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motivele cheie din spatele numeroaselor amprente inexacte sunt datorate afinității precare 

cu suprafeţele şi proprietăţilor fluide neadecvate a unui material de amprentă pe structura 

umedă a dintelui. Aceste probleme pot determina goluri de aer şi distorsiuni, care în timp duc 

la consum inutil de timp cu refacerea amprentei. 

*declaraţie din înregistrarea video „Amprenta perfectă” -  “the perfect impression” de gordon j. Christensen, dds, msd, phd

provoCAreA de A reAlizA o 
Amprentă perFeCtă

Afinitate precară a materialului la 
structura umedă a dintelui poate 
determina goluri de aer.

Neuniformitatea nivelării  
şi tixotropiei poate determina  
contururi inexacte.

Ilustrarea unui material care 

nu se autoconturează

Studiile ştiinţifice au demonstrat invariabil faptul că până la 90%* dintre  
amprente sunt inexacte. 
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Acest test practic prezintă materialul 
de amprentă aplicat pe o suprafaţă 
dentinară umedă.

Rezultatul: Orice material de amprentă care prezintă o afinitate precară cu 
suprafeţele poate determina incluziuni şi goluri de aer. Acest fapt poate produce 
orificii, zone cu deficienţe, distorsiuni marginale sau distorsiuni la nivelul ampren-
tei. Consecinţa este reprezentată de inexactitatea restaurărilor protetice.

Afinitatea cu suprafaţa umedă a dentinei 

Cantitatea definită de material de amprentă proaspăt amestecat pe dentina umedă – la 10 secunde după aplicare (date interne).

Produsele concurente

Produsul A Produsul B Produsul C Produsul D Produsul E



8

1:0 Excelente proprietăţi fluide în mediu umed

 AFFINIS curge  
direct pe dinte  
şi în sulcus

Afinis nu se scurge. Un 
echilibru tixotropic ideal între 
consistenţa sa cu proprietăţi de 
conturare şi fermitatea sa.

Reproducerea perfectă în proporţie de 98,4% a contururilor marginale*

graţie afinităţii optime a materialelor de amprentă AFFINIS

În general, adăugarea de substanţe activate la suprafaţă cu materialele de amprentă conven-

ţionale nu numai că îmbunătăţeşte capacitatea hidrofilă, însă în acelaşi timp restricţionează 

fluiditatea materialului. materialul are tendința de a prinde goluri de aer. În schimb,  AFFinis 

furnizează proprietăţi fluide ideale (consistență care permite auto-conturarea) datorită propri-

etăţilor de descompunere structurală a agentului său surfactant activ. materialul amestecat 

conferă şi o excelentă stabilitate şi nu se scurge de pe dinte.

* the international journal of prosthodontics / jurnalul internaţional de protetică. mai 2007, vol. 20, nr. 3

AvAntAje 
şi soluţii
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AFFINIS®: Capacitate excelentă de umectare pe suprafețele dentare umede

Afinitatea materialului 
AFFINIS light body 

Consistenţa cu proprietăţi de conturare şi  
agentul surfactant extrem de activ produce  
o afinitate inovatoare cu structura umedă  
a dintelui (fotografie internă).
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2:0 Timp de lucru ideal, timp optim de aplicare intra-orală

Proprietăţi optimizate de aplicare

datorită tehnologiei de priză imediată a AFFinis, materialele AFFinis oferă timpi de aplicare 

variabili de până la 1 minut, precum şi un interval scurt de priză intra-orală ≥ de 2 minute 

(monoBody ≥ 2 minute 30 secunde).

timpul său de lucru generos asigură o aplicare intra-orală a materialului în condiţii lipsite de 

stres. o dată ce lingura de amprentă este poziţionată, procesul de aplicare este accelerat da-

torită formulei sale termoactive. Faza sa scurtă de reacţie intra-orală oferă economie de timp 

şi confort pentru pacient.

AFFINIS®: Rezultate optime cu un timp de lucru ideal

priză imediată minimizează riscul inexactităţilor datorate mişcărilor neintenţionate  
(date interne) 
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3:0 Lizibilitate excelentă

Pigmentarea cu aur şi argint asigură o excelentă lizibilitate

AFFinis preCious prezintă o lizibilitate extraordinară a detaliilor. pigmentarea sa unică cu  

argint şi aur reduce în mod semnificativ refracţia luminii şi îmbunătăţeşte percepţia vizuală a 

detaliilor. Calitatea amprentei poate fi verificată uşor şi sigur, graţie lizibilităţii sale excelente.

AFFINIS PRECIOUS  
light body

AFFINIS PRECIOUS  
regular body

AFFINIS®PRECIOUS: Cel mai înalt standard în amprentareAUR
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Min Golurile de aer şi distorsiunile sunt reduse la un nivel minim cu AFFINIS®

Produs concurent
Goluri de aer şi distorsiuni datorită afinităţii  
precare din timpul intervalului de lucru

4:0 Minimizează riscul de goluri de aer şi distorsiuni marginale

materialele de amprentare AFFinis light body umectează dintele şi gingia extrem de rapid şi 

de eficient. Afinitatea sa deosebită cu suprafaţa şi fluiditatea sa elimină practic riscul golurilor 

de aer şi al distorsiunilor.

