
Rapid într-un mediu umed



Primul silicon de condensare cu Priză imediată şi ProPrietăţi  
sPecifice unui silicon de adiţie.

Noul silicon de condensare 
cu priză imediată și cu propri-
etăţile unui silicon de adiţie
Speedex posedă proprietăţi fizice care 

se apropie de cele ale siliconilor de 

adiţie de tipul polivinilsiloxanilor. Noua 

formulă „DCP” – Dimension Controlling 

Precondensate (precondensat pentru 

controlul dimensiunii - dezvoltată şi uti-

lizată exclusiv de Coltène/Whaledent) 

– asigură un material extrem de elastic şi 

stabil din punct de vedere dimensional, 

de o înaltă precizie. Spre deosebire de 

siliconii de condensare convenţionali, 

modelele pot fi turnate timp de până la 

şapte zile după efectuarea amprentării.

Revenirea elastică şi reproducerea detaliilor  
amprentelor efectuate cu materialul de ampren-
tă Speedex se apropie de calitatea siliconilor 
de adiţie.

Stabilitate dimensională ridicată: modelele pot 
fi turnate în decurs de până la şapte zile după 
amprentare.

Secretul noii formule 
În cazul siliconilor de condensare 

convenţionali, contracţia este deter-

minată de evaporarea produselor 

secundare volatile (alcool) în timpul poli-

merizării. Formula unică DCP (Dimension 

Controlling Precondensate / preconden-

sat pentru controlul dimensiunii) a mate-

rialului de amprentă Speedex reduce în 

mod considerabil pierderea de alcool 

transferând o parte din  reacţia de tran-

sesterificare către procesul de producţie; 

această „precondensare” înseamnă că 

amprentele realizate cu Speedex rămân 

stabile timp de mai multe zile!

Stabilitate timp de 7 zile 
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Activat la suprafață
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Primul silicon de condensare cu Priză imediată şi ProPrietăţi  
sPecifice unui silicon de adiţie.

O acceptabilitate mai mare din partea 

pacientului şi un control superior al umi-

dităţii.

Alegeţi tehnica cea mai potrivită situaţiei 

clinice cu care vă confruntaţi: amprenta 

de spălare în doi timpi, amprenta într-un 

singur timp bifazică sau amprenta de 

rebazare. 

Moleculele surfactante din Speedex light 

body se deplasează către suprafaţă la con-

tactul cu umezeala. Acest aspect reduce 

unghiul de contact pentru o reproducere 

superioară a detaliilor atât pe amprentă, cât 

şi pe modelul turnat.

Adăugarea de surfactant la Speedex „light” con-
feră un avantaj clinic evident acestui material 
în comparaţie cu siliconii de condensare con-
venţionali pentru o performanţă îmbunătăţită în 
mediu umed.

Aplicarea facilă şi exactă a catalizatorului sub 

formă de pastă asigură un timp de priză sigur. 

Polimerizarea nu este afectată de utilizarea 

mănuşilor din latex.

detalii Superioare

Controlul umidităţii

Puteţi alege ca timpul de priză să corespun-

dă tehnicii dumenavoastră, iar Speedex va 

oferi întotdeauna o priză imediată.

Diagrama comportamentului reologic al 

Speedex ilustrează în mod clar caracte-

ristica de priză imediată a materialului de 

amprentă. Adaptaţi pur şi simplu timpul 

total de priză la nevoile dumneavoastră, 

prin suplimentarea sau reducerea cantităţii 

de catalizator.

Tehnologie termosensibilă
Formula Speedex încorporează elemente 

termosensibile care reacţionează rapid la 

diferenţa dintre temperatura mediului şi 

cea a cavităţii orale. Priza imediată care 

rezultă de aici sporeşte confortul pacien-

tului, eliminând reflexul de vomă şi asi-

gură faptul că nu va fi necesară refacerea 

amprentei ca rezultat al deformării produ-

se în momentul în care se menţine lingura 

în cavitatea orală a pacientului.

eConomie de timp

Materialul de amprentă speedex cu priză imedi-
ată: în ciuda supradozării cu 20 %, se obţine un 
timp de lucru confortabil. Materialul va curge în 
timpul inserţiei; apoi va face priză.

