
Express™ 
 Material de amprent� din clasa polivinilsiloxani (silicon de adi�ie)

Express – de acum disponibil �i 
în varianta pentru amestecare 
manual�, ambalat în tuburi
Materialul de amprent� polivinilsiloxan 
Express al firmei 3M ESPE v� ofer� 
încrederea dovedit� de milioane de amprente 
realizate în întreaga lume – iar de acum 
el este disponibil �i în varianta pentru 
amestecare manual�, ambalat în tuburi.

Dac� sunte�i un utilizator de silicon de 
condensare sau alginat, trecând la Express 
ve�i putea ob�ine cu u�urin�� amprente mai 
precise �i mai stabile.  Iar NOUA form� de 
prezentare în tuburi v� d� posibilitatea s� 
doza�i �i s� omogeniza�i materialul manual 
într-un mod convenabil �i economic.

Simplitatea �i precizia materialelor de 
amprent� din gama Express v� permit s� 
elimina�i erorile care pot apare în procesul de 
amprentare �i s� îmbun�t��i�i rapid �i u�or 
calitatea amprentelor.

Avantaje

•  Recomandat atât pentru 

tehnica de amprentare 

într-un singur timp cât �i 

pentru cea în doi timpi 

(amprent� de sp�lare)

•  Reproducerea exact� a 

detaliilor prepara�iei

•  Stabilitate dimensional� 

mare

•  Elasticitate �i rezisten�� 

bun� la deformare

•  Tixotropic �i hidrofil

•  Materialele de consisten�� 

fluid� sunt disponibile atât 

în tuburi cât �i în cartu�e

Acurate�e.
Încredere. Experien��.

Flexibilitate maxim� în alegerea tehnicii 
de amprentare
Indiferent dac� prefera�i tehnica de amprentare 
într-un singur timp (monofazic�) în dublu mestec 
sau pe cea în doi timpi (amprenta de sp�lare), 
folosind materialul de consisten�� fluid� Express 
ve�i ob�ine cu u�urin�� o reproducere exact� a 
tuturor detaliilor prepara�iei. 

• Materialul de consisten�� chitoas� Express se amestec� 
u�or, iar datorit� rigidit��ii  pe care o cap�t� dup� 
amestecare, materialul fluid este împins în detaliile 
prepara�iei.

•  Materialul de consisten�� fluid� curge u�or în toate 
detaliile prepara�iei �i r�m�ne pe câmpul protetic acolo 
unde a fost aplicat.

•  Amprentele realizate cu Express au rezisten�� bun� la 
deformare �i stabilitate dimensional� o perioad� lung� 
de timp,  în ele se putându-se turna mai multe modele.

•  Bun contrast coloristic între materialul de consisten�� 
chitoas� �i cele de consisten�� fluid� care garanteaz� 
verificarea  u�oar� a amprentei.

  Alginate Silicon de  Express™ 
  condensare 

Stabilitate dimensional�   � 
Rezisten�� la deformare  � �    
Turn�ri multiple  � �    
Stabilitate dimensional� 
pe termen lung a amprentelor  � 
Hidrofilie   � � 

Siliconii de adi�ie din gama Express v� ofer� mai multe 
avantaje decât siliconii de condensare sau alginatele. 

Sursa: Date interne 3M ESPE

Opiniile clinicienilor:

“ Chitosul este extraordinar.... u�or de 
   amestecat – îl iubesc”
“ Sistem excelent....care are ca rezultat 
 amprente extraordinare” 
“ Hidrofilie extraordinar�”
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Descoperi�i multiple variante de amestecare �i dozare 
a materialelor de amprent� – inclusiv materiale 
ambalate în tuburi! 

De acum materialele de amprent� din gama Express pot fi dozate �i 

omogenizate în dou� moduri:

 •  Automat – cu ajutorul dispenser-ului Garant – materialele ambalate în 
cartu�e.

 • Manual – materialele ambalate în tuburi.

 

Indica�ii: 
 

Informa�ii despre comand�
Cod articol # Produs

7300 Express™ kit introductiv 
 2x 305ml material chitos 
 2x 50ml material fluid, cartu�e
 1x dispenser Garant 
 10x vârfuri de amestecare, galbene
 10x vârfuri intraorale galbene
 1x flacon adeziv de lingur� VPS
 2x linguri de dozare material chitos

7312 Express™ STD Putty 
 2x 305ml material chitos 

7314 Linguri dozare material chitos 
 2x linguri dozare (ro�ie, alb�)

7302 Express™ Light Body – material consisten�� fluid�, rezerv�
 2x 50ml, cartu�e

7322 Express™ Regular Body – material consisten�� medie, rezerv� 
 2x 50ml, cartu�e

7301 Express™ Light Body Fast Set – material consisten�� fluid�, cu priz� rapid�, rezerv�
 2x 50ml, cartu�e

36979 Express™ Light Body – material consisten�� fluid�, rezerv� (140ml)
 2x 70ml, tuburi 

36978 Express™ Regular Body – material consisten�� medie, rezerv� (140ml) 
 2x 70ml, tuburi 

Materialul ambalat în tuburi se amestec� manual, foarte u�or, oferindu-v� 

control total în timpul procesului de omogenizare.

Mai multe solu�ii de încredere oferite de firma 3M ESPE, liderul mondial în domeniul materialelor de amprent�.

• Amprentare de precizie pentru 

realizarea de lucr�ri protetice fixe    

   - Coroane �i pun�i dentare

   - Inlay-uri, onlay-uri    

  •  Amprentare de precizie 

pentru edentat total
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