Diferenţa – fără goluri de aer
AFFINIS regular body cu AFFINIS heavy body. AFFINIS PRECIOUS regular body cu AFFINIS heavy body.

(date interne)
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98,4 %

5:0 Reproducerea perfectă a contururilor marginale în proporţie de 98,4%

Progrese semnificative pentru silicoanele de adiţie

introducerea gamei AFFinis cu afinitatea sa inovatoare cu suprafaţa şi proprietăţile fluide op-

time reprezintă un pas important de dezvoltare către îmbunătăţirea materialelor de amprentă 

bazate pe silicoane de adiţie. prin prepararea corespunzătoare a dinților in vederea amprentă-

rii, managementul țesutului moale şi grija pentru obținerea unor margini curate, proprietățile 

materialelor de amprentă Affinis vor asigura realizarea unor amprente perfecte ale contururilor 

marginale şi ale dinților preparați in aproape 100 % din cazuri.

Rezultate clinice de la Universitatea din Innsbruck(Austria)
Testele clinice efectuate în cadrul Universităţii din Innsbruck au confirmat rata ridicată de succes 
atinsă cu AFFINIS. Numai 1,6 % dintre amprente prezentau defecte sau distorsiuni în zona 
marginală. Medicii stomatologi au confirmat un procent de 98,4 % rezultate perfecte utilizând 
materialele de amprentă AFFINIS.

* defecte minore: de exemplu mici goluri de aer în amprentă, care nu s-au 
extins către marginea preparaţiei.

Preparaţii (1000 de unităţi)

inlay-uri onlay-uri Coroane Faţete ceramice implanturi pivoţi punţi colate

201 156 394 96 76 65 12

Zone (1000 de unităţi)

supragingival echi-gingival subgingival profund subgingival

196 272 454 78

Evaluare

perfect defecte minore* inutilizabil

924 60 16

Amprente perfecte

Amprente  
perfecte

the international journal of prosthodontics / jurnalul internaţional de protetică. mai 2007, vol. 20, nr. 3
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± (0 - 0.075 mm) ± (0.075 - 0.120 mm) ± (> 0.120 mm)

134°C

SAFE

6:0 Primele amprente sterilizabile în autoclav

Amprente de precizie sterilizabile în autoclav – siguranţa pe măsură

Primele amprente sterilizabile în autoclav

toate amprentele AFFinis şi AFFinis preCious pot fi sterilizate în autoclav la 134°C fără a-şi 

pierde proprietăţile unice. materialele de amprentă inovatoare sterilizabile în autoclav AFFinis, 

lingurile de amprentă şi sistemul adeziv special furnizează o nouă perspectivă asupra preven-

ţiei.

Amprente AFFINIS – nu numai curate, dar şi sterile

măsurătorile tomografice şi clinice complexe, precum şi comparaţiile confirmă stabilitatea di-

mensională excelentă a materialului de amprentă optimizat AFFinis, chiar şi după autoclavare. 

un studiu curent efectuat de către dr. Brian miller et al. în cadrul King’s College london dental 

institute confirmă calitatea materialelor de amprentă AFFinis, a adezivului (Coltène Adhesive 

AC) şi a lingurilor (lingurile de amprentă president AC).

Modificări dimensionale după autoclavare 
Studiile exhaustive de control al calităţii efectuate 
de către medici stomatologi şi laboratoare de 
tehnică dentară au demonstrat faptul că pot fi 
obţinute amprente sterilizabile în autoclav extrem 
de precise şi sigure şi restaurări protetice perfect 
adaptate, indiferent de tehnica de amprentare sau 
de viscozitate (date interne).
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10° 48° 39° 27° 66° 38°

Max

Precizie în momentul fabricării modelului de lucru
Unghiul de contact al unei picături de apă după plasarea acesteia pe un material  
de amprentă light body polimerizat, după 10 secunde (date interne).

7:0 Precizie maximă în timpul realizării modelului de lucru

Modele de lucru mult mai exacte

 AFFinis se distinge prin capacitatea sa rapidă şi excepţională de umectare a gipsului pentru 

modele în amprentă. Aceasta se datorează agentului său surfactant extrem de activ. Această 

caracteristiciă este esenţială pentru tehnicienii dentari atunci când toarnă gipsul pentru mo-

dele.

AFFINIS a fost dezvoltat pentru a atinge rezultate extrem de precise intra-oral şi în laborator. Un model de precizie este cheia restaurărilor protetice care se integrează perfect. 

Model AFFINIS din perspectiva unui 
tehnician dentar.

Surfactanţii extrem de activi asigură maximă precizie şi eficienţă

AFFINIS®PRECIOUS lb Produsul A Produsul B Produsul C Produsul D Produsul E
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  Amprenta de rebazare

tehniCi de AmprentAre  
utilizAte Cu AFFinis®
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Combinaţiile recomandate de materiale

                                       Material de spălare           Material de lingură

AFFinis
light body
fast 
light body

AFFinis 
preCious
light body

AFFinis
regular body
fast 
regular body

AFFinis 
preCious
regular body

AFFinis
monoBody

AFFinis
heavy body
fast 
heavy body

AFFinis
putty system 
360

AFFinis
putty 
super soft

AFFinis
putty soft
fast 
putty soft

Material  
monofazic

vâscozitate redusă vâscozitate ridicată 
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Amprenta într-un singur timp bifazică

Uşurinţă în umplerea lingurii de 

amprentă

lingura de amprentă poate fi umplută 

simplu şi rapid cu materialul de am-

prentă AFFinis heavy body, system 

360, utilizând mixerul automat.

