
IMPLANTOLOGI

Perfekte resultater med lethed

Præcision og at arbejde hurtigt med førsteklasses materialer er et krav.
Til gavn for patienten, og med fordele for såvel tandlæger som laboratorieteknikere. 



1 AFFINIS

AFFINIS®

Nyudviklet overflade-affinitet. AFFINIS er karakteriseret 
ved at det blandede materiale hurtig befugter tand og 
gingiva – det sætter helt nye standarder.

Fremragende flydeegenskaber. Pga. den unikke 
struktur i det overfladeaktive system har AFFINIS en meget 
lav flydegrænse (selvkonturerende konsistens).  Med 
flowegenskaber på samme niveau som hydrokolloider, flyder 
skematerialet let ind i alle kritiske områder uden at der udøves 
et tryk. Samtidigt er det blandede materiale tiksotropt, så det 
ikke drypper fra tanden.

Indskruning af aftryksstiften 
for et lukket aftryk.

Placeringen af aftryksstiften 
tjekkes.

President aftryksskeen påføres  
Coltène adhæsiv.

Overføringskapperne sættes på 
aftryksstifterne.

AFFINIS’ ideelt tilpassede arbejds- og afbindingstider gør dig i stand til at arbejde sikkert 
og til at spare tid. Skeen anbringes in situ og holdes med et let pres på plads under 
den korte afbindingstid. Aftrykket kan let fjernes, og dets høje rivestyrke sikrer, at alle 
detaljer bevares. Et aftryk med en perfekt reproduktion af de marginale konturer og en 
afbindingskontraktion på højst 0,2 % er den ideelle startsituation for laboratorieteknikeren 
til at producere nøjagtige restaureringer.  

Nyudviklede flydeegenskaber og overflade-affiniteten fører til perfekte 
resultater.

Pga. deres nyudviklede overflade-affinitet og de fremragende flydeegenskaber (som svarer til 
hydrokolloidernes) har AFFINIS korrekturmaterialer (light og regular) praktisk talt udelukket risikoen for at 
indeslutte luftblærer – dermed undgås defekter i aftrykkets præparationssområde.

AFFINIS light body AFFINIS regular body
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2 AFFINIS MonoBody

AFFINIS® MonoBody

≤60s≤60s ≥2min
30s

Fyldning af aftryksskeen med 
AFFINIS MonoBody.

Sprøjtning rundt om aftryksstifterne 
med AFFINIS MonoBody.

Anbringelse af skeen i munden. 
Skeen presses ned i 2-3 sekunder 
og holdes på plads indtil 
afbindingen er fuldstændig.

Løft aftrykket forsigtigt op 
og fjern det fra munden.

AFFINIS 360 MonoBody kan leveres i såvel selvaktiverende 360 ml plastposer til dynamiske 
blandemaskiner som i 75 ml automix magasin til manuel dispensering. AFFINIS MonoBody 
enkeltfase-aftryksmateriale  er blevet udviklet som sprøjte- og skemateriale. Det har 
fremragende befugtningsegenskaber i fugtige omgivelser. AFFINIS’ overflade-affinitet  
svarer til de hydrofile egenskaber hos polyæther- og hydrokolloidmaterialerne. 

•	Hurtig	afbinding	forhindrer	unøjagtigheder	pga.	rystelser
•	Fremragende	tixotropi	–	stabilt,	kan	flyde	under	pres
•	Neutral	smag
•	Særdeles	fleksibelt	–	enkelt	at	fjerne,	også	fra	modellen
•	Dimensionsstabilt	selv	under	desinfektion

Det første enkeltfase-aftryksmateriale med det 
nyudviklede AFFINIS overfladebefugtningssystem til 
perfekte aftryk i et fugtigt miljø.

VIGTIGT: Aftrykkets afbinding skal også tjekkes intraoralt før det fjernes 
fra	munden.	Højere	 temperatur	accelererer	afbindingensprocessen,	 lavere	
temperatur forsinker den.