Timp de lucru

Timp de priză

Materialul de amprentă Speedex cu 
priză imediată

siliconi de condensare convenţionali
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 Speedex putty 

 Speedex light body 

Un singur catalizator
Catalizatorul Speedex este utilizat atât pen-

tru materialele chitoase cât şi pentru cele 

fluide. 

Activat la suprafață

Dozarea normală pentru Speedex putty
Timp de mixare Timp maxim de 

lucru 
Timp de priză 
intra-orală 

45 s 1 min 30 s 3 min

maxim 4 min 30 s

Supradozarea cu 20 % a catalizatorului pentru 
Speedex putty
Timp de mixare  Timp maxim de 

lucru  
Timp de priză 
intra-orală 

30 s 1 min 2 min

maxim 3 min 

Subdozarea cu 20 % a catalizatorului pentru 
Speedex putty
Timp de mixare Timp maxim de 

lucru 
Timp de priză 
intra-orală 

45 s 2 min 3 min 20 s

maxim 5 min 20 s

Dozarea normală pentru Speedex light body
Timp de mixare Timp maxim de 

lucru 
Timp de priză 
intra-orală 

30 s 1 min 30 s 3 min

maxim 4 min 30 s

Supradozarea cu 20 % a catalizatorului pentru 
Speedex light body
Timp de mixare  Timp maxim de 

lucru  
Timp de priză 
intra-orală 

20 s 1 min 2 min

maxim 3 min 

Subdozarea cu 20 % a catalizatorului pentru 
Speedex light body
Timp de mixare Timp maxim de 

lucru 
Timp de priză 
intra-orală 

30 s 2 min 3 min 20 s

maxim 5 min 20 s



Activat la suprafață

un silicon de condensare mai 
bun 

•	 Adaptaţi	timpul	de	lucru	între	unul	şi	
două minute prin supra- sau subdozarea 
catalizatorului.

•	 Graţie	proprietăţilor	termosensibile	ale	
materialului de amprentă Speedex, mate-
rialul face priză după doar două minute.

•	 Modelele	pot	fi	turnate	în	decurs	de	până	
la şapte zile după efectuarea amprentării.

•	 Speedex	light	body	se	activează	la	supra-
faţă.

•	 Dezinfectarea	fără	probleme,	fără	dilatare.	

rapid şi uşor – 



Distribuiţi material chitos, 
amestecaţi şi încărcaţi lingura 
de amprentă.

Distribuiţi material chitos, 
amestecaţi şi încărcaţi lingura 
de amprentă.

Distribuiţi material light body 
în acelaşi timp, amestecaţi şi 
încărcaţi seringa.

Aplicați cu seringa materialul 
light body în jurul preparaţiei.

Inseraţi lingura de amprentă şi 
aşteptaţi până când materialul 
face priză.

După 2-3 minute timp de priză 
intra-orală: amprenta Speedex 
perfectă.

Inseraţi lingura de amprentă, 
când materialul a făcut priză 
îndepărtaţi lingura şi, dacă 
este necesar, decupaţi contu-
rul preparaţiei cu un cuţit.

Distribuiţi material light body, 
amestecaţi şi a) umpleţi o se-
ringă sau b) turnați materialul 
direct în amprenta primară şi 
distribuiţi cu seringa în jurul 
preparaţiilor.

Inseraţi lingura de amprentă 
în cavitatea orală şi aşteptaţi 
până când materialul light 
body a făcut priză.

După 2-3 minute timp de priză 
intra-orală: amprenta Speedex 
perfectă.

Amprentă de spălare în două faze cu Speedex

Amprenta într-un singur timp bifazică cu Speedex.

Formulare de comandă

Speedex

4970 Material chitos - Speedex putty 1 × 910 ml

4980 Speedex light body
 cu activare la suprafaţă 
 tub 1 × 140 ml

4990 Catalizator universal - Speedex Universal 
Activator 

 tub 1 × 60 ml

4410 Adeziv 1 × 10 ml

4414 Pad pentru mixare  10 buc. 

4415 Spatulă  1 buc.

4426 Seringă pentru amprentare   3 buc.
 (cu 15 vârfuri rotative)

4428 Vârfuri rotative  refill    50 buc.
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Helios Medical & Dental 
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MEDIDENT EXIM 
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Tel. 021 230 33 64 