Activarea suprafeţei 

În timp ce asistentul umple lingura de 

amprentă, medicul stomatolog poate 

aplica cu seringa în jurul preparaţiei 

materialul de spălare  AFFinis preferat.

Menţinere in situ

după aplicarea unei presiuni uşoare, 

lingura de amprentă trebuie menținută 

in situ în timpul fazei de aplicare.

Amprenta perfectă 

o amprentă AFFinis perfectă reprezin-

tă cheia restaurărilor protetice precise 

realizate în cadrul laboratorului de 

tehnică dentară. Aceasta furnizează 

baza ideală pentru colaborarea de 

succes dintre medicul stomatolog şi 

tehnicianul dentar.

Rezultatul: Detalii excepţionale.
Presiunea materialului de amprentă  AFFINIS heavy body şi 
proprietăţile fluide perfecte ale  AFFINIS regular body asigură 
detalii excepţionale.

Activitate sincronizată

Materialul de spălare poate fi aplicat atunci când lingura este umplută. 
Începeţi umplerea lingurii de amprentă, astfel încât umplerea şi aplicarea 
materialului de spălare cu seringa să fie efectuate în acelaşi timp. Întotdeau-
na inseraţi capătul oral în materialul proaspăt extrudat pentru a preveni 
golurile de aer. Inseraţi lingura de amprentă în cavitatea orală imediat! 
Presaţi uşor timp de 2-3 secunde şi menţineţi în poziţie până când materialul 
este complet polimerizat.

Maximizarea timpului de lucru

Temperaturile crescute vor accelera procesul de poli-
merizare, iar temperaturile scăzute vor încetini procesul 
de polimerizare. Materialul poate fi păstrat în frigider 
pentru a prelungi timpul de lucru.

 SFAT PENTRU ACTIvITATEA CLINICă
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Amprenta în doi timpi

Dozarea

raportul de amestec pentru toate 

materialele de amprentă  AFFinis 

amestecate manual este de 1:1.

Amestecare facilă

 AFFinis putty soft şi super soft sunt 

foarte uşor de amestecat. Consistenţa 

bazei şi catalizatorului sunt extrem 

de compatibile, permiţându-le să fie 

amestecate rapid, căpătând o consis-

tenţă omogenă.

Amprenta de spălare

Aplicaţi cu seringa în jurul preparaţiei 

materialul de amprentă AFFinis precio-

us regular body. Activarea suprafeţei 

materialului de spălare şi presiunea 

ridicată a materialului chitos AFFinis 

putty previne distorsiunile de la nivelul 

amprentei cauzate de reziduurile de 

salivă şi sânge. Această caracteristică 

asigură cel mai ridicat nivel posibil de 

detalii reproduse. 

Poziţionare

poziţionați  materialul chitos pentru 

portamprentă  şi menţineți in situ timp 

de 2 minute. portamprenta se spală 

foarte bine cu apă călduţă, se usucă 

şi se secţionează canalele de ventilare 

utilizând un cuţit. Acest lucru ajută la 

prevenirea acumulării de material de 

spălare şi a apariţiei oricăror inexactităţi 

la nivelul restaurării protetice. 

Rezultatul: reproducerea optimă a detaliilor
Utilizând combinaţia preferată de materiale de amprentă AFFINIS, puteţi obţine 
reproducerea exactă a detaliilor şi rezultate finale controlabile din punct de 
vedere vizual. Consistenţa, timpul de polimerizare şi culoarea materialelor sunt 
compatibile reciproc.

Rapid şi sigur

Materialul de spălare ar trebui aplicat în prima 
amprentă ajustată, anterior aplicării cu seringa în jurul 
preparaţiei pentru a asigura faptul că este utilizată o 
cantitate suficientă de material de spălare.

Maximizarea timpului de lucru

Temperaturile crescute vor accelera procesul de 
polimerizare, iar temperaturile scăzute vor încetini 
procesul de polimerizare. Materialul poate fi păstrat în 
frigider pentru a prelungi timpul de lucru.

 SFAT PENTRU ACTIvITATEA CLINICă
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Stabil

materialul de amprentă AFFinis mono-

Body prezintă o stabilitate ridicată, 

precum şi o tixotropie ideală.

Eficient

uşor de umplut în seringa de ampren-

tare a dispozitivului de amestecare.

Fluid

materialul este tixotropic atunci când 

este aplicat cu seringa, cu proprietăţi 

fluide optime sub presiune.

Amprenta într-un singur timp  
monofazică

Precizie maximă

materialul curge când este aplicată 

o presiune uşoară în timpul poziţi-

onării intraorale, surprinzând cele 

mai fine detalii. Acest aspect asigură 

o reproducere extrem de precisă a 

preparaţiei. lingura de amprentă 

trebuie menţinută in situ în timpul fazei 

de polimerizare intra-orală. materialul 

de amprentă AFFinis monoBody nu 

are gust sau miros pentru a preveni 

salivarea suplimentară.

Materialul de amprentă AFFINIS MonoBody poate fi utilizat şi ca 
material pentru lingura de amprentă pentru tehnica de amprentare 
într-un singur timp bifazică.