Imponerende fri for blærer.
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3 AFFINIS PrECIOuS

AFFINIS®PrECIOuS

udskruning af aftryksstift. Indskruning af gingivaformere, 
som svarer til dimensionerne på 
den efterfølgende restaurering.

De indskruede gingivaformere. Indsætning af bøjleretineret 
provisorium.

Detaljerne i  et AFFINIS PrECIOuS aftryk er særdeles let at aflæse. Den unikke sølv- og 
guldpigmentering reducerer lysspredningen markant og forbedrer  den visuelle  opfattelse 
af detaljerne.

AFFINIS PrECIOuS A-silikone korrekturmaterialer har en 
kontaktvinkel på kun 10º. De unikke flydeegenskaber 
gør det let for aftryksmaterialet at registrere alle kritiske 
overfladedetaljer på præparationen, selv i et fugtigt miljø.

AFFINIS PRECIOUS er blevet udviklet for at opnå 
fulstændigt præcise resultater i munden og i 
laboratoriet. Momentan befugtning af aftryksoverfladen 
får gipsen  til at flyde lettere og skaber på den måde 
nøjagtige hårdgipsmodeller.

Fremragende flydeegenskaber hvor det tæller –
i munden …

Konsistensen af AFFINIS 
PrECIOuS.

Et perfekt aftryk med AFFINIS 
PrECIOuS regular og AFFINIS heavy.

TIP: For at opnå en længere arbejdstid, kan materialet opbevares i køleskab 
før anvendelsen.
VIGTIGT: For at garantere en perfekt binding mellem materialerne 
ved korrekturaftryk, skal det afbundne skemateriale (heavy, putty 
eller MonoBody) skylles omhyggeligt med lunkent vand og tørres før 
korrekturaftrykket tages.

AFFINIS PRECIOUS light body AFFINIS PRECIOUS regular body

4



4 Cool Temp NATurAL

Cool Temp® NATurAL

≤35s 30-
40s

≥4min
30s

Den lave polymeriseringstemperatur forebygger irritation af pulpa, og din patient spares 
derfor for ubehag. Din patient kan læne sig afslappet tilbage og forblive helt cool pga. den 
enkle og hurtige fremstilling af den temporære restaurering.

Pga. den optimerede elastiske fase, kan Cool Temp 
NATURAL fjernes fra munden selv efter en meget kort 
oral afbindingstid. resultatet er en nøjagtig provisorisk 
restaurering som uden vanskeligheder kan kontureres og 
poleres.

TIP: For at lette fjernelsen af Cool Temp NATurAL, kan præparationen forinden 
appliceringen pensles med Coltène separator.
ENKLE OG HURTIGE KORREKTIONER: Synergy Flow er ideelt til at reparere 
små defekter og til at modificere kronekanter. 

VIGTIGT: Cool Temp Natural kan anvendes som provisorium ved implantatbe-
handling, hvis et abutment er skruet ind i suprastrukturen.

Provisorisk krone- og bromateriale

Fyldning af  putty-aftrykket 
(der er taget før præpa-
ration) med Cool Temp 
Natural.

Indsættelse af det fyldte 
aftryk i munden
(efter præparation).

Efter en kort oral afbinding-
stid har Cool Temp Natural 
fået en elastisk konsistens 
og kan let fjernes fra mun-
den sammen med aftrykket.

Så snart den provisoris-
ke restaurering er helt 
afbundet, kan den uden 
besvær kontureres og 
poleres.

Cementering af Cool Temp 
provisoriet med TempoSil.

