
U1
13

36
8/

H 
 L

as
t U

pd
at

e:
 0

5/
20

11

POLYSILOXANE
(CONDENSATION SILICONE)
IMPRESSION MATERIAL

zetaplus
zetaplus soft
oranwash VL
oranwash L
thixoflex M
indurent gel
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Table 1.
Technical Data ZETAPLUS ZETAPLUS

SOFT
ORANWASH

VL
ORANWASH

L
THIXOFLEX

M

1 ISO 4823
ADA Spec. 19

Type 0
Putty 

Consistency

Type 0
Putty 

Consistency

Type 3
Light-bodied 
Consistency

Type 3
Light-bodied 
Consistency

Type 3
Light-bodied 
Consistency

2 Mixing time 30” 30” 30” 30” 30”

3 Total working time* 1’15” 1’15” 1’30” 1’30” 2’

4 Time in mouth 3’15” 3’15” 3’30” 3’30” 3’30”

5 Setting Time* 4’30” 4’30” 5’ 5’ 5’30”

6 Strain in compression 
(min - max) 2% - 5% 2% - 5% 2% - 8% 2% - 8% 2% - 8%

7 Recovery from 
deformation > 98% > 98% > 99% > 99% > 99%

8 Linear dimensional 
change 24 hours < -0,2% < -0,2% < -0,7% < -0,7% < -0,7%

*The times mentioned must be intended from the start of mixing at 23°C - 73°F. Higher temperatures reduce 
the times, lower temperatures increase them.

Mixing Time

Total Working Time Time in Mouth

Setting Time



c-silicones                        ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА  BG  

СИЛИКОНИ ЗА КОНДЕНЗАЦИЯ (ПОЛИСИЛОСАН) ВОДНОКОНТАКТЕН С ВИСОКА ТОЧНОСТ
ОБРАБОТКА
Zetaplus: Полисилосан за първи отпечатък, характерен с първоначалната си подвижност във 
фазата на обработка и повишена твърдост при приключване на обработката след втвърдяване. 
Препоръчва се за техника с две фази (двоен отпечатък).
Zetaplus Soft: Полисилосан за първи отпечатък, характерен с първоначалната си подвижност 
във фазата на обработка и подходяща еластичност във фазата на изваждане от устната кухина. 
Препоръчва се за техника с две фази (двоен отпечатък).
Oranwash VL: Водноконтактен полисилосан с нисък вискозитет и много висока подвижност. 
Препоръчва се за техника с две фази (двоен отпечатък).
Oranwash L: Водноконтактен полисилосан с нисък вискозитет и много висока подвижност. 
Препоръчва се за техника с две фази (двоен отпечатък).
Thixoflex M: Водноконтактен полисилосан, тиксотропен с нисък вискозитет. Не залепва при 
директно инжектиране върху заготовките, запазвайки много висока подвижност. Препоръчва 
се за техника с две фази (двоен отпечатък), и една фаза (едновременно) и за подложка на на 
подвижни протези.

Отпечатъчна лъжица
Всички видове са твърди; препоръчват се, по специално, отпечатъчни лъжици от неръждаема 
стомана Hi-Tray (Zhermack).

ZETAPLUS / ZETAPLUS SOFT - НАЧИН НА РАБОТА
Дозиране: Вземете с мярката, необходимото количество материал и го разстелете върху ръката 
(забележка: мярката трябва да бъде равна). Притиснете ръба на мярката върху масата, толкова 
пъти колкото са дозираните мерки. За всяка мярка материал разстелете две ленти от Zhermack Гел 
за Втвърдяване със същата дължина на мярката (равна на 4 cм.) (1). При използване на Zhermack 
Гел за Втвърдяване, за всяка равна мярка материал дозирайте 5 - 6 капки от втвърдителя.

Смесване: Прегънете масата една върху друга и месете енергично с върха ан пръста за 
около 30 сек. До получаване на еднакъв цвят и без черти (2). Разстелете замесената смес върху 
отпечатъчната лъжица. Времето за обработка, включително замесването е около 1 мин. 15 сек. (3). 
Внесете в устната кухина и изчакайте втвърдяването, за което са необходими около 3 мин. 15 сек (4).

ORANWASH VL / ORANWASH L / THIXOFLEX M - НАЧИН НА РАБОТА
Дозиране: Изведете от тръбичката, необходимото количество по дължина на скалата за дозиране 
на блока за смесване. Дозирайте известно количество от Zhermack Гел за Втвърдяване равно на 
дължината на флуида (5). При използване на Zhermack Течност за Втвърдяване, дозирайте една 
капка от втвърдителя за всяка резка флуид по скалата. 
Смесване: Смесете енергично със шпатулата, за да премахнете евентуално наличие на мехурчета 
въздух, прелейте и разстилете внимателно сместта като оказвате натиск на блока за смесване. 
Повторете операцията до получаване на еднакъв цвят на сместта. Идеалното време за смесване 
е от около 30 сек. (6). Приложете смесената маса върху отпечатъщата лъжица със шпатула или 
със спринцовка за еластомери. Времето за обработка, включително смесването е около 1 мин. 



30 сек (7). Внесете в устната кухина и изчакайте втвърдяването, за което са необходими около 
3 мин. 30 сек. (8).

