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Masy silikonowe typu A do rejestracji zgryzu

Occlufast+ to nowa gama A-Silikonów do precyzyjnej i dokładnej 
rejestracji zgryzu.

Niedostrzegalna konsystencja, dzięki której nie jest zakłócana 
okluzja1, w połączeniu z zaledwie 1 minutą czasu pozostawiania 
w jamie ustnej, zapewnia pacjentowi wyższy komfort i pozwala 
uzyskiwać wiarygodne rezultaty.

Twój klucz do idealnie dopasowanej odbudowy!
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Zdjęcia z aplikacji dzięki uprzejm
ości dr. A

. Barbaglia
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Dzięki krótkiemu czasowi 
pozostawiania w jamie 
ustnej Occlufast+ zwiększa 
komfort pacjenta i 
pozwala stomatologowi na 
dokończenie procedury
w szybszy sposób.

Szybka praca.
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Occlufast+ posiada wysoką 
twardość końcową  
(37±5 Shore D), co pozwala 
na zachowanie dokładnej 
i wiarygodnej rejestracji zgryzu.

Wiarygodna 
rejestracja.

Twój niezbędnik.

Occlufast+ Color jest 
termochromatyczny, co 
oznacza, że zmienia kolor  
w zależności od temperatury 
(od zielonego do żółtego). 
Zmiana koloru świadczy 
o kompletnym związaniu 
materiału, stanowiąc dla 
stomatologa pomocny 
element pozwalający na 
zminimalizowanie ryzyka 
popełnienia błędów.

Sprawne
wyciskanie.

Łatwa obsługa dzięki 
gotowym do użycia nabojom 
mieszającym pozwala na 
bezpośrednią, wygodną aplikację 
materiału w jamie ustnej pacjenta. 
Ponadto możliwość korzystania 
z żółtej końcówki mieszającej 
sprawia, że oszczędzamy na 
materiale przy każdym jego 
użyciu, w porównaniu z innymi 
końcówkami*.

*Testy wewnętrzne Zhermack.

MAKE IT FASTER.
MAKE IT ACCURATE.

MAKE IT SMART.
MAKE IT EASIER.
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