EXCELLENT ÆSTETIK
•	3	fluorescerende	Vita™*	farver

BRUGERVENLIG    
•	Lille	kontraktion	=	bedre	marginal	adaptering
•	Særdeles	gode	poleringsegenskaber

Lavere polymeriserings-temperatur
•	Lav	temperatur	=	ingen	skader	på/irritation	af	pulpa

*Vita™	er	ikke	et	varemærke	for	Coltène/Whaledent5



5 JET BLuE BITE

JET BLuE® BITE

≤30s ≥40s

Med den nye smidige, flødeskumsagtige konsistens af JET BLuE BITE, bider patienten fuld-
stændigt naturligt sammen uden at føle  den mindste bidmodstand. Materialet appliceres 
med en speciel spredespids direkte fra magasinet. Den meget korte, patientvenlige orale 
afbindingstid fikserer bidrelationerne på ingen tid. Efter at bidregistratet er afbundet, har 
JET BLuE BITE en høj sluthårdhed på 89 Shore A.

Problemfri håndtering og hurtig, præcis afbinding.

Applikation af JET BLuE BITE i 
venstre side af underkæben.

Pga. den flødeskumsagtige 
konsistens kan patienten 
uhindret bide sammen uden 
modstand.

Den orale afbindingstid er kun 
40 sekunder.

Når JET BLuE BITE er afbundet, 
kan bidregistratet fjernes uden 
af efterlade spor. 

•	Forbliver	præcist,	hvor	du	ønsker	det
•	Ingen	bidmodstand,	fjedrer	ikke
•	Stor	sluthårdhed	og	dog	fleksibel	–	let	at	trimme
 Hurtig
  30 sekunders arbejdstid
         40 sekunders oral afbindingstid
 Superhurtig
  20 sekunders arbejdstid
         30 sekunders oral afbindingstid

Bidregistreringsmateriale

VIGTIGT: Efter polymerisering og fjernelse af materialet fra munden, skal 
alle gingivale kontakter og underskæringer fjernes med en skarp kniv eller 
bortslibes med et bor. Dette forebygger at modellerne fjedrer, når de bliver 
støbt ind i en artikulator.

JET	BLUE	BITE	er	varemærke	for	Coltène/Whaledent	i	USA.	JET	BLUE	er	et	internationalt	registreret	varemærke	for	Coltène/Whaledent	AG	(udenfor	USA) 6



6 PINDEx

PINDEx®

udstøbning af aftrykket med 
superhård gips.

En	skabelon	til	GI-MASK	
produceres med laboratorie-
putty på modellen.

Det område på modellen, som 
skal	reproduceres	af	GI-MASK,	
kan reduceres med en gipskniv.

Injektionshuller og 
afløbskanaler	for	GI-MASK	
kan produceres med en 
gipskniv i områder med 
implantater.

PINDEx systemet giver dig en overflod af afgørende fordele ved produktionen af dine 
modeller. Aftrykket kan udstøbes uden forstyrrelser, uden at indsætte stifter i den uafbundne 
gips. Præcisionsstifterne med bøsninger kan altid indsættes absolut parallelle pga. den 
nøjagtige boring – derved garanteres en let fjernelse og genindsættelse af stamperne. 
Stifterne guides ikke ned i gipssoklen, men i præcisionsbøsninger af plast eller metal. Dette 
betyder, at der ikke sker nogen abrasion af gipsen.

Enkel, hurtig og sikker placering af stifterne med 
laser teknologi.

•		Hvid	laser-lysstråle	for	præcis	bestemmelse	af	borets	
position

•	Optimale	visuelle	betingelser	under	alle	lysforhold	–	du	
kan arbejde uden at trættes

•	Laserlys	er	bedre	egnet	end	andre	lyskilder

Model præcision uden kompromis

Indsatte PINDEx stifter med 
bøsninger.

Færdig PINDEx model med 
laboratorie- implantater.

Model direkte efter frigørelse fra 
ACCuTrAC akrylglas-sokkel.

Færdig ACCuTrAC 
model med laboratorie-
implantater.

TIP: Skyl kort aftrykket med en sæbeopløsning og skyl derefter grundigt 
med rent vand. Derved nedsættes overfladespændingen og udstøbningen 
lettes.
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7 GI-MASK New Formula

GI-MASK® New Formula

≤2min ≥7min

Hurtig og let fremstilling:  GI-MASK	Automix	New	Formula	
blandes automatisk og appliceres direkte fra magasinet. 
Den afstemte arbejdstid på 2 minutter og den korte 
afbindingstid på 7 minutter muliggør en hurtig produktion 
af gingivamasken.

