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ХИДРОСЪВМЕСТИМ КОНДЕНЗАЦИОНЕН СИЛИКОН(ПОЛИСИЛОКСАН ) ЗА ВИСОКОПРЕЦИЗНИ ОТПЕЧАТЪЦИ

УПОТРЕБА
Zetaflow Putty – полисилоксан за първи отпечатък , характеризиращ се с първоначална течливост в работната 
фаза и висока твърдост след полимеризиране. Подходящ за двуфазова техника.
Zetaflow Light – нисък вискозитет, много течлив, хидросъвместим полисилоксан. Подходящ за двуфазова 
техника.

Лъжици за отпечатък: Могат да се използват всички типове твърди лъжици, например Hi-Tray  на Zhermack   
Препоръчват се стоманени лъжици и употребата на лепило Universal Tray Аdhesive Zhermack за лъжици без 
перфорация или система rim looks.

ZETAFLOW PUTTY – ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Дозиране: използвайте мерителна лъжица за дозиране на необходимото количество то Zetaflow putty и 
го вземете в ръка( забележка: за коректна доза - нивото на Zetaflow putty трябва да достига до върха на 
дозаторната лъжица).  Разстелете дозираното количество Zetaflow putty в ръката си и претиснете ръбовете на 
дозиращата лъжица . Прибавете една лента от Zetaflow катализатор по дължина ~ 4 см. Това се отнася за всяка 
доза от Zetaflow putty.

Смесване: Размесете енергично с пръсти за около 30 секунди , докато изцяло се хомогенизира цвета и изчезнат 
следите от катализатор. Поставете масата в отпечатъчната лъжица. Работното време включващо и времето за 
смесване е около 1 минута и 15 секунди.
Поставете лъжицата в устата на пациента и изчакайте да се втвърди за около 3 минути и 15 секунди.

ZETAFLOW LIGHT
УПОТРЕБА
Дозиране: използвайте скалата за дозиране на блокчето за смесване и поставете лента от  необходимото 
количество от Zetaflow light , нанесете и същата по дължина лента от Zetaflow катализатор. Енергично размесете 
с шпатула и притеснете отгоре за да елиминирате въздушните мехури . Времето за смесване е ~ 30 секунди. 
Поставете сместа в отпечатъчната лъжица с шпатула или със спринцовка за еластомери. Работното време 
включващо и времето за смесване е около 2 минути. Поставете лъжицата в устата на пациента и изчакайте да се 
втвърди за около 3 минути и 30 секунди.
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ZETAFLOW LIGHT

ВНИМАНИЕ: При суперчувствителни пациенти полисилоксана може да доведе до дразнене или алергична 
реакция.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОТПЕЧАТЪЦИТЕ
След като е изплакнат добре на течаща вода, отпечатъкът веднага може да бъде дезинфекциран. Идеалната 
дезинфекция се постига чрез потапяне на отпечатъка в разтвор Zeta 7 или чрез напръскване със спрей Zeta 7 
(Zhermack). При употреба на други дезинфектанти винаги следвайте инструкциите на производителя.

ОТЛИВАНЕ НА МОДЕЛА: Отпечатъкът трябва да се отлее от 30 минути до 72 часа след вземането му. За да се 
намали повърхностното напрежение ние препоръчваме да се използва Tensilab на Zhermack.  Той е съвместим с 
всички предлагащи се на пазара гипсове. Ние препоръчваме Elite Rock/Elite Rock Fast (Zhermack) - IV клас гипс и  
Elite Model/Elite Model Fast (Zhermack) - III клас.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
- Преди да започнете вземането на отпечатък , премахнете всички остатъци, слюнка и други.
- Оптималната стайна температура е 23 градуса С. При по-високи температури скоростта на втърдяване се  
 увеличава и обратното при по-ниски температури.
- Затворете всички материали веднага след употреба.
- Избягвайте досега на катализатора с кожата и очите, а при замърсяване веднага измийте с течаща вода и  
 потърсете медицинска помощ.

Галванизация: Отпечатъците могат да се галванизират с мед или сребро.

Срокът на годност е 36 месеца при температури от 5°C до 27°C (41°F - 80°F) градуса.  

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ZETAFLOW PUTTY ZETAFLOW LIGHT

ISO 4823 / ADA 19 Type 0
Putty консистенция

Type 3
Light-bodied  консистенция

Време на смесване 30” 30”
Общо работно време* 1’15” 2’
Време за втвърдяване 3’15” 3’30”
Работно време при t 23 градуса С* 4’30” 5’30”
Деформация Под натиск 2-5% 2-8%
Възстановяване от деформация >98% >99%
Линейни деменсионални промени след 24 часа <-0,2% <-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.

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. 
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