Ποιότητα με το
πάτημα ενός
κουμπιού!
Γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την συσκευή αυτόματης ανάμιξης
αποτυπωτικών υλικών;

Επειδή η συσκευή αυτόματης ανάμιξης είναι κάτι περισσότερο
από μια συσκευή: Μπορεί να θεωρηθεί ως ένας αξιόπιστος
"βοηθός" που εξασφαλίζει το ότι μπορείτε να εστιάσετε
πλήρως στον ασθενή σας.

Οι δύο βασικοί λόγοι για να χρησιμοποιείτε μηχάνημα
αυτόματης ανάμιξης:
Χρησιμοποιώντας τη συσκευή ανάμιξης,
θα έχετε πάντα ένα ομοιογενές
αποτέλεσμα σε κάθε αποτύπωση.
Αυτό καθιστά τη διαδικασία επαναλήψιμη
και ακριβής.
Αυτό σημαίνει για εσάς σταθερή ποιότητα
ανάμιξης και σταθερούς χρόνους πήξης.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι με τη χρήση αυτόματης
ανάμιξης εξοικονομήθηκε 10% υλικού ανά
αποτύπωση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι,
το υλικό εξωθείται απευθείας από τη συσκευή
στο δισκάριο αποτύπωσης!
Έτσι είναι δυνατόν να έχετε ακριβή δοσολογία
αποτυπωτικού υλικού και δε χρειάζεται να "αναμίξετε"
περισσότερο υλικό από ότι πραγματικά χρειάζεται.
"Υλικό που τοποθετείται απευθείας στο δισκάριο” σημαίνει
επίσης, ότι δε χρειάζεται να αγγίζετε το υλικό με το
χέρι και γι’αυτό παραμένουν καθαρά τα χέρια σας.
Επιπλέον, όλοι γνωρίζουμε ότι η περιεκτικότητα σε θείο
των γαντιών από λατέξ, εμποδίζει τη στερεοποίηση της
σιλικόνης αθροιστικού τύπου και συνεπώς η ανάμιξη
μπορεί να γίνει μόνο με γάντια βινυλίου ή χωρίς γάντια.
Από αυτή την άποψη, η χρήση της συσκευής είναι
ακόμη πιο βολική.
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Ιστορική αναδρομή

Η ιδέα της αυτόματης ανάμιξης τέθηκε πρώτη φορά για την ανάμιξη των πολυαιθέρων. Η πυκνή και
ιξώδης σύσταση αυτών των υλικών, καθιστούσε σχεδόν αδύνατη την ανάμιξη με τη χρήση
σπάτουλας της βάσης και του καταλύτη, σε μία ομοιογενή σύσταση χωρίς την εμφάνιση φυσαλίδων.
Με την κυκλοφορία των πρώτων συσκευών αυτόματης ανάμιξης, οι χειριστές αντιλήφθηκαν ότι
το υλικό που αναμιγνύεται στη συσκευή, παρέχει υψηλότερης ποιότητας και πιο
ακριβείς αποτυπώσεις, από ότι το υλικό που αναμιγνύεται με το χέρι.

Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας;

Το μυστικό της επιτυχίας αποδίδεται στο ότι, το υλικό που αναμιγνύεται και εξωθείται
αυτόματα, προσφέρει ανάμιξη χωρίς την εμφάνιση φυσαλίδων και όλο το υλικό έχει ίδιο
χρόνο πήξης!
Λόγω της ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης, ένα μεγάλο εύρος μηχανημάτων αυτόματης ανάμιξης
εμφανίστηκε σύντομα στην αγορά. Τα μηχανήματα αυτά είναι συμβατά κυρίως με παχύρευστα ή
μεσαίας ρευστότητας υλικά, καθώς αυτού του είδους τα υλικά αναμιγνύονται πιο δύσκολα με το χέρι.

Ποια είναι τα οφέλη που παρέχει στον οδοντίατρο;
Η ομοιογενής και χωρίς κενά ανάμιξη, οδηγεί στην ακριβή εφαρμογή προσθετικών
αποκαταστάσεων.
Οι ιδιότητες του υλικού μπορούν να αναπαραχθούν πάντα.
Σταθερά υψηλή ποιότητα ανάμιξης, που είναι ανεξάρτητη από τον χρήστη.
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Το Dynamix Speed της Kulzer
Η συσκευή αυτόματης ανάμιξης της Kulzer, ονομάζεται Dynamix Speed,
καθώς η αποτελεσματικότητά της οφείλεται αδιαμφισβήτητα στην ταχύτητά
της.
Με το Dynamix Speed, η ανάμιξη των υλικών αποτύπωσης είναι εξαιρετικά
γρήγορη και η δοσολογία τους ιδιαίτερα ακριβής.
Ο χειρισμός του είναι ιδιαίτερα απλός: μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε
τρεις ταχύτητες - συμπεριλαμβανομένης της επιλογής υψηλής ταχύτητας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποτυπωτικά υλικά
Variotime στη συσκευή Dynamix Speed:
1. Variotime Dynamix Putty
2. Variotime Dynamix Heavy Tray
3. Variotime Dynamix Monophase
(Επιπλέον, η συσκευή είναι συμβατή και με όλα τα συστήματα
φυσιγγών 5:1)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Dynamix Speed, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Kulzer στην Αθήνα, τηλεφωνικώς
στο 210-9631971 ή με e-mail στο info-gr@kulzer-dental.com