Fleksibel med stor rivestyrke:  Gingivalmasken	udsættes	for	
stor belastning pga. den konstante  aftagning og indsættelse 
under	 produktionen	 af	 restaureringen.	 GI-Mask	 Automix	
New Formula har en ideel elasticitet og stor rivestyrke for at 
skabe et problemfrit arbejde frem til færdiggørelsen.

Aftrykket i laboratorie-putty 
isoleres	med	GI-MASK	
universal separator.

Injicér	GI-MASK	med	en	
blandekanyle og en applika-
tionsspids i de dertil fremstillede 
huller indtil materialet løber ud 
igen fra det modsatte hul.

Fjern skabelonen efter afbind-
ingen og med en skalpel fjernes 
retentionerne i området med 
injektionshuller og afløbskanaler.

Fjern overskud og tryksteder 
med et roterende instrument til 
silikoner. Anvend lav hastighed.

GI-MASK	 Automix	 New	 Formula	 anvendes	 til	 præcise	 reproduktioner	 af	 blødtvævs-
strukturer. Denne A-silikone gingiva-imitation (maske) leverer alle informationer til et 
præcist design af suprastrukturer eller stel. Den æstetiske farve på masken hjælper dig til 
at vurdere den kliniske situation bedre.

Gør	det	lettere	at	opnå	perfekt	æstetik,	perfekt	funktion	og	parodon-
tal hygiejne i dentale restaureringer.
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GI-MASK	gingivamaske	kan	
let aftages fra mastermodel-
len og genindsættes.

PINDEx bøsningerne er  sat på 
stifterne, der er limet fast i gipsen.

Modellen er savet i segmenter 
med PINDEx saven.

PINDEX	 og	 GI-Mask	 er	 et	
præcist modelteam, der 
producerer et nøjagtigt im-
plantat. 

GI-MASK	Automix	New	
Formula kan injiceres direkte 
i aftrykket. Laboratorie-
implantater indstøbes i 
materialet ca. 5 mm i højden 
vha. applikationsspidsen.

AFSTANDSHOLDER:  Anbring et tyndt lag voks rundt om den synlige 
del af aftryksstiften op til det gevindskårne (eller tilsvarende) område 
(afstandsholder). Det samme kan også gøres på steder inde i aftrykket, 
hvor bro-elementerne senere skal anbringes. Dette formindsker behovet 
for beslibning eller beskæring af gingivamasken.

Let at beslibe og skære.
Let at beslibe og skære.
Pga. den optimale stabilitet 
kan gingivamasken slibes præ-
cist vha. den silikonetrimmer, 
der er med i startsættet, eller 
ved at anvende en skalpel.
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8 ParaCem universal DC

ParaCem® universal DC

De præcise implantatkroner 
set facialt fra.

udskruning og fjernelse af 
gingivaformeren.

Indskruning af abutments, 
fremstillet af laboratorie-
teknikeren.

ParaBond non-rinse conditioner 
er gnubbet ind og lufttørret. 
Derefter appliceres det 
blandede ParaBond Adhæsiv 
A og B. 

ParaCem universal DC er en dualhærdende universalcement til fastgørelse af alle typer 
indirekte restaureringer, herunder kroner, broer, indlæg, onlays, facader  og rodstifter ( i 
alle materialer så som keramik, metal og komposit). ParaCem universal DC er en cement, 
som er let at anvende, og som også kan anvendes som opbygningsmateriale.

