
p e r f e c t  i m p r e s s i o n s
AFFINIS®

AFFINIS System 360 MonoBody 

Impressionantemente livre de  
bolhas de ar e distorções!
O primeiro material de impressão monofásico com o inovador sistema surfactante AFFINIS que permite obter impressões per-
feitas num ambiente húmido. 

p Snapset evita imprecisões originadas por distorções 

p	 Tixotropia excelente – estável mas fluido sob pressão 

p	 Sabor neutro – não provoca vómitos 

p	 Óptima flexibilidade – fácil remoção da boca e do molde 

p	 Sem alterações dimensionais, mesmo após desinfecção 

Peça mais detalhes sobre os estudos. (Universidade de 

Innsbruck, Universidade de Tübingen, Universidade de 

Giessen, Universidade de Birmingham, Universidade 

Queens, Universidade do Estado de Louisiana) 



Aquasil* 

Impregum Penta soft* 

Monopren* 

Panasil tray* 

AFFINIS® MonoBody 
0 s 15 s 30 s 45 s 60 s 75 s 90 s

Tixotropia e propriedades  
surfactantes excelentes 
p Sistema surfactante AFFINIS de elevada actividade comprovada 
p Afinidade rápida e eficiente com a superfície húmida do dente e do tecido 
p Compatível com todos os materiais de correcção AFFINIS 

AFFINIS 360 MonoBody está disponível como saco auto-activador de 360 ml para todos os sistemas 
de mistura automáticos mas também como cartucho de automistura de 75 ml para o dispensador  
manual. O material de impressão monofásico AFFINIS MonoBody foi desenvolvido para ser usado 
como material de moldeira ou seringa. Possui excelentes propriedades surfactantes num ambiente 
húmido e afasta activamente a humidade. A afinidade de AFFINIS com as superfícies é comparável às 
propriedades hidrófilas de um poliéter ou de um hidrocoloide. 

Comportamento surfactante ** 
(determinação do ângulo de contacto - gota de água sobre o material de impressão) 

Após apenas 15 segundos, o material AFFINIS MonoBody já apresenta 
um ângulo de contacto muito reduzido. 

Início máx. 60 s min. 150 s 

Snapset 
Evita impressões  
originadas  
por distorções 

Encha, em primeiro lugar, a 
moldeira e depois a seringa com 
AFFINIS MonoBody. 

Aplique AFFINIS MonoBody em 
torno do preparado. A tixotropia 
excelente e a inovadora tec-
nologia surfactante de AFFINIS 
MonoBody. 

A impressão pode ser facilmente 
retirada. A resistência ao arran-
camento garante que todos os 
detalhes permanecem inaltera-
dos, mesmo em áreas rebaixadas. 
AFFINIS MonoBody não tem 
cheiros. 

Inovadora afinidade com as 
superfícies 

A afinidade superficial de uma 
quantidade definida do material 
de impressão não endurecido é 
visualizada após dez segundos 
na dentina húmida. É através 
deste método in-vitro que 
se torna visível quais são os 
materiais de impressão que na 
superfície húmida de um dente 
mostram um comportamento 
tixotrópico ideal. Graças a esta 
propriedade, AFFINIS flui, sem 
estar submetido a qualquer 
pressão, para todos os locais 
clinicamente relevantes, for-
mando assim a base para uma 
restauração protética precisa. 

Reacção do sistema surfactante de elevada 
actividade 

Fácil de  
retirar 
Após  
2.5 minutos 

  * não são marcas registadas de Coltène/Whaledent 
** todos resultados de medições internas 
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AMB 

99,3 %

IPS 

97,5 %

0

AFFINIS® 

AMB
IPS

AMB = AFFINIS MonoBody 

IPS = Impregum Penta soft* ISO 4823:2000

min. 150 s 

Snapset 
Evita impressões  
originadas  
por distorções 

A impressão perfeita das bordas 
do preparado e de todos os ou-
tros detalhes constituem a base 
ideal para a confecção de uma 
restauração precisa. 

