microSystem™ po 25 ml,
20 MT/CLEAR/CLEAR/whITE/70/S*, 20 ks aplikačné špičky

AFFINIS PRECIOUS microSystem™

Príslušenstvo: 50/75 System

Príslušenstvo: System 360 

6900 dávkovač 50/75 ml  1 ks

6550 MT/yELLOw/CLEAR/whITE/69/S* 40 ks

6552 MT/TURqUOISE/CLEAR/whITE/68/S* 40 ks

6555 Aplikačné špičky do úst, žlté,  100 ks

6160 Kartuša do zmiešavacích prístrojov  1 ks

6161 MT/gREEn/CLEAR/whITE/50/S* 40 ks

6270 Dávkovač microSystem™ MKII  1 ks

6214 MT/CLEAR/CLEAR/whITE/70/S*  40 ks

6215 MT/CLEAR/CLEAR/whITE/70/S* 100 ks

6202 MT/gREEn/gREEn/whITE/70/S* 40 ks

6205 MT/gREEn/gREEn/whITE/70/S* 100 ks

6210 aplikačné špičky 100 ks

Ďalšie informácie: 
www. coltenewhaledent.com

6530 AFFINIS® putty soft
Báza a katalyzátor, po 300 ml

6531 AFFINIS® fast putty soft
Báza a katalyzátor, po 300 ml

6535 AFFINIS® putty super soft
Báza a katalyzátor, po 300 ml

6520 AFFINIS® heavy body 75 ml
2 × 75 ml kartuše, 8 ks MT/TURqUOISE/CLEAR/whITE/68/S*

6620 AFFINIS® fast heavy body 75 ml
2 × 75 ml kartuše, 8 ks MT/TURqUOISE/CLEAR/whITE/68/S* 

6547 AFFINIS® MonoBody 75 ml
2 × 75 ml kartuše, 8 ks  MT/TURqUOISE/CLEAR/whITE/68/S*

6487 AFFINIS System 360 heavy body
2 × 300 ml báza, náhradná náplň, 2 × 62 ml katalyzátor, náhradná náplň

6485
Štartovacia súprava AFFINIS System 360 heavy body
1 × 300 ml báza, 1 × 62 ml katalyzátor, 1 × kartuša do zmiešavacích prístrojov,
10 × MT/gREEn/CLEAR/whITE/50/S*

6482 AFFINIS MonoBody System
2 × 300 ml báza, náhradná náplň, 2 × 62 ml katalyzátor, náhradná náplň

6480
Štartovacia súprava AFFINIS System 360 MonoBody
1 × 300 ml báza, 1 × 62 ml katalyzátor, 1 × kartuša do zmiešavacích prístrojov,
10 × MT/gREEn/CLEAR/whITE/50/S*
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* MT = miešacie koncovky
S = rovné



Dokonalé vlastnosti zatekania
Vynikajúca okrajová čitateľnosť
Termoreaktívne tuhnutie



1 preparácia  

5 preparácií 

12 preparácií 

Korekčné polyvinylsiloxánové (PVS) materiály AFFINIS PRECIOUS majú kontaktný uhol len 10°.
Ich dokonalé vlastnosti zatekania umožňujú, aby odtlačkový materiál zachytil všetky kritické povrchové  
detaily preparácie vo vlhkom prostredí.

AFFINIS®PRECIOUS *

AFFINIS PRECIOUS zateká priamo 
do sulku a zabraňuje prístupu 
vzduchu.

Tixotropné vlastnosti bránia 
zosuvu alebo stekaniu

Korekčné materiály AFFINIS 
PRECIOUS vytvárajú presné 
odtlačky bez bublín.

Ilustratívny príklad nepresného materiálu *

Vznik vzduchových bublín. Vznik prázdnych priestorov, kde 
zostáva vzduch.

Výsledkom sú povrchové vady 
odtlačku.

Termoreaktívne zloženie Vám zaistí kontrolu 
nad celkovým časom tuhnutia

Korekčné odtlačkové materiály AFFINIS PRECIOUS majú rôzne pracovné časy od 5 až do 60 sekúnd. Tento 
rôzny pracovný čas je možný vďaka termoreaktívnemu zloženiu, ktoré urýchľuje tuhnutie  po usadení lyžice v 
momente, keď materiál dosiahol svoju konečnú hrúbku filmu. Celkový čas tuhnutia je potom priamo úmerný 
počtu preparácií zahrnutých v odtlačku. Čím menší počet preparácií máte, tým kratší je čas potrebný na 
tuhnutie.

Dokonalé zatekanie tam, kde je potrebné –
v ústach …



Príklady celkového klinického času tuhnutia pre  
1, 5 a 12 preparácií  **

1 preparácia  5 s 120 s

celkový klinický čas tuhnutia 125 s

5 preparácií 25 s 120 s

celkový klinický čas tuhnutia 145 s

12 preparácií 60 s 120 s

celkový klinický čas tuhnutia 180 s

n Klinický pracovný čas tekutého materiálu AFFINIS PRECIOUS = 5 s/prep
n Klinický čas tuhnutia tuhého, lyžicového materiálu AFFINIS v ústach = 120 s

** Interné údaje použitím jednokrokovej techniky

… in vitro

Materiál AFFINIS PRECIOUS bol vyvinutý s cieľom poskytovať presné výsledky v ústach aj v laboratóriu. Zmá-
čavosť umožňuje, aby mokrá sadra zatekala jednoduchšie do odtlačkov, čím sa získavajú presnejšie modely. 
A presný model je pre zubného technika tým kľúčom, ktorý mu otvorí cestu k vytvoreniu dobre pasujúcej 
náhrady.

* Interné údaje

Počiatočná povrchová afinita k vlhkému dentínu *

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

Presnosť replikácie modelov *

Kontaktný uhol kvapky vody po 10 s, ako bola nanesená na vytuhnutý korekčný materiál AFFInIS PRECIOUS

… a v laboratóriu

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

Definované množstvo materiálu na vlhkom povrchu dentínu po 10 s



Vynikajúca okrajová čitateľnosť so 
striebornými a zlatými farbami

AFFINIS PRECIOUS Vám poskytuje vynikajúcu čitateľnosť okrajových detailov. Jedinečná 
strieborná a zlatá pigmentácia výrazne redukuje efekt rozptylu svetla, čím sa zlepšuje 
viditeľnosť okrajov.

Materiál AFFINIS PRECIOUS light body  
(s nízkou viskozitou) 

AFFINIS PRECIOUS regular body  
(so strednou viskozitou)