SMIDIG TIXOTROPISK KONSISTENS
•	Let	håndtering
•	Let	fjernelse	af	overskudsmateriale
•	Kan	anvendes	som	opbygningsmateriale
 
VITA™ DENTALFARVER – ENKELT FARVEVALG
 
STOR ADHÆSIONSKRAFT – HOLDBAR RESTAURERING

Fremragende æstetik, håndtering og retention. Stor 
adhæsionskraft – holdbare restaureringer. ParaCem universal 
DC har en excellent retentionsevne til emalje og dentin 
– det garanterer en langtidsholdbar restaurering. Denne 
gode bindingsstyrke er opnået ved at anvende ParaBond 
non-rinse conditioner sammen med ParaBond Adhæsiv . 
Da ParaCem universal DC er dualhærdende, garanteres 
en fuldstændig afbinding med såvel lyspolymerisering som 
kemisk polymerisering – selv i skyggefulde områder.

En cement som ikke efterlader uopfyldte ønsker.
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Dosér ParaCem Base og 
Catalyst i forholdet 1:1 og 
bland dem omhyggeligt.

ParaCem universal DC ap-
pliceres med en børste på 
indersiden af restaureringen.

Kontroller kontaktpunkterne 
og efterpolér evt.

Det færdige resultat set 
facialt fra.

Stiftopbygning.
Stor mekanisk styrke som 
opbygning.

Kroner og broer.
Let at fjerne 
overskudsmateriale pga. 
den ideelle tixotropiske 
konsistens.

ParaCem universal DC er blevet udviklet til universel anvendelse. Den smidige konsistens og de 
fremragende håndteringsegenskaber forenkler anvendelsen og fjernelsen af overskudsmateriale. 
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1

2

6530     AFFINIS putty soft 
  Base og Catalyst á 300 ml
6531 AFFINIS fast putty soft 
  Base og Catalyst á 300 ml 
6535 AFFINIS putty super soft 
  Base og Catalyst á 300 ml

6520 AFFINIS heavy body 75 ml 
  Magasin 2 x 75 ml 
  MT/TUrqUOISE/CLEAr/WHITE/68/S*	 8 stk.

6620 AFFINIS fast heavy body 75 ml 
  Magasin 2 x 75 ml
  MT/TUrqUOISE/CLEAr/WHITE/68/S*	 8 stk.

6501 AFFINIS light body 50 ml 
  Magasin 2 x 50 ml
  MT/yELLOW/CLEAr/WHITE/69/S*  12 stk.

6601 AFFINIS fast light body 50 ml     
  Magasin  2 x 50 ml 
  MT/yELLOW/CLEAr/WHITE/69/S*	 12 stk.
 
6511 AFFINIS regular body 50 ml 
  Magasin 2 x 50 ml
  MT/yELLOW/CLEAr/WHITE/69/S*  12 stk.

6611 AFFINIS fast regular body 50 ml     
  Magasin  2 x 50 ml 
  MT/yELLOW/CLEAr/WHITE/69/S*  12 stk.

 TILBEHØR 50/75 SYSTEM
6900 Dispenser	50/75	ml  1 stk.
6550 MT/yELLOW/CLEAr/WHITE/69/S*  40 stk.
6552 MT/TUrqUOISE/CLEAr/WHITE/68/S*  40 stk.
6555 Gule	intraorale	spidser	 100 stk.

PUTTY

SYSTEM 50/75

SYSTEM 50/75

SYSTEM 360

MICROSYSTEMTM

6487 AFFINIS System 360 heavy body
  refillpakning Base   2 x 300 ml
  refillpakning Catalyst 2 x 62 ml

6485 AFFINIS System 360 heavy body Starter Kit
  Base 1 x 300 ml
  Catalyst 1 x 62 ml 
  Støttemagasin 1 stk.
  MT/GrEEN/CLEAr/WHITE/50/S* 10 stk.

 ACCESSORIES SYSTEM 360
6160 Støttemagasin 1 stk.
6161 MT/GrEEN/CLEAr/WHITE/50/S*  40 stk.

6500 AFFINIS light body microSystem™  
  microSystem™	magasin		 4 x 25 ml
  MT/GrEEN/GrEEN/WHITE/70/S*	 20 stk.
  Intraorale spidser 20 stk.