Recomandăm utilizarea fie a AFFINIS light body sau regular body ca material 
de spălare. Informaţii suplimentare referitoare la implanturi pot fi găsite în 
broşura Coltène/Whaledent Implant disponibilă online la adresa 

www.coltenewhaledent.com.

Rezultatul: Rezistent la sfâşiere şi elastic.
Amprentele sunt lipsite de reziduuri şi pot fi îndepărtate uşor din cavitatea 
orală a pacientului graţie nivelului ridicat de revenire elastică, rezistenţei 
optime la sfâşiere şi elasticităţii materialului de amprentă AFFINIS Mono-
Body.Acest fapt garantează rezultate finale precise.

 SFAT PENTRU ACTIvITATEA CLINICă
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Amprenta funcţională

Aplicare precisă

după acoperirea marginii lingurii 

de amprentă cu un strat de adeziv 

Coltène, AFFinis system 75 heavy 

body este aplicat în jurul marginii 

funcţionale.

Curăţare

după ce amprenta marginală funcţi-

onală a fost curăţată cu apă călduţă, 

uscată şi preparată cu un bisturiu, pe 

baza lingurii de amprentă este aplicat 

un strat de adeziv şi este acoperită cu 

material de spălare.

Poziţionare

poziţionaţi lingura de amprentă 

obişnuită. vâscozitatea este ideală 

pentru reproducerea detaliată a tuturor 

mişcărilor funcţionale.

Proprietăţi fizice asemănătoare 

hidrocoloizilor

materialul de amprentă AFFinis heavy 

body are proprietăţi fizice asemănă-

toare hidrocoloizilor, asigurând un 

contact optim cu mucoasa în mediul 

oral umed.

Amprenta de spălare

plasaţi lingura de amprentă treptat în 

poziţia finală şi ajutați pacientul incă o 

dată sa efectueze mişcările funcționale

pentru a optimiza amprenta de spălare. 

Poziţionaţi Marcaţi punctele înalte pe 
amprenta PSI (Pressure Spot 
Indicator).

Îndepărtaţi amprenta PSI 
(Pressure Spot Indicator).

Polizaţi proteza în zona 
marcată.

Detectarea rapidă a punctelor de 
presiune

După adaptarea protezei, punctele 
înalte pot fi detectate cu uşurinţă 
utilizând materialul Coltène Pressure 
Spot Indicator (PSI) (pagina 35).

Rezultatul: stabil din punct de vedere dimensional.
Stabilitatea dimensională optimă asigură precizia pe termen lung.

 SFAT PENTRU ACTIvITATEA CLINICă
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Amprenta de transfer

Schelet şi adeziv

pe secţiuni individuale ale scheletului 

metalic se aplică un strat de adeziv 

Coltène. 

Detalii exacte

AFFinis heavy body surprinde toate 

detaliile şi acoperă scheletul metalic 

cu precizie.

Umplerea facilă a lingurii de 

amprentă

lingura de amprentă este umplu-

tă rapid şi simplu cu materialul de 

amprentă AFFinis heavy body, system 

360, utilizând un mixer automat. 

Fixat în siguranţă

scheletul metalic rămâne exact în 

aceeaşi poziţie când se îndepărtează 

amprenta. 

Nu sunt necesare elemente de retenţie 

Chiar şi în cazurile extreme, se aplică adeziv 
Coltène pe secţiunile individuale ale scheletului 
pentru a elimina necesitatea utilizării elemen-
telor de retenţie fabricate în laborator. După 
realizarea modelului de lucru, adezivul poate 
fi îndepărtat uşor de către tehnicianul dentar 
folosind alcool. 

Control facil

Umpleţi coroanele şi punţile cu Coltène 
Pressure Spot Indicator (număr de 
comandă 4440) şi verificaţi precizia 
adaptării restaurării protetice înainte 
de cimentarea definitivă.

Rezultatul: fixat în siguranţă 
Detaliul surprins al scheletului cu AFFINIS heavy body asigură faptul că 
scheletul metalic este fixat în siguranţă în amprentă şi rămâne exact în aceeaşi 
poziţie când se îndepărtează amprenta.

 SFAT PENTRU ACTIvITATEA CLINICă
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≥ 3 : 0 0  m i n

33 °C / 91 °F
≥2:00 min≤1:00 min

≥ 3 : 0 0  m i n

33 °C / 91 °F
≥2:00 min≤1:00 min

≥ 2 : 1 0  m i n

33 °C / 91 °F
≥1:20 min≤0:50 min

Materiale de spălare

Consistenţe Ale  
mAteriAlului CAre vă  
sAtisFAC nevoile

AFFINIS light body / regular body

materialele de spălare AFFinis umectează dintele şi gingia extrem 

de rapid şi de eficient. proprietăţile sale asemănătoare hidrocoloizi-

lor asigură faptul că materialul de spălare curge în spaţiile cele mai 

înguste fără a aplica presiune. AFFinis are un unghi de contact foarte 

redus graţie proprietăţii sale de descompunere structurală a agentu-

lui surfactant. materialul amestecat conferă o stabilitate adecvată şi 

nu se scurge de pe dinte.

AFFINIS PRECIOUS light body / regular body

AFFinis preCious reprezintă ultima generaţie de materiale de spă-

lare. proprietăţile sale fluide au fost îmbunătăţite. Culorile unice – ar-

gintiu şi auriu – facilitează lizibilitatea detaliilor amprentei. materialele 

de spălare AFFinis preCious au un timp de aplicare de un minut. 

