
Przygotowanie 
materiału

Należy dokładnie wybrać łyżkę na 
wyciski, najbardziej odpowiednią 
dla konkretnego przypadku 
klinicznego. Nie ma znaczenia, czy 
jest ona indywidualna (żywica) czy 
standardowa (tworzywo sztuczne lub 
metal), ważne, że jest sztywna. Zaleca 
się użycie materiału adhezyjnego, który 
zapewni doskonałe przyleganie między 
materiałami wyciskowymi i łyżką. W razie 
konieczności, użyć również najbardziej 
odpowiedniego systemu wycofywania 
dziąseł.
Zhermack oferuje szeroką gamę  
łyżek wyciskowych, przystosowanych  
do specyficznych przypadków: do  
protez stałych, metalowych  
i z tworzywa sztucznego oraz do protez 
zdejmowalnych, ze sztywnego tworzywa 
sztucznego. W innych przypadkach, 
w których konieczne jest wykonanie 
niestandardowej łyżki wyciskowej, 
dostępne są płytki światłoutwardzalne.

• Hi-Tray do wykonywania wycisków
• Płytki światłoutwardzalne
• Universal Tray Adhesive
• Elite Cord do przemieszczania dziąsła

Na sukces wycisków wpływa kilka 
czynników, takich jak stosowana 
technika, doświadczenie i wybór 
najbardziej odpowiednich materiałów 
w zależności od przypadku klinicznego. 
Firma Zhermack proponuje różne 
rozwiązania, takie jak alginaty, 
silikony kondensacyjne i silikony 
addycyjne , o szczególnych 
właściwościach, aby zaspokoić różne 
potrzeby praktyki dentystycznej.

• Alginaty
• Silikony kondensacyjne
• Silikony addycyjne
• Silikony addycyjne do rejestracji

zgryzu
• Silikony addycyjne do

przezroczystych matryc

Wykonywanie wycisków

Systemy wyciskowe

Rozwiązania dla wykonywania wycisków

Aby uniknąć ryzyka zakażeń 
krzyżowych, konieczne jest 
odpowiednie przestrzeganie procedur, 
ale również poleganie na skutecznych 
i bezpiecznych produktach. Zeta 
Hygiene to kompletna gama 
produktów do czyszczenia, 
dezynfekcji i sterylizacji w praktyce 
dentystycznej , charakteryzujących 
się wydajnością, wygodą i 
bezpieczeństwem. W szczególności, 
w celu uzyskania odpowiedniej 
dezynfekcji wycisków, firma Zhermack 
oferuje rozwiązanie Zeta 7 Spray lub 
Zeta 7 Solution.

• Zeta 7 Spray
• Zeta 7 Solution

Często zdarza się, że model musi być 
wykonany bezpośrednio w praktyce 
w celu odtworzenia stanu uzębienia 
pacjenta w celach diagnostycznych. 
Pozwala to na ocenę najbardziej 
odpowiedniego leczenia lub protez 
ortodontycznych, a nawet tylko w celu 
sprawdzenia zgryzu.
Aby uzyskać maksymalną precyzję, 
firma  Zhermack oferuje szeroki 
wachlarz gipsów  spośród których 
można wybrać ten, który będzie 
najbardziej wskazany do zastosowań  
w praktyce dentystycznej.

• Elite Rock
• Elite Model
• Elite Ortho

Czyszczenie i dezynfekcja 
wycisku

Odlewanie modeli