6600 AFFINIS fast light body microSystem™  
  microSystem™	magasin	 4 x 25 ml 
  MT/GrEEN/GrEEN/WHITE/70/S*	 20 stk.
  Intraorale spidser 20 stk.

6510 AFFINIS regular body microSystem™  
  microSystem™	magasin	 4 x 25 ml 
  MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*	 20 stk.
  Intraorale spidser  20 stk.

6610  AFFINIS fast regular body microSystem™ 
  microSystem™	magasin	 4 x 25 ml 
  MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*	 20 stk.
  Intraorale spidser 20 stk.

    TILBEHØR MICROSYSTEM™
6270 microSystem™	Dispenser	MK	II 1 stk.
6214 MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*  40 stk.
6202 MT/GrEEN/GrEEN/WHITE/70/S*  40 stk.
6210 Intraorale spidser 100 stk.

6547 AFFINIS MonoBody 75 ml 
  Magasin 2 x 75 ml 
  MT/TUrqUOISE/CLEAr/WHITE/68/S*  8 stk.

 ACCESSORIES 50/75 SYSTEM
6900 Dispenser	50/75	ml  1 stk.
6550 MT/yELLOW/CLEAr/WHITE/69/S*  40 stk.
6552 MT/TUrqUOISE/CLEAr/WHITE/68/S*  40 stk.
6555 Gule	intraorale	spidser	 100 stk.

6482    AFFINIS System 360 MonoBody
  refillpakning Base 2 x 300 ml 
  refillpakning Catalyst 2 x 62 ml

6480 AFFINIS System 360 MonoBody Starter Kit 
  Base 300 ml
  Catalyst   62 ml
  Støttemagasin 1 stk.
  MT/GrEEN/CLEAr/WHITE/50/S* 10 stk.

     ACCESSORIES SYSTEM 360
6160 Støttemagasin  1 stk.
6161 MT/GrEEN/CLEAr/WHITE/50/S*  40 stk.
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SYSTEM 360

*	MT	=	BLANDEKANyLEr,	S	=	LIGE

Side 2: AFFINIS

Side 3: AFFINIS MonoBody



3

4

MICROSYSTEMTM

6779 AFFINIS PRECIOUS light body microSystem™  
	 25	ml	microSystem™	Magasin	 4 stk. 
 MT/GrEEN/GrEEN/WHITE/70/S* 20 stk.
 Intraorale spidser 20 stk.

6780 AFFINIS PRECIOUS regular body microSystem™  
	 25	ml	microSystem™	Magasin		 4 stk.
 MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S* 20 stk. 
 Intraorale spidser 20 stk. 

    TILBEHØR MICROSYSTEM™
6270	 microSystem™	Dispenser	MK	II	 1 stk.
6214 MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*  40 stk.
6215 MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*  100 stk.
6202 MT/GrEEN/GrEEN/WHITE/70/S*  40 stk.
6205 MT/GrEEN/GrEEN/WHITE/70/S*  100 stk.
6210 Intraorale spidser 100 stk.

6775 AFFINIS PRECIOUS light body 50 ml 
 50 ml Magasin 2 stk.
 MT/yELLOW/CLEAr/WHITE/69/S*  12 stk. 

6776 AFFINIS PRECIOUS regular body 50 ml     
 50 ml Magasin  2 stk. 
 MT/yELLOW/CLEAr/WHITE/69/S*  12 stk. 
 
 TILBEHØR 50/75 SYSTEM
6900	 Dispenser	50/75	ml		 1 stk.
6550 MT/yELLOW/CLEAr/WHITE/69/S*  40 stk.
6555	 Gule	intraorale	spidser		 100 stk.

5815     Cool Temp Natural A1 Single Pack - 50ml
 Cool Temp Natural Magasin A1 1 x 50 ml
	 MT/BLUE/CLEAr/WHITE/77/P*	 10 stk.

5805 Cool Temp Natural A2 Single Pack - 50ml 
 Cool Temp Natural Magasin A2  1 x 50 ml
	 MT/BLUE/CLEAr/WHITE/77/P* 10 stk.

