Aftryksløsninger

Pentamix™ Lite
Automatisk blandemaskine

En god start

på et perfekt aftryk

Gør arbejdsprocessen nemmere:
Automatisk blanding af aftryksmaterialer
Udviklingen indenfor aftryksprocessen fortsætter
Siden introduktionen af de første aftryksmaterialer for årtier siden, har 3M ESPE konstant forbedret og
udvidet produktsortimentet indenfor aftryksmaterialer.
I dag har vi flere forskellige A-silikone og polyæter aftryksmaterialer, blandemaskiner og aftrykstilbehør.
Med andre ord har 3M ESPE en aftryksløsning, der i enhver klinisk situation passer til din teknik eller
fremgangsmåde, og samtidig sikrer perfekt præcision og detaljegengivelse.

Pentamix™ Lite - den nyeste model indenfor automatiske blandemaskiner
Med det unikke drejelige design er Pentamix™ Lite lidt af et vidunder:
Den opretstående standby position kræver et minimum af plads, og den kan derfor nemt gemmes væk.
Når blandemaskinen skal bruges, drejes den nemt i arbejdsposition.
Takket være den lave vægt (6,7 kg) og det ergonomiske håndtag er Pentamix Lite nem at flytte
fra et klinikrum til et andet - hvis det er nødvendigt.

Homogen blanding uden luftblærer giver ensartet kvalitet
Hurtig, tidsbesparende arbejdsgang
Økonomisk og præcis dosering af materialet. Systemet doserer kun det materiale,
der skal anvendes, dvs. minimalt spild

Hygiejnisk og renligt. Ske og sprøjte fyldes direkte fra maskinen
Mere effektiv og flydende arbejdsgang giver højere produktivitet

Sæt ledningen i stikket,
drej maskinen og start dosering
KompaKt

NEM

Opretstående standby position
kræver et minimum af plads.

Nem og intuitiv opstart drejes hurtigt i arbejdsposition.

hygiejnisk

Flytbart

Tryk på den grønne startknap og start
med at fylde skeen eller sprøjten
direkte fra maskinen.

Lav vægt og ergonomisk håndtag gør
det nemt at flytte maskinen fra et
klinikrum til et andet.

design

dosering

Sæt Penta™ folieposerne med det ønskede 3M ESPE aftryksmateriale i materialebeholderen.
Beholderen placeres i Pentamix™ Lite blandemaskinen og en
rød Penta™ blandespids sættes på.
Blanding og dosering startes ved at trykke på den grønne knap,
og ske eller sprøjte fyldes direkte med homogent blandet
aftryksmateriale.

at klargøre

design

Få fuld kontrol
over din aftrykstagning
... med Pentamix™ Lite og 3M ESPE
aftryksmaterialer.
Imprint™ 4 A-silikone aftryksmaterialer

Impregum™ polyæteraftryksmaterialer

Utrolig hurtig* A-silikone takket være aktiv selvopvarmning.
Den innovative teknologi giver en mærkbar tidsbesparende
aftryksproces – en fordel både for dig og dine patienter.

Ideelt aftryksmateriale til implantataftryk
og udfordrende cases. Med Impregum aftryksmaterialer opnås en
utrolig god detaljereproduktion og dermed optimal præcision og
perfekte restaureringer.

• Utrolig kort intraoral afbindingstid sparer tid

• Præcise aftryk uden luftblærer som følge af den initiale
hydrofile egenskab på fugtige overflader

• Tilstrækkelig arbejdstid giver en stressfri arbejdsproces
• Superhydrofile egenskaber allerede i uafbunden tilstand
giver gode flydeegenskaber og utrolig god detaljereproduktion

ImPRINT™ 4
Vores anbefaling til
aftryk til kroner, broer,
indlæg og onlay, samt
ortodontiske aftryk.

* Imprint™ 4 har den korteste intraorale
afbindingstid på markedet.

