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Hurrimix2 urządzenie 

bez którego już nie będziesz mógł się obejść
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EMPOWERYOURImpressIon

jednolity   szybki   niezawodny   wydajny

Poprawa wydajności w gabinecie oznacza wzrost poziomu 
satysfakcji pacjenta.
Istotnym jest, aby wyciski zawierały precyzyjne i czytelne 
informacje konieczne dla opracowania najlepszych sposobów 
leczenia w odniesieniu do każdego przypadku klinicznego. 
Dobry materiał to konieczność, jednakże bardzo często jakość 
wymieszania jest tym, co naprawdę stanowi różnicę pomiędzy 
dobrym i złym wyciskiem.
Dobre wymieszanie sprawi, że pierwszy wycisk będzie tym 
ostatecznym.  
Szybkie mieszanie powoduje, że można poświęcić odpowiednią 
ilość czasu każdemu pacjentowi bez marnowania tego cennego 
zasobu, zarówno przez dentystę jak też przez pacjenta. 
Hurrimix2 to rozwiązanie firmy Zhermack opracowane aby 
poprawić jakość mieszania i wycisków: już po pierwszym 
użyciu od razu zrozumiesz, że nie będziesz mógł się już więcej 
obejść bez tego urządzenia.

bez którego już nie będziesz mógł się obejść
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Jakość mieszania

Dla każdego unitu

Hurrimix2 został zaprojektowany aby zapewnić wysoką 
i optymalną jakość mieszania. Każdy detal został opracowany 
w konkretnym celu:

• Obroty muszą być stałe i tak szybkie jak to możliwe: 
elektroniczny koder został zastosowany do kontroli 
prędkości obrotów w każdym momencie.  

• Faza hamowania jest niezwykle istotna: kontrola nad 
hamowaniem zwiększa jakość mieszania, tym samym 
ogranicza występowanie pęcherzyków powietrza 

• Możliwość korzystania aż z 20 zoptymalizowanych 
programów zapewnia prawidłowe zmienne dla mieszania.

Z Hurrimix2 mieszanie staje się:

• Szybkie: można poświęcić więcej czasu dla pacjenta podczas pobierania wycisku (czas mieszania od 6 do 10 sekund*)
• Skuteczne - gwarantuje jednolitą jakość, która nie zależy już od osoby przeprowadzającej procedurę: precyzyjne czasy pracy, 

lepsza synchronizacja pomiędzy lekarzem a asystentką.

*w odniesieniu do materiałów Zhermack 
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NeocolloidOrthoprint Hydrogum 5

jednolity   szybki   niezawodny   wydajny

Masy alginatowe 
i gipsy

CO ZMIENIA SIĘ Z  HURRIMIX2?

W porównaniu do mieszania ręcznego, mieszalnik 
Hurrimix2 poprawia jakość mieszania oraz znacząco 
zmniejsza występowanie pęcherzyków powietrza 
w materiale wykorzystywanym do pobierania wycisku.  

jednolity

 mieszanie 
 ręczne 

mieszanie przy 
użyciu Hurrimix2

Często pojawia się potrzeba odlania 
wycisku bezpośrednio w gabinecie, 
krótko po jego pobraniu. Z  Hurrimix2 

jest to możliwe: gipsy Zhermack można 
wymieszać w kilka sekund:

• Wyciski mogą być odlane 
bezpośrednio w gabinecie, 
a redukcja czasu pracy nad 
konkretnym przypadkiem oznacza 
ograniczenie czasu i kosztów.

Co należy zrobić po 
pobraniu wycisku?

Różne zastosowania 
Jedno urządzenie!
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Dlaczego ważne jest 
zapewnienie jakości 
mieszania?

Kluczowe słowo:

prostota

Hurrimix2 dostarczany jest wraz z akcesoriami opracowanymi tak, aby ułatwić użytkownikom proces mieszania:

• Butelka z miarką na wodę: odpowiednia ilość wody 
gwarantuje, że produkt zostanie przygotowany prawidłowo.

• Specjalne pojemniki do mieszania mas alginatowych 
i gipsów z zaokrąglonymi powierzchniami, idealnie 
dopasowane do kształtu szpatułki (ograniczona strata 
materiałów oraz łatwiejsze pobieranie materiału)

AKCESORIA

Hurrimix2 dostosowuje się do potrzeb 
lekarzy, jednocześnie ułatwiając ich pracę. 
Wybór pomiędzy 10 programami może 
być dokonany jednym przyciskiem, 
dostosowując się do potrzeb każdego 
użytkownika: zoptymalizowane czasy 
mieszania oraz charakterystyka w celu 
uzyskania odpowiedniej ilości. 7 z tych 10 
programów jest zaprogramowanych, 
a 3 z nich są możliwe do skonfigurowania 
przez użytkownika, co umożliwia 
dostosowanie funkcjonalności Hurrimix2 

do różnego rodzaju materiałów.