5810 Cool Temp Natural A3.5 Single Pack - 50ml 
 Cool Temp Natural Magasin A3.5  1 x 50 ml
	 MT/BLUE/CLEAr/WHITE/77/P* 10 stk.

5820     Cool Temp Natural Automix 5ml A1 Refill 10ml
 Cool Temp Natural Automix sprøjte A1 2 x 5 ml
	 MT/BrOWN/CLEAr/rED/50/P*	 8 stk.

5824 Cool Temp Natural Automix 5ml A2 Refill 10ml 
 Cool Temp Natural Automix sprøjte A2 2 x 5 ml
	 MT/BrOWN/CLEAr/rED/50/P* 8 stk.

5825 Cool Temp Natural Automix 5ml A3.5 Refill 10ml 
 Cool Temp Natural Automix sprøjte A3.5 2 x 5 ml
	 MT/BrOWN/CLEAr/rED/50/P* 8 stk.

 TILBEHØR
6900 Dispenser	50/75	ml  1 stk.
7774 MT/BLUE/CLEAr/WHITE/77/P* 40 stk.
6748 MT/BrOWN/CLEAr/rED/50/P* 40 stk.
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SYSTEM 50

*	MT	=	BLANDEKANyLEr,	S	=	LIGE

Side 4: AFFINIS PrECIOuS 

Side 5: Cool Temp NATurAL
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6491    JET BLUE BITE fast 50ml
 Magasin JET BLuE BITE fast  1 x 50 ml
	 MT/PINK/CLEAr/WHITE/84/S*	 6 stk.
 Spredespidser 6 stk.

6493    JET BLUE BITE superfast 50ml
 Magasin JET BLuE BITE superfast  1 x 50 ml
	 MT/PINK/CLEAr/WHITE/84/S*	 6 stk.
 Spredespidser 6 stk.

6492    JET BLUE BITE fast microSystemTM

 Magasin JET BLuE BITE fast  2 x 25 ml
	 MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*	 10 stk.
 Spredespidser 10 stk.

6494    JET BLUE BITE superfast microSystemTM

 Magasin JET BLuE BITE superfast  2 x 25 ml
	 MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*	 10 stk.
 Spredespidser 10 stk.

 SYSTEM 50/75 TILBEHØR
6900 Dispenser	50/75	ml  1 stk.
6551 MT/PINK/CLEAr/WHITE/84/S* 40 stk.
6223 Spredespidser 100 stk.

    TILBEHØR MICROSYSTEM™
6270 microSystem™	Dispenser	MK	II 1 stk.
6214 MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*  40 stk.
6223 Spredespidser 100 stk.

PINDEX SYSTEM BOREUDSTYR
P113LCE PINDEX	LASEr	System	(230V	CE	godkendt) 
P113LUK PINDEX	LASEr	System	(230V	CE	godkendt)	med	UK	stik

PINDEX SYSTEM TILBEHØR     
PX112 Medium stifter og bøsninger (løspasning) 1000 stk.
PX112T Medium stifter og bøsninger (tæt kontakt) 1000 stk.

PX114 Lange stifter og bøsninger 1000 stk.

PX115 Korte stifter og bøsninger 1000 stk.

PX118 Artikulerende stifter 100 stk.
PX119 Carbid hårdmetalbor 3 stk.
PX120 udvider 1 stk.
PX124 Pærer 10 stk.

PX144 Selvartikulerende stifter og bøsninger 1000 stk.
PX145 Selvartikulerende stifter og bøsninger 100 stk.
PX145-S Selvartikulerende bøsninger 1000 stk.
PX146 Fleksible forme 3 stk.
PX147 Helkæbeform	 1 stk.
PX148 Fleksible forme, højre og venstre 2 stk.

PX153 Dobbeltstifter og bøsninger 1000 stk.
PX154 Dobbeltstifter og bøsninger 100 stk.
PX155 TrIPLuS stifter og bøsninger 1000 stk.
PX156 Lange TrIPLuS stifter og bøsninger 1000 stk.

