
Virtual® CADbite Registration

Hızlı ––– Güçlü –––
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Güçlü

32 Shore-D yüksek son sertliği

ve ideal dayanıklılığı sayesinde

kesilmesi ve freze edilmesi

kolaydır. Ayrıca modellerin

pozisyonu artikülatörde

sabitlenirken istenmeyen

kaymaların önüne geçilir.

Hızlı

Virtual CADbite sadece 45

saniyelik ağızda kalma

süresi ile hastanın çene

hareketlerine bağlı  oluşan

hata riskini minimuma

indirger.

Virtual CADbite komple

çenenin kapanış kaydı

alındığında yeteri kadar uzun

çalışma süresi sağlar.

Virtual CADbite, diş hekimlerinin günümüzdeki gereksinimlerini karşılamak                               
için optimize edilmiş kapanış kayıt maddesidir.

Hızlı, güçlü ve taranabilir özelliktedir.

Taranabilir

Dünya genelinde CAD / CAM

kullanıcılarının gereksinimleri

bağlamında Virtual CADbite,

intraoral optik cihazlar ile

mükemmel tarama sonuçları

sağlayan yansıtıcı yüzey

içermektedir.
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Virtual® CADbite Registration

– Taranabilir!

CAD / CAM uzmanından kapanış kayıt maddesi
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... ve hoş nane tadındadır

Ayrıca Virtual CADbite nane aroması
kapanış kayıt işlemini hasta için daha
güzel hale getirir.

CAD/CAM yönteminde antagonist- kaydın yanı sıra, Virtual CADbite elbette konvansiyonel”
kapanış kaydı için de kulanılabilir.

Şırıngadan uygulanan bir

madde olarak son kapanış

kaydı ve bukkal kapanış için

de kullanılabilir.

Kapanış çatal apereyi ile
uygulanabilir.

İntraoral destek pim

kaydında kayıt anahtarı

olarak kullanılır.

İkna edici özellikleri:

• kısa donma süresi
• 32 Shore-D son sertlik
• taranabilir
• detaylara sadık
• üstün boyutsal sağlamlık

Virtual CADbite Registration bir A-silikondur ve endirekt
restorasyonların üretiminde kapanış kaydı almak için özel
olarak geliştirilmiştir.

Virtual CADbite formu stabildir...

Virtual CADbite kıvamı tiksotroptur ve böylece oklüzal
yüzeyden interdental bölgeye madde akışı engellenir.
Bozulmaz sağlamlığı ile dişsiz boşluklarda bile               
antagonistin çok hassas kaydı sağlanır.

Virtual® CADbite Registration

    Paketleme

Refill
2 Kartuş Virtual CADbite

her biri 50 ml, 12 karıştırma ucu

Multipack
12 Kartuş Virtual CADbite

her biri 50 ml, 72 karıştırma ucu     

Refill karıştırma ucu
48 karıştırma ucu

Renk mavi
Karışım oranı (Baz:Katalizatör) 1:1
23 °C’de karışımdan sonraki
karıştırma süresi

maks. 30 sn.

Ağızda kalma süresi min. 45 sn.
Görünüm netliği 2 µm
Linear boyut değişikliği (24 saat) < 0.05 %
Shore sertliği (sertleştikten 1 saat sonra) 32 Shore-D

Teknik özellikler