Formula termo-activă accelerează procesul de polimerizare de îndată 

ce lingura de amprentă este plasată în cavitatea orală a pacientului.

timpi de polimerizare clinicătimpi de polimerizare clinică

50 ml
cartuş

50 ml
cartuş

25 ml
microsystem™

25 ml
microsystem™

AFFinis
light body

AFFinis preCious
light body

AFFinis
regular body

AFFinis preCious
regular body



24

≥2:00 min≤1:00 min

≥ 3 : 0 0  m i n

23 °C / 73 °F
≥2:30 min≤1:00 min

≥ 3 : 3 0  m i n

23 °C / 73 °F

≥1:20 min≤0:50 min

≥ 2 : 1 0  m i n

23 °C / 73 °F

AFFINIS MonoBody

materialul monofazic are proprietăţi excelente de umectare în mediu 

umed şi înlătură umezeala în mod activ. 

Afinitatea cu suprafaţa a materialului AFFinis este comparabilă cu 

proprietăţile hidrofilice ale materialelor de amprentă pe bază de poli-

eter sau hidrocoloizi. tixotropia excepţională şi tehnologia inovatoa-

re de umectare a AFFinis monoBody previne incluziunile de goluri 

de aer şi distorsiunile de la nivelul marginii gingivale. Amprenta este 

îndepărtată uşor şi garantează o rezistenţă ridicată la sfâşiere, astfel 

încât toate detaliile sunt surprinse chiar şi în zonele subminate. 

Material monofazic pentru lingura 
de amprentă

Material pentru lingura de amprentă

AFFINIS heavy body / heavy body fast

Consistenţa ridicată şi dezvoltarea rapidă a presiunii pentru AFFinis 

heavy body produce o puternică compresie, făcând din acest mate-

rial unul ideal pentru tehnica de amprentare într-un singur timp bi-

fazică. zonele vestibulare şi palatinale pot fi de asemenea reproduse 

uşor cu AFFinis heavy body.

timpi de polimerizare clinicătimpi de polimerizare clinică

AFFinis
system 360

AFFinis
system 360

75 ml
cartuş

50 ml
cartuş

75 ml
cartuş

AFFinis
monoBody

AFFinis
heavy body
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≤0:30 min ≤0:40 min ≥2:00 min

≤ 1 : 1 0  m i n
≥ 3 : 1 0  m i n

23 °C / 73 °F

≥3:30 min≤1:00 min

≥ 4 : 3 0  m i n

23 °C / 73 °F
≤0:25 min ≤0:40 min ≥2:00 min

≤ 1 : 0 5  m i n
≥ 3 : 0 5  m i n

23 °C / 73 °F

≤0:30 min ≤0:35 min ≥1:50 min

≤ 1 : 0 5  m i n
≥ 2 : 5 5  m i n

23 °C / 73 °F

AFFINIS System 360 putty

un adevărat material de portamprentă 

chitos dintr-un cartuş de mari dimensiuni. 

Furnizează o consistenţă fermă imediat 

după ce a fost extrudat din dispozitivul de 

malaxare. nu aderă la mănuşi şi poate fi  

modelat imediat în lingura de amprentă 

pentru a surprinde situaţia clinică.

AFFINIS Putty super soft

AFFinis putty super soft este un material 

de primă amprentă chitos foarte suplu, care 

poate fi amestecat uşor pentru a obţine o 

consistenţă omogenă. materialul de am-

prentă chitos super soft este ideal pentru 

tehnicile de amprentare într-un singur timp 

bifazice.

AFFINIS Putty soft

AFFinis putty soft este un material standard 

de primă amprentă chitos din gama AFFinis 

putty. Consistenţele compatibile ale bazei şi 

catalizatorului asigură o malaxare rapidă şi 

facilă.

timpi de polimerizare clinicătimpi de polimerizare clinicătimpi de polimerizare clinică

AFFinis
system 360 putty

AFFinis
putty super soft

AFFinis
putty soft
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ApliCAreA mAteriAlelor 
AFFinis®

Cartuşele patentate Coltène microsystem şi capetele pentru mixare 

previn cros-contaminarea bazei şi catalizatorului. microsystem este 

compact şi practic. Acest fapt permite materialului de amprentă să fie 

aplicat în jurul preparaţiei direct din dispenser. pierderile de material 

sunt minimizate graţie capetelor pentru mixare de mici dimensiuni. 

microSystem™

Două tehnologii diferite sunt disponibile 

pentru materialul de amprentă:
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dispenserul standard poate fi folosit pentru a umple direct lingura 

de amprentă din cartuş sau pentru injectarea intra-orală în jurul pre-

paraţiilor.

AFFINIS®PRECIOUS: Perfect, convenabil, sigur.

Sistemul de cartuşe de 50/75 ml
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AFFinis monoBody şi heavy body sunt disponibile într-un sistem 

de folii (conţinut 362 ml). un cartuş corespunzător, reutilizabil se va 

adapta tuturor dispozitivelor de malaxare automată disponibile co-

mercial.