• Utrolig god detaljereproduktion takket være særdeles gode
flydeegenskaber
• Ensartet flydeevne under hele arbejdstiden og mindre
risiko for deformationer på grund af en unik ”Snap-Set”
afbinding

Impregum™
Vores anbefaling til
aftryk til kroner, broer,
indlæg og onlay.
Specielt velegnet til
implantataftryk og
udfordrende
cases.

Pentamix Lite
™

Pentamix™ familien – dit sikre valg
Pentamix™ 3 maskinen
doserer meget hurtigt og
er vores topmodel.

Pentamix™ Lite maskinen
doserer lidt langsommere, men
vejer mindre og er nemmere at
flytte rundt med.

Bestillingsinformation
Varenr.

Beskrivelse

Varenr.

Beskrivelse

Pentamix Lite blandemaskine og tilbehør

71487

Imprint™ 4 Regular (sprøjtemateriale)
4 stk. Imprint™ 4 Regular magasiner a 50 ml
5 stk. gule Garant™ blandespidser, 5 stk. grønne 3M™ ESPE ™ intraorale
blandesprøjter

71489

Imprint™ 4 Super Quick Regular (sprøjtemateriale)
4 stk. Imprint™ 4 Super Quick Regular magasiner a 50 ml,
5 stk. gule Garant™ blandespidser, 5 stk. grønne 3M™ ESPE ™ intraorale
blandesprøjter

™

77903

Pentamix Lite blandemaskine
inkl. 1 stk. Penta™ materialebeholder til Pentamix™ Lite

77944

1 stk. Penta™ materialebeholder til Pentamix™ Lite

77949

50 stk. røde Penta™ blandespidser

71210

1 stk. Penta™ Elastomer sprøjte
1 stk. sprøjte, 4 stk. sprøjtespidser, 4 stk. cylindere, 1 stk. børste

™

Imprint ™ 4 refiller – ske- og sprøjtematerialer

31644

Impregum™ Penta™ (skemateriale)
2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator

31730

Impregum™ Penta™ Soft (skemateriale)
2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator

31764

Impregum™ Penta™ Soft Quick (skemateriale)
2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator

31740

Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ (skemateriale)
2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator

31768

Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick (skemateriale)
2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator

Imprint™ 4 Light (sprøjtemateriale)
4 stk. Imprint™ 4 Light magasiner a 50 ml,
5 stk. gule Garant™ blandespidser, 5 stk. grønne 3M™ ESPE ™ intraorale
blandesprøjter

31745

Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ (sprøjtemateriale)
1 stk. 300 ml base, 1 stk. 60 ml katalysator

31751

Impregum™ L DuoSoft™ (sprøjtemateriale)
4 stk. Garant™ magasiner a 50 ml, 20 stk. hvide Garant™ blandespidser

Imprint™ 4 Super Quick Light (sprøjtemateriale)
4 stk. Imprint™ 4 Super Quick Light magasiner a 50 ml,
5 stk. gule Garant™ blandespidser, 5 stk. grønne 3M™ ESPE ™ intraorale
blandesprøjter

31766

Impregum™ L DuoSoft™ Quick (sprøjtemateriale)
4 stk. Garant™ magasiner a 50 ml, 20 stk. hvide Garant™ blandespidser

71486

Imprint™ 4 Penta™ Putty (skemateriale)
2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator

71484

Imprint™ 4 Penta™ Heavy (skemateriale)
2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator

71485

Imprint™ 4 Penta™ Super Quick Heavy (skemateriale)
2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator

71491

Imprint™ 4 Super Quick Ultra-Light (sprøjtemateriale)
4 stk. Imprint™ 4 Super Quick Ultra-Light magasiner a 50 ml,
5 stk. gule Garant™ blandespidser, 5 stk. grønne 3M™ ESPE ™ intraorale
blandesprøjter

71488

71490

Impregum™ Refiller – ske- og sprøjtematerialer
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