Prawidłowy sposób mieszania jest 
istotny aby zapisać wszelkie możliwe 
informacje w wycisku, wykorzystując 
w tym celu jakość użytych materiałów, 
w odniesieniu do elastyczności, 
precyzji i odporności.

Często obecność 
pęcherzyków 
powietrza 
przeszkadza 
w uzyskaniu 
prawidłowego odtworzenia detali 
i zmienia warunki fizyczne użytego 
materiału.   

Co to oznacza?
Przypadki kliniczne z dobrze 
wykonanym wyciskiem są łatwiejsze 
w badaniu, w dużej mierze ograniczone 
zostają problemy komunikacyjne 
pomiędzy lekarzem a protetykiem. 
Nie ma potrzeby kolejnej wizyty pacjenta 
 w celu powtórnego pobrania wycisku.         
Oznacza to większą satysfakcję                    
i zadowolenie pacjentów.
Ograniczona jest również strata 
materiałów: mniej materiałów 
straconych, mniej zmarnowanego 
czasu przez lekarzy i pacjentów, lepsza 
współpraca z protetykiem. Mniej strat 
oznacza większą rentowność.

*10 programów mas alginatowych i 10 programów mieszania gipsów



C D

A B

jednolity   szybki   niezawodny   wydajny
A Dozowanie proszku 
B Dozowanie wody 
C Mieszanie
D Produkt gotowy do użytku

szybki
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Zaprojektowany dla gabinetów

w najmniejszych detalach

Nowoczesny, solidny i funkcjonalny 
wygląd. Estetyka dostosowana 
do potrzeb gabinetów.
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jednolity   szybki   niezawodny   wydajny
GWARANCJA ROZSZERZONA 

DO 4 LAT LUB 4000 CYKLI

WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE 
KOMPONENTY ZOSTAŁY 
ZAPROJEKTOWANE W SPOSÓB 
GWARANTUJĄCY NIEZAWODNOŚĆ:

A Mechanizmy z brązu i stali, gwarantują 
dłuższą żywotność w porównaniu 
z plastikowymi. 

B Hurrimix2 przypomina o konieczności 
przeprowadzenia okresowych przeglądów, 
ograniczając w ten sposób zagrożenia 
związane z pracą urządzenia.

C Zamek bezpieczeństwa w pokrywie 
zapobiega niebezpiecznym wypadkom.

niezawodny 
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POJEMNIKI DO MIESZANIA WOLNE OD FTALANÓW: BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA I LEKARZA

Dane

techniczne

Właściwości mechaniczne materiału zapewniają niezbędną odporność 
na wstrząsy podczas normalnego stosowania w gabinecie.

*nie stosować środków dezynfekujących z dodatkiem alkoholu

Materiał, z którego wykonana 
jest obudowa to  technopolimer 
Poli(tereftalan butylenu) - PBT

PBT charakteryzuje się odpornością na środki 
chemiczne, zapewniając łatwą dezynfekcję 
urządzenia*

ŁATWA DEZYNFEKCJA

BEZPIECZNY I TRWAŁY

NIEPALNY MATERIAŁ (UL 94-CLASS.V0)
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jednolity   szybki   niezawodny   wydajny

Dane techniczne

Kod Modelu Wymiary Waga Napięcie Maksymalne napięcie

C305140 Hurrimix2 230 V Wysokość 31 cm
Szerokość 27 cm
Głębokość 32 cm

21 kg
230 V 50/60 Hz

550 Va (W)
C305141 Hurrimix2 115 V 115 V 50/60 Hz

C300900 Zestaw do odmierzania Hydrogum 5 

C300910
Zestaw pojemników do odmierzania mas alginatowych, 
oprócz Hydrogum 5 

C300960 Woreczki strunowe dla zabezpieczania wycisków 100 sztuk

Produkty powiązane
Kod Opis
C302120 Hydrogum 5, 453 g saszetka

C302070 Hydrogum, 500 g saszetka

C302025 Tropicalgin, 453 g saszetka

C302240 Phase Plus, 453 g saszetka

C302086 Orthoprint, 500 g saszetka

C302145 Neocolloid, 500 g saszetka

C302205 Neocolloid, busta da 500 g

Akcesoria
Kod Akcesoria
XR0250820 Zestaw szpatułek

XR0250830 pałeczka do wstępnego mieszania

XR0250802 2 pojemniki do mieszania mas alginatowych

XR0250804 2 pojemniki do mieszania gipsów

XR0250840 Butelka z miarką do odmierzania wody 

wydajny



Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0 
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
   +48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.

P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
   +1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com
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