Fácil de  
retirar 
Após  
2.5 minutos 

Sem alterações  
dimensionais,  
mesmo após desin-
fecção 
p Pode ser desinfectado logo após 

a toma da impressão, com um 
spray ou por imersão numa solu-
ção desinfectante. 

p O material não dilata, apesar do 
contacto com saliva, sangue ou 
água. 

p Estabilidade a longo prazo 
p Recuperação após deformação 

>99.3 % 

Testado com êxito em ensaios clínicos 
A introdução de AFFINIS com as suas propriedades de fluidez e 
humidificação veio trazer uma notável melhoria. Com o respectivo 
pré-tratamento, controlo dos tecidos e bordas bem definidas, estas 
propriedades garantem uma reprodução perfeita das bordas do 
preparado, em quase 100 % dos casos. 

p Universidade de Innsbruck, Áustria 
p Universidade de Tübingen, Alemanha 
p Universidade de Giessen, Alemanha 
p Universidade de Birmingham, Inglaterra 
p Universidade do Estado de Louisiana, EUA 

Reograma poliéter 

Processo de secagem de Impregnum Penta soft

Banho de desinfecção **
Durante a desinfecção 

Reograma polivinilsiloxano 

Processo de secagem de 
AFFINIS MonoBody

Poliéter 

Alteração das dimensões após a desinfecção **
  

após a remoção
 

após a desinfecção
 após 24 h a 23° 

  
(10 min/Sporidicin)

 C/50% de humi-
   dade rel. do ar 

     -0.14 -0.15 -0.18
      -0.22 +0.39 +0.29
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Recuperação após deformação **
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Após a desinfecção 
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Informações mais detalhadas
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AFFINIS MonoBody System 360 Starter Kit  6480 AFFINIS MonoBody System 360   6482

Base     300 ml Embalagem de recarga (base)    2 × 300 ml
Catalisador     62 ml Embalagem de recarga (catalisador)   2 × 62 ml
Cartucho de suporte   1 unidade
Pontas de mistura dinâmicas   10 unidades

AFFINIS heavy body System 360 Starter Kit  6485 AFFINIS heavy body System 360   6487

Base      300 ml Embalagem de recarga (base)    2 × 300 ml
Catalisador      62 ml Embalagem de recarga (catalisador)   2 × 62 ml
Cartucho de suporte    1 unidade
Pontas de mistura dinâmicas    10 unidades

AFFINIS MonoBody 75 ml     6547 AFFINIS MonoBody 75 ml    6587

Cartuchos      2 × 75 ml Embalagem de recarga, cartuchos    20 × 75 ml 
MT/TURQUOISE/CLEAR/WHITE/68/S*   8 unidades

AFFINIS heavy body 75 ml    6520 AFFINIS heavy body 75 ml    6585

Cartuchos embalagem individual   2 × 75 ml Embalagem de recarga, cartuchos    20 × 75 ml
MT/TURQUOISE/CLEAR/WHITE/68/S*   8 unidades

AFFINIS Acessórios Sistema 360      AFFINIS Acessórios Sistema 50/75 

Cartucho de suporte                    1 unidade  6160 Dispensador 50/75 ml                            1 unidade 6900
Pontas de mistura dinâmicas     40 unidades  6161 MT/TURQUOISE/CLEAR/WHITE/68/S* 40 unidades  6552

AFFINIS influencia o seu sucesso. Em todos os aspectos. 

Equipa Promotora da Coltène/Whaledent  
em Portugal:
Zona Norte: Filipe Guimarães;  
Tel. 966 653 321 e-mail: Filipe.g@sapo.pt
Zona Centro: Mark McMillan;  
Tel. 962 619 471 e-mail: coltdent@sapo.pt
Zona Sul/Ilhas: Luis Raimundo;  
Tel. 962 971 500 e-mail: lraimundo@netcabo.pt

Coltène/Whaledent
Vertriebsservice und Marketing GmbH
Feldwiesenstrasse 20 · 9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00 · Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

* MT = Ponta de mistura
 S = direito
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