AT6 STARTPAKNING   
ACCu-TrAC akrylglas-sokkel, brun 6 stk.
Basisplader, hvide 6 stk.
Artikulations afstandsstykker 6 stk.
Artikulator plader for magnet 25 stk.
Genindkaldelseskort	 25 stk.
Navneplader 25 stk.

ATR12 REFILLPAKNING   
ACCu-TrAC akrylglas-sokkel, brun 12 stk.
Artikulatorplader, hvide  50 stk.
Navneplader 50 stk.
Genindkaldelseskort	 50 stk.

ATN50 TRANSPORTSYSTEM   
Forsendelseskasser 50 stk.
Navneplader 50 stk.
Plastholdere 50 stk.

TILBEHØR
ATK25 Artikulatorplader til magneter 25 stk. 
	 Genindkaldelseskort	 25 stk. 
 Navneplader 25 stk. 
ATK300 Artikulatorplader til magneter 300 stk. 
	 Genindkaldelseskort	 300 stk.
 Navneplader 300 stk.
ATA20 Låsearme 20 stk. 
ATT12 Akrylglas-sokkel, brun 12 stk. 
ATE12 Basisplader, hvide 12 stk. 
ATS1 Artikulations-afstandsstykke, grøn 1 stk. 
ATS20 Artikulations-afstandsstykke, grøn 20 stk. 
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 Side 6: JET BLuE BITE

Side 7: PINDEx     ACCu-TrAC
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GI-MASK AUTOMIX NEw FORMULA

8060 Gi-Mask Automix NF startsæt
 GI-MASK	Automix	NF	Magasin	 2 x 50 ml
	 GI-MASK	Universal	Separator	 50 ml
	 Gule	blandekanyler	 12 stk.
	 Gule	intraorale	spidser	 12 stk.

8065 GI-MASK Automix NF refillpakning
 GI-MASK	Automix	NF	Magasin	 2 x 50 ml
	 Gule	blandekanyler		 12 stk.
	 Gule	intraorale	spidser		 12 stk.

TILBEHØR
6550 MT/yELLOW/CLEAr/WHITE/69/S*		 40 stk.
6555 Gule	intraorale	spidser		 100 stk.
6900 Dispenser	C/W	50/75ml	 1 stk.
8000 GI-MASK	Universal	Separator		 50 ml
8075 Trimmer til silikoner 1 stk.

8030 Gi-Mask startsæt 
 Gi-Mask	Base	 150 ml
	 Gi-Mask	Activator	 18 ml
	 Gi-Mask	Universal	Separator	 50 ml
 Applikationsspidser 20 stk.
 Tilbehør

8035 Gi-Mask Single Pack
 Gi-Mask	Base	 150 ml
	 Gi-Mask	Activator	 18 ml
 Applikationsspidser 20 stk.
 Tilbehør

8037 Gi-Mask refillpakning
 Gi-Mask	Base	 150 ml
	 Gi-Mask	Activator	 18 ml

8036 Gi-Mask Activator 18 ml

7485 ParaCem Universal DC introduktionsæske
 ParaCem Base A2 2.5 g
 ParaCem Base B3 2.5 g
 ParaCem Base hvid opak 2.5 g
 ParaCem Catalyst 3 x 2.5 g
 ParaBond Adhæsiv  adhæsiv refillpakning (7486)
 Tilbehør

7481 ParaCem Base A2  2.5 g
7482 ParaCem Base B3  2.5 g
7483 ParaCem Base hvid opak  2.5 g
7484 ParaCem Catalyst  2.5 g

ParaBond® adhæsiv refill
7486 ParaBond adhæsiv refill
 ParaBond Non-rinse Conditioner 3 ml
 ParaBond Adhæsiv  A 3 ml
 ParaBond Adhæsiv  B  3 ml
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MANUEL BLANDING

AUTOMIX

Side 8 - 9: GI-MASK

Side 10 - 11: ParaCem universal DC
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