 

AFFinis putty în cartuş de 5:1 (conţinut de 380 ml) se va adapta tu-

turor dispozitivelor de malaxare automată disponibile comercial. Car-

tuşul de unică folosinţă de 380 ml este preumplut şi gata de utilizare 

imediată. Cu un volum mare de material şi o cantitate minimă de rezi-

duuri în cartuşul gol, sistemul livrat este foarte economic de utilizat.

materialele de primă amprentă chitoase au o consistenţă uşor 

de amestecat şi sunt compatibile cu toate materialele de spălare  

AFFinis.

System 360 Materiale de primă amprentă chitoase
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134°C

SAFE

Lingurile de amprentă

un sistem patentat de perforații şi grinzi conferă lingurilor de am-

prentă din plastic un nivel ridicat de rigiditate. Conturul anatomic 

reprezintă baza pentru o amprentă optimă.

Adezivul Coltène

un strat subţire de adeziv Coltène furnizează un plus de retenţie ma-

terialului de amprentă din lingura de amprentă.

Sistemul patentat de perforații şi 
şanțuri furnizează lingurilor de plastic 
un nivel sporit de rigiditate.

Lingurile de amprentă de unică folosinţă President (transparente) şi lingurile de amprentă de unică folosinţă 
President AC (albastru)*

Conturul anatomic 
reprezintă baza pentru o 
amprentă optimă. 

Designul lingurii de amprentă asigură faptul 
că orice tip de material de amprentă este 
reţinut în siguranţă în portamprentă. 

linguri şi 
Adezivi

Lingurile de amprentă de unică folosinţă 
PRESIDENT AC sterilizabile în autoclav şi 
adezivul Coltène Adhesive AC
Siguranţă maximă pentru sterilizarea în autoclav 
poate fi garantată numai atunci când sunt utilizate 
componentele (AC) recomandate de Coltène/ 
Whaledent.

Lingurile de amprentă şi adezivii Coltène

* Geometrie identică

ACAC
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Consistenţa asemănătoare spumei a materialului jet Blue garantea-

ză faptul că pacientul poate aşeza dinţii în ocluzie complet natural, 

fără a resimţi nici un fel de rezistenţă. materialul este aplicat direct din 

cartuş utilizând un dispozitiv special.

timpul său de polimerizare intra-orală rapidă, confortabil pentru 

pacient înregistrează rapid ocluzia. după polimerizarea înregistrării 

ocluzale, jet Blue Bite are o duritate finală de shore A de 89. Acesta 

păstrează un uşor grad de elasticitate, astfel încât nici un fel de detaliu 

nu poate întrerupe înregistrarea şi chiar si atunci când se îndepărtea-

ză sau decupează fragmentele excedentare.

 rămâne exact în poziţia pe care o doreşti

 fără rezistenţă la ocluzie, fără să revină la forma iniţială

 duritate finală ridicată, totuşi rămâne încă suficient de flexibil  

 pentru ajustări minore.

Alegeţi viteza corespunzătoare:

Fast – timp de lucru de 30 de secunde – 40 de secunde timp de po-

limerizare intra-orală

superfast –timp de lucru de 20 de secunde – 30 de secunde timp de 

polimerizare intra-orală

jet Blue Bite este marcă înregistrată a Coltène/Whaledent în suA
jet Blue este marcă înregistrată a Coltène/Whaledent Ag, la nivel internaţional, excluzând suA 

Aplicarea facilă cu capătul  
dispozitivului de încărcare

Aplicarea de  
JET BLUE BITE fast

Aplicarea directă a JET BLUE BITE FAST

Timp de lucru ideal Înregistrarea ocluziei

ÎnregistrAreA oCluziei

JET BLUE BITE
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Calitatea materialului de amprentă este decisivă pentru precizia 

adaptării şi pentru rata de succes pe termen lung a restaurărilor pro-

tetice fixe. de asemenea, aduce o economie importantă de timp şi 

tratamente pentru pacient şi medicul stomatolog dacă amprentele 

sunt precise de la prima tentativă. Aceasta înseamnă că nu mai este 

necesar să se efectueze o amprentă a doua oară. Coltène/Whaledent 

este dispusă să facă paşi importanţi în munca de dezvoltare pentru 

a se apropia cât mai mult posibil de ceea ce numim amprentă per-

fectă. 

Cu materialul de amprentare AFFinis preCious, Coltène/Whaledent 

a optimizat afinitatea cu suprafaţa astfel încât chiar şi în situații difi-

cile, suprafaţa dentară va fi complet acoperită fără probleme, iar ma-

terialul nu se va scurge necontrolat. proprietăţile de curgere au fost 

optimizate la un nivel impresionant, în special în mediu umed.

materialele de corecţie light-body şi regular-body includ pigmenţi 

unici de aur şi argint, concepuţi pentru a îmbunătăţi lizibilitatea. 

Aceştia funcţionează precum o oglindă reflectând razele de lumină 

în ochiul observatorului. dispersia luminii este redusă, contrastul lu-

mină-întuneric al materialului de corecţie este crescut considerabil şi 

asigură percepţia vizuală a detaliilor în profilul superficial. evaluarea 

rezultatului amprentei este astfel mai facilă şi mai exactă. Binecunos-

cuta precizie superioară a polivinilxiloxanilor combinată cu timpul 

ideal de procesare şi timpul scurt de menţinere intra-orală fac din 

aceste materiale prima alegere pentru realizarea amprentelor nece-

sare lucrărilor protetice.

rAport CliniC

„AFFINIS / AFFINIS PRECIOUS este un material de 
amprentă de o calitate superioară care garantea-
ză realizarea de restaurări protetice de vârf, cu o 
adaptare exactă.” 