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИАЛА - (Technical Data)
Таблица 1 съдържа характеристиките на материалите:
1 - ISO 4823 / ADA Spec. 19
2 - Време за смесване
3 - Време за обща обработка*
4 - Престой в устаната кухина
5 - Време за стягане*
6 - Деформация на натиск (мин./макс.)
7 - Еластичност на размера
8 - Стабилност на размера
* Клиничните работни времена (изброени в таблица 1 – Table 1, характеристики на материала) важат от момента на започване на 
разбъркването при температура 23–73°F. Разбъркването при по-висока температура скъсява тези времена. Разбъркването при по-ниска 
температура ги удължава. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ / ЗАБЕЛЕЖКИ
- Преди изпълнение на коригиращ отпечатък, отстранете всякакви остатъци от течности от 

устната кухина като внимателно изплакнете и изсушите.
- Затваряйте винаги втвърдителите след използване.
- Препоръчва се използването наръкавици. Пазете се от контакт на катализатора с кожата и 

очите; при евентуален случаен контакт с кожа, изплакнете обилно с вода и сапун. При контакт 
с очите, изплакнете обилно в течаща вода и се обърнете към лекар. При поглъщане, незабавно 
се обърнете към лекар.

- Пазете дрехите, остават петна.
- При хора, чувствителни към полисилосани могат да се наблюдават възбудимост или други 

алергични реакции.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКТИРАНЕ НА ОТПЕЧАТЪКА
След обилно изплакване на отпечатъка под течаща вода, тя може да се дезинфектира. Идеалното 
дезинфектиране се получава като се потопява в Zeta 7 разтвор (Zhermack) или с директно 
впръскване на Zeta 7 шпрей (Zhermack). При използването на друг вид дезинфектанти, трябва да 
се придържате към инструциите на производителя.

ЗАЛЕПВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ
Отпечатъка се залепва за времето от 30 мин. И 72 часа от втвърдяването. За намяляване на 
повърхностното напрежение и риска от образуване на межурчета (с материали на гипсова 
основа), се препоръчва обработка на отпечатъка като го изпарите с Tensilab (Zhermack). 
Материалът е съвместим с всички най-качествени гипсове предлагани на пазара. Препоръчва се 
използването на много твърд Sгипс за пънчета: Elite Rock, Elite Master (Zhermack) и твърд гипс за 
модели: Elite Model, Elite Stone (Zhermack).

ГАЛВАНИЗАЦИЯ
Отпечатъците могат да се галванизират с мед или сребро.

Съхранение и Гаранция
Материалът има гаранция за период от 36 месеца, при условие че се съхранява правилно при 
температура между 5° и 27°C (41° – 80°F).



BG - ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ: Консултациите за употреба на нашите продукти, независимо дали са устни, писмени 
или под формата на демонстрации, са базирани на настоящото ниво на денталната технология и нашето 
собствено ноу-хау. Такива консултации са необвързващи дори при предявяване на претенции от трета страна 
и не освобождават специалиста от задължението да провери лично дали продуктът е подходящ за съответната 
употреба. Zhermack не може да контролира приложението на Zhermack продукти от специалиста, затова той е 
изцяло отговорен за всяка употреба и приложение. Отговорността на Zhermack е ограничена до качеството на 
продуктите, доставени на специалиста и използвани от него.
САМО ЗА ДЕНТАЛНА УПОТРЕБА

KK - МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР: Кез келген формадағы-ауызша, жазбаша немесе тәжірибелі түрде 
көрсетілген – бізлдің Компанияның өнімі бойынша кеңестер жана стоматологиялық  тәжірибелерге 
және біздің ноу-хауларға негізделеді. Оларды пайдалануды басшылар міндеттемейді, сонымен қатар 
үшінші жақтың қатыспауы пайдаланушының алдына қойған мақсатына сәйкес өнімді жеке тексеру 
қажеттілігінен айырмайды. Өнімді пайдалану және қолдану Компанияның қадағалауынсыз-ақ жүзеге 
асырылады. Оны қолданушы тікелей өз жауапкершілігіне алады. Шыққан шығынның орны Компания 
ұсынған өнімнің құнымен есептелінеді.
ТЕК СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

CN - 重要提示：我们对产品使用的 口头、书面或示范建议，都是基于我们目前所知道的医疗知识。它必
须被认为是信息，而不是产品附属物，即使和第三方的权利有关，也不能免除用户个人控制产品对特定
用途的适用性。公司不能控制用户对材料的使用和应用，因而也不能对用户负责。任何损伤、损害责任
仅限于货物的价值，由公司提供货物，由用户使用.
仅限于专业应

KO - 주요사항: 저희 제품의 사용과 관련된 모든 구두, 데모시연, 서면형태의 자문은 현재 상태의 
치과기술과 우리의 노하우를 기반으로 합니다. 그러므로 제공된 정보는 어떠한 의무를 가지지 않으며 
그것이 또한 사용자나 제 3자에 의해 제공된 경우도 해당됩니다. Zhermack 사는 당사 제품을 사용하는 
사용자를 직접 관리 할 수 없으므로 만약에 피해가 발생할 경우, 사용자에 의해서 사용된 당사에서 공급한 
물품에 대한 변상으로 제한됩니다.
치과 용도로만 사용

   مالحظة مهمة جدا
بصورة شفوية أو مكتوبة أو أيضا عبر االستدالل هي مبنية على التقنيات الحالية المستعملة في  االستشارات التي تتعلق بمنتجاتنا والتي يتم تقديمها

ر، وهي ال تعفي العامل المختص وبالتالي فهي تعتبر معلومات غير ملزمة حتى وإن تعلق األمر بحقوق الغي. طب األسنان وعلى المهارات المكتسبة
إن استعمال وتطبيق المنتج من طرف العامل المختص ال يتم . قبة شخصية على المنتج للتأآد من مطابقته للعملية التي ينوي إجراءهامن إجراء مرا

احتمال وجود مسؤولية عن وقوع أضرار يترتب عنه فقط تعويض قيمة .تحت رقابة الشرآة المنتجة، وبالتالي فالعامل نفسه هو الذي يتحمل التبعات
 يستعمل فقط لألسنان .التي قامت الشرآة بتزويدها والتي تم استعمالها من طرف المتخصصالبضاعة 


