Imprint 4 Bite
™

A-silikone bidregistreringsmateriale

Hurtigt og præcist
Imprint™ 4 bidregistreringsmateriale
giver:


Gode flydeegenskaber
giver nøjagtige registreringer



Kort intraoral hærdetid
Tidsbesparende



Høj sluthårdhed og lav
fleksibilitet
Nem og hurtig trimning.
Nøjagtig placering på
modellen



God farve og mulighed for
scanning
Nemt at kontrollere registreringen, samt mulighed
for digital arbejdsgang



Leveres i magasin
Nem og behagelig blanding
og dosering

Udviklet til at tage særdeles præcise bidregistreringer
Den gode flydeegenskab og en passende viskositet bevirker, at Imprint 4 Bite materialet ikke
flyder ned i interdentale områder. Bidregistreringen er særdeles præcis, og en høj sluthårdhed og lav fleksibilitet efter hærdning gør det nemt at trimme og positionere på modellen.

Kort intraoral hærdetid sparer tid
Imprint 4 Bite har en passende arbejdstid og en kort hærdetid på kun 60 sekunder, hvilket
sparer tid og er behageligt for patienten. Samtidig hjælper den korte hærdetid til at reducere
unøjagtigheder som følge af kæbebevægelser.

Blandings- og
appliceringstid
Imprint™ 4 Bite
A-silikone bidregistreringsmateriale

0:20

* Den angivne tid gælder ved 23°C. Tiden afhænger af den omgivende temperatur.

Afbindingstid fra start af
blanding*
1:00

Indikationer:
Universalt A-silikone bidregistreringsmateriale - velegnet til bidregistreringer inklusive optisk
registrering af sammenbid til brug i CAD/CAM systemer.

Scanning af bidregistrering taget med
Imprint™ 4 Bite A-silikone bidregistreringsmateriale.

Få fuld kontrol over dine aftryk
Aftryksløsninger fra 3M ESPE er udviklet til
at gøre hele processen hurtig, nem og
behagelig.
Imprint™ 4 Bite A-silikone materiale er en del af Imprint 4 familien.
Prøv også det alsidige udvalg af Imprint™ 4 A-silikone aftryksmaterialer til dine
daglige aftryk samt vores alginaterstatning Imprint 4 Preliminary.

Bestillingsinformation
Varenr.

Beskrivelse

71529

Imprint™ 4 Bite refill
2 stk. magasiner a 50ml, 5 stk. grønne Garant™ blandespidser, 5 stk. Garant™ intraorale spidser (Bite)

71460

50 stk. Garant™ intraorale spidser (Bite)

Imprint™ 4 Bite refill (71529)
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