Dr. med. dent. P. Heuzeroth
Winterthur, Elveţia

Mai multe rapoarte ale utilizatorilor sunt disponi-
bile pe pagina noastră web:

 www.coltenewhaledent.com
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situaţia cu prognatismul scheletal 

însemna că pacientul avea probleme 

serioase de masticaţie după pierderea 

dintelui 46. deoarece nu dorea un 

implant şi dorea o restaurare cât 

mai rapid posibil, a fost planificată 

realizarea unei punţi convenţionale. 

situația anterioară a bonturilor dentare 

(coroana la 47 şi obturaţie la 45) făceau 

ca această soluţie să pară ideală.

după extracţia coroanelor şi obturarea 

defectelor de la nivelul dinţilor cu 

dentină, dinţii au fost preparaţi pentru 

noua punte.

pentru a face marginea preparaţiei 

evidentă pe amprentă, sulcusul a fost 

deschis, iar gingia a fost uşor retractată 

cu magic FoamCord (Coltène/Whale-

dent) şi a fost aplicată o contrapresiune 

cu Comprecap anatomic.

În timp ce se aştepta finalizarea 

acestei proceduri, era timp suficient 

pentru a aplica adezivul pentru linguri 

de amprentă Coltène Adhesive pe 

lingura pregătită individualizată. 

una dinte cerinţele de bază pentru 

amprente reuşite este utilizarea 

lingurilor de amprentă individualizate 

(sau linguri standard de dimensiunea 

corespunzătoare). pe materialul de 

amprentare trebuie aplicată o presiune 

suficientă pentru a garanta un rezultat 

bun. o lingură de amprentă care se 

adaptează precis sporeşte acurateţea, 

pentru că o grosime a stratului de 

material de amprentă controlată 

uniform înseamnă mai puține erori.

Raport clinic
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o canititate suficientă de AFFinis 

preCious (light body sau regular- 

body) a fost aplicată pe bonturile den-

tare, iar lingura de amprentă umplută 

corect cu materialul  AFFinis heavy 

body mult mai vâscos a fost plasată în 

cavitatea orală (amprentă într-un singur 

timp bifazică).

Atunci când se utilizează această 

tehnică este important să se selecteze 

momentul în care începe să se umple 

lingura de amprentă, astfel încât 

umplerea şi injectarea să se finalizeze 

simultan, deoarece  AFFinis preCious 

polimerizează rapid în mediul oral cald.

timpul ideal de procesare pentru 

o aplicare lipsită de tensiune şi 

timpul scurt de menţinere intra-

orală reprezintă caracteristicile care 

fac această procedură mult mai 

simplă pentru utilizator şi, desigur, 

pentru pacient. o echipă dentară 

experimentată este, de asemenea, 

foarte utilă atunci când se efectuează 

amprentări.

după îndepărtarea lingurii se face 

uşor o verificare a amprentei marginii 

preparaţiei.

o punte cu o adaptare exactă poate fi 

acum realizată în cadrul laboratorului 

de tehnică dentară pentru inserarea în 

cavitatea orală. AFFinis, ca şi material 

de amprentă de o calitate înaltă 

garantează o restaurare protetică 

perfect adaptată, care corespunde 

celor mai exigente aşteptări.
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Gama de produse

6500 AFFINIS light body
microSystem™ Single Pack

4 × cartuş de 25 ml microsystem™
20 × capete pentru mixat green
20 buc. capete orale

6600 AFFINIS fast light body
microSystem™ Single Pack

6779 AFFINIS PRECIOUS light body
microSystem™ Single Pack

6510 AFFINIS regular body
microSystem™ Single Pack

4 × cartuş de 25 ml microsystem™
20 × capete pentru mixat Clear
20 buc. capete orale

6610 AFFINIS fast regular body
microSystem™ Single Pack

6780 AFFINIS PRECIOUS regular body
microSystem™ Single Pack

6270 dispenser mK ii pentru microsystem™ 1 buc.

6202 Capăt pentru mixat green 40 buc.

6205 Capăt pentru mixat green 100 buc.

6214 Capăt pentru mixat Clear 40 buc.

6215 Capăt pentru mixat Clear 100 buc.

6210 Capăt oral White 100 buc.

6485 AFFINIS System 360 heavy body 
Starter Kit 1 × 380 ml (bază şi catalizator)

10 × capete pentru mixat Yellow
1 × inel de fixare pentru sys. 360

6480 AFFINIS System 360 MonoBody 
Starter Kit 

6471 AFFINIS System 360 Putty
Starter Kit

1 × 380 ml (bază şi catalizator)
10 × capete pentru mixat Yellow
1 × inel de fixare pentru sys. 360

6487 AFFINIS System 360 heavy body
Refill Pack

2 × 380 ml (bază şi catalizator)
1 × inel de fixare pentru sys. 360

6482 AFFINIS System 360 MonoBody
Refill Pack

6472 AFFINIS System 360 Putty
Refill Pack

2 × 380 ml (bază şi catalizator)
1 × inel de fixare pentru sys. 360

4418 seringă pentru aplicarea materialului de amprentare 50 buc.

