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Od teraz nie musisz już dążyć do kompromisu pomiędzy szybkością i 
precyzją. Nowa wersja Hydrorise Implant Quick Set zapewnia jednakową 
precyzję jak dotychczas, ale w krótszym czasie.

To idealne rozwiązanie dla specjalistów dążących do skrócenia czasu pracy 
i oczekujących produktu o krótszym czasie pozostawania w jamie ustnej w 
porównaniu z wersją normalną, zapewniając wyższą efektywność praktyki 
stomatologicznej.

Osiągaj jednakową dokładność jak dotychczas w zaledwie 
2 minuty w jamie ustnej!

 Tylko 2 minuty pozostawania w jamie ustnej

  Całkowity czas wiązania wynoszący 
3 minuty30 sekund

  Twardość 60 Shore A

  Dostępny w wersji o średniej konsystencji  
w przypadku techniki jednoczasowej

  Naboje o pojemności 380 ml  
kompatybilne z najbardziej 
popularnymi automatycznymi 
mieszalnikami 5:1

A-Silikon o wysokiej twardości
stworzony z myślą o implantologii

JEDNAKOWA PRECYZJA
W KRÓTSZYM CZASIE.

INFORMACJE 
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Zdjęcia z aplikacji dzięki uprzejm
ości dr. A

. Barbaglia

Od teraz nie musisz już dążyć do kompromisu pomiędzy szybkością i 
precyzją. Nowa wersja Hydrorise Implant Quick Set zapewnia jednakową 
precyzję jak dotychczas, ale w krótszym czasie.

To idealne rozwiązanie dla specjalistów dążących do skrócenia czasu pracy 
i oczekujących produktu o krótszym czasie pozostawania w jamie ustnej w 
porównaniu z wersją normalną, zapewniając wyższą efektywność praktyki 
stomatologicznej.

Osiągaj jednakową dokładność jak dotychczas w zaledwie 
2 minuty w jamie ustnej!

 Tylko 2 minuty pozostawania w jamie ustnej

  Całkowity czas wiązania wynoszący 
3 minuty30 sekund

  Twardość 60 Shore A

  Dostępny w wersji o średniej konsystencji  
w przypadku techniki jednoczasowej

  Naboje o pojemności 380 ml  
kompatybilne z najbardziej 
popularnymi automatycznymi 
mieszalnikami 5:1

A-Silikon o wysokiej twardości
stworzony z myślą o implantologii

JEDNAKOWA PRECYZJA
W KRÓTSZYM CZASIE.

INFORMACJE 
OGÓLNE

F230038 - 19-05



Wysoka sztywność, która 
pomaga utrzymać transfer
w pozycji trójwymiarowej.

Jednocześnie wysokie 
odprężenie elastyczne 
ogranicza do minimum 
ryzyko zniekształceń podczas 
usuwania z jamy ustnej.

Idealne
połączenie
zapewniające  
precyzyjny wycisk
w implantologii.

Otwórz się na nowe 
technologie.
Otwórz się na
innowację.

Hydrorise Implant, w wersji 
Quick, wkracza do cyfrowego 
świata, aby poprawić Twoją 
komunikację z laboratorium 
dentystycznym. 

Wycisk można skanować* 
przy użyciu większości 
systemów skanujących 
dostępnych na rynku, 
bez konieczności użycia 
sprejów matujących,
korzystając również z CBCT.

*Test skanowania przeprowadzony przez 
3Dfast na wyciskach uzyskanych z modeli.

Dzięki zaledwie 2 minutom 
czasu pozostawania 
w jamie ustnej przyspiesza 
on procedurę i zapewnia 
Twojemu pacjentowi 
większe poczucie komfortu.

Osiągaj więcej,  
w krótszym czasie.

Niezawodność
i bezpieczeństwo.

Jest praktyczny! Jest 
bezpieczny!
Hydrorise Implant jest 
nieprzepuszczalny dla 
promieni rentgenowskich, 
więc pozostałości pod 
dziąsłem można łatwo wykryć 
rentgenem.

Ale to nie wszystko!
Jako A-Silikon jest on 
biokompatybilny, co zwiększa 
bezpieczeństwo pacjenta.
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Od teraz nie musisz już dążyć do kompromisu pomiędzy szybkością i 
precyzją. Nowa wersja Hydrorise Implant Quick Set zapewnia jednakową 
precyzję jak dotychczas, ale w krótszym czasie.

To idealne rozwiązanie dla specjalistów dążących do skrócenia czasu pracy 
i oczekujących produktu o krótszym czasie pozostawania w jamie ustnej w 
porównaniu z wersją normalną, zapewniając wyższą efektywność praktyki 
stomatologicznej.

Osiągaj jednakową dokładność jak dotychczas w zaledwie 
2 minuty w jamie ustnej!

 Tylko 2 minuty pozostawania w jamie ustnej

  Całkowity czas wiązania wynoszący 
3 minuty30 sekund

  Twardość 60 Shore A

  Dostępny w wersji o średniej konsystencji  
w przypadku techniki jednoczasowej

  Naboje o pojemności 380 ml  
kompatybilne z najbardziej 
popularnymi automatycznymi 
mieszalnikami 5:1

A-Silikon o wysokiej twardości
stworzony z myślą o implantologii

JEDNAKOWA PRECYZJA
W KRÓTSZYM CZASIE.
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