6162 Capăt pentru mixat dynamic Yellow 40 buc.

6163 inel de fixare pentru system 360 1 buc.

AFFINIS System 360

AFFINIS microSystem

AFFINIS Putty

Privire de ansamblu asupra capetelor pentru mixat şi orale

6530 AFFINIS putty soft
Single Pack

fiecare 300 ml bază şi catalizator6531 AFFINIS fast putty soft
Single Pack

6535 AFFINIS putty super soft
Single Pack

6501 AFFINIS light body 50 ml
Single Pack

2 × cartuş de 50 ml
12 × capete pentru mixat Yellow

6601 AFFINIS fast light body 50 ml
Single Pack

6511 AFFINIS regular body 50 ml
Single Pack

6611 AFFINIS fast regular body 50 ml
Single Pack

6775 AFFINIS®PRECIOUS light body
Single Pack

6776 AFFINIS®PRECIOUS regular body
Single Pack

6590 AFFINIS heavy body 50ml
Single Pack

2 × cartuş de 50 ml
6 × capete pentru mixat turqoise

6650 AFFINIS fast heavy body 50ml 
Single Pack

6520 AFFINIS heavy body 75 ml
Single Pack

2 × cartuş de 75 ml
12 × capete pentru mixat turqoise

6620 AFFINIS fast heavy body 75 ml
Single Pack

6547 AFFINIS MonoBody 75 ml
Single Pack

4405 Coltène Adhesive AC 10 ml

1 buc.4410 Coltène Adhesive 10 ml

6900 dispenser 50/75 ml  

6550 Capăt pentru mixat Yellow 40 buc.

6552 Capăt pentru mixat turqoise 40 buc.

6555 Capăt oral Yellow 100 buc.

AFFINIS 50/75 System
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Linguri de amprentă / Materiale pentru înregistrarea ocluziei

PRESIDENT - Linguri de amprentă standard de unică 
folosinţă

PRESIDENT – Linguri de amprentă sterilizabile în  
autoclav de unică folosinţă

C6901 mărimea 1, superioară, l

12 buc. 

C6902 mărimea 2, inferioară, l

C6903 mărimea 3, superioară, m

C6904 mărimea 4, inferioară, m

C6905 mărimea 5, superioară, s

C6906 mărimea 6 inferioară, s

C6907 mărimea 7, hemiarcada stângă superioară / dreapta inferioară

C6908 mărimea 8, hemiarcada dreaptă superioară / stânga inferioară

C6909 mărimea 9 zona anterioară superioară / inferioară

JET BLUE BITE

JET BLUE BITE este marcă înregistrată a Coltène/Whaledent în SUA 
JET BLUE este marcă înregistrată a Coltène/Whaledent AG, la nivel internaţional, excluzând SUA 

C6950 mărimea 1, superioară, l

12 buc.

C6951 mărimea 2, inferioară, l

C6952 mărimea 3, superioară, m

C6953 mărimea 4, inferioară, m

C6954 mărimea 5, superioară, s

C6955 mărimea 6 inferioară, s

C6956 mărimea 7, hemiarcada stângă superioară / dreapta inferioară

C6957 mărimea 8, hemiarcada dreaptă superioară / stânga inferioară

C6958 mărimea 9 zona anterioară superioară / inferioară

6491 JET BLUE BITE fast 50 ml
Single Pack 1 × cartuş de 50 ml

6 × capete pentru mixat pink
6 × capete tip spreader

6493 JET BLUE BITE superfast 50 ml
Single Pack

6495 JET BLUE BITE fast 50 ml
Refill Pack 4 × cartuş de 50 ml

12 × capete pentru mixat pink
12 × capete tip spreader

6497 JET BLUE BITE superfast 50 ml
Refill Pack

6551 Capăt pentru mixat pink 40 buc.

6223 Capete tip spreader 100 buc.

6900 dispenser 50/75 1 buc.

Dimensiune 1

Dimensiune 2

Dimensiune 3

Dimensiune 4

Dimensiune 5

Dimensiune 6

Dimensiune 7

Dimensiune 8
Dimensiune 9

Dimensiune 1

Dimensiune 2

Dimensiune 3

Dimensiune 4

Dimensiune 5

Dimensiune 6

Dimensiune 7

Dimensiune 8
Dimensiune 9

Magic FoamCord

PSI – Pressure Spot Indicator

6735 Magic FoamCord
Intro Kit

2 × cartuş de 50 ml
10 × capăt pentru mixat Yellow
10 × capete orale Yellow
45 × Comprecap anatomic

4440 PSI
Single Pack

1 × 20 ml activator
1 × 55 ml bază

4445 PSI Activator 1 × 20 ml activator
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FAmiliA de produse  AFFinis

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20 
9450 Altstätten/switzerland 
tel. +41 (0)71 757 53 00 
Fax +41 (0)71 757 53 01 
info@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc. 
235 Ascot parkway  
Cuyahoga Falls, ohio 44223/usA 
tel. +1 330 916 8800 
Fax +1 330 916 7077 
info@coltenewhaledent.com

Dentex Trading SRL 
tel. 021 256 91 33  

Helios Medical & Dental 
tel. 021 408 71 04 

MEDIDENT EXIM 
tel. 0268 31 55 44; 0268 31 22 02

SaniDent 
tel. 021 308 57 51

SC Tehnical Dent SRL 
tel. 021 230 33 64 


