
Buborék...

 Pentamix™ Lite
Automata Lenyomatanyag-keverőgép

 Lenyomatvételi Megoldások

nincs Több



év az  
automata 
keverés 

világában

Automata keverés mindenkinek! 
 Pentamix Lite Lenyomatanyag-keverőgép

A következő lépés az úttörő lenyomatvételi megoldások terén

Az első lenyomatanyagok több étvizeddel ezelőtti bevezetése óta a 3M ESPE folyamatosan fejleszti és  
bővíti eszköztárát a lenyomatvétel terén. Mára kínálatában megtaláljuk a különböző A-szilikon és poliéter 
lenyomatanyagokat, gyors működésű és könnyen használható keverőkészülékeket, valamint egyéb  
lenyomatvételi termékeket és kiegészítőket, illetve a digitális lenyomatvételi megoldást is. A kereskedelmi 
kiadványok által adományozott számos díj és a pozitív vevői visszajelzések mind arra mutatnak:  
minden 3M ESPE terméket úgy terveztek, hogy megbízhatóan pontos lenyomatokat lehessen venni velük 
a tökéletesen illeszkedő pótlásokhoz, tehát segítsék a fogászati szakembereket a lenyomatvételi eljárás 
lehető legtökéletesebb végrehajtásában.

Készüljön fel az automatikus keverésre…

A fogászati szakemberek a világ minden táján egyre inkább a lenyomatanyagok automatikus keverését választják,  
a kézi- vagy pisztolyos keverés helyett. A 3M ESPE, a Pentamix rendszert újabb, rég várt modellel egészíti ki: ez nem más,  
mint az új Pentamix Lite, egy kompaktabb, könnyen kezelhető készülék, melyet Németországban terveztek és gyártanak.

HOmOGÉn, BUBORÉKmenteS KeVeRÉSi eReDmÉnYt biztosít minden keveréskor

GYORS, iDŐtaKaRÉKOS eljárással dolgozik egyetlen gombnyomásra 

GaZDaSÁGOS és pontos anyagfelhasználást tesz lehetővé

HiGiÉniKUS, mivel a kanál és a fecskendő közvetlenül megtölthető  

a szennyeződés veszélye nélkül

HatÉKOnYaBB mUnKaVÉGZÉSSeL szolgálja az eredményességet

…és annak minden előnyére



HaGYJa aBBa  
a KÉZi KeVeRÉSt,  
KeZDJen GÉPPeL 
KeVeRni

Nézze meg, milyen könnyű!

Tegye a kívánt 3M ESPE lenyomatanyagot tartalmazó Penta™  
fó  lia hengereket a Pentamix házba!
Helyezze a házat a Pentamix Lite Keverőgépbe és csatlakoztassa a 
piros Penta Keverőcsőrt! A keverés és adagolás a zöld gomb meg-
nyomásakor kezdődik. Töltse fel a lenyomatkanalat vagy fecsken-
dőt közvetlenül a homogénre kevert lenyomatanyaggal!



 Pentamix Lite – az új nagyteljesítményű  
és hordozható keverőgép

A 3M ESPE belépőmodellje az automata keverés világába

Különleges, forgatható felépítésével a Pentamix Lite egy kisebb csoda: a függőleges készenléti pozícióban minimális  
a helyigénye és helytakarékosan tárolható. Egyetlen könnyed mozdulattal visszafordítható a munkapozícióba.  
Kicsi súlyának és ergonomikus fogantyújának köszönhetően szükség esetén egyik kolléga egyszerűen átviheti  
a készüléket a másiknak. Csak be kell dugni a konnektorba és már keverhetünk is!

KÖnnYű   
műKÖDtetni

Gyors és egyértelmű összeszerelés  
– csak fordítsa munkaállásba

KOmPaKt  
KiViteL

Felfordított készenléti állásban 
értékes helyet takarít meg

 +++ maSSZÍV! Legalább 10.000 gyúrható anyag alkalmazásával tesztelve +++ maSSZÍV! Legalább 10.000 gyúrható anyag alkalmazásával tesztelve +++ maSSZÍV! Legalább 10.000 gyúrható anyag alkalmazásával tesztelve +++ 



   Geometriailag továbbfejlesztett, hogy könnyen  
illeszkedjen minden Pentamix készülékhez

  Szürke takarólemez segíti az illesztés láthatóságát

   Új hitelesítő címke a csomagoláson, hogy  
Ön biztosan az eredetit használja

Piros Penta Keverőcsőr
minden Pentamix készülékhez

KÉnYeLmeS  
ÉS tiSZta   

műKÖDÉS

Nyomja meg a zöld indítógombot  
és kezdje megtölteni a lenyomat-

kanalat vagy fecskendőt közvetlenül 
a készülékből

HORDOZHatÓ  
KiViteL

 Könnyű súlyának és beépített  
fogantyújának köszönhetően  

a kollégák egymásnak  
átadhatják

 +++ maSSZÍV! Legalább 10.000 gyúrható anyag alkalmazásával tesztelve +++ maSSZÍV! Legalább 10.000 gyúrható anyag alkalmazásával tesztelve +++ maSSZÍV! Legalább 10.000 gyúrható anyag alkalmazásával tesztelve +++ 



minDen 3M ESPE  
LenYOmatanYaGHOZ 
Az új Pentamix Lite Keverőgép erejéhez adjuk hozzá a kiváló  
Express™ XT VPS és 3M ESPE (Soft) Monophase Poliéter Lenyomat-
anyagokat – az eredmény: a precízió és a pontosság tökéletes elegye! 
Mindenféle viszkozitáshoz alkalmazható – a magas viszkozitású putty 
anyagoktól a közepes konzisztenciákig.

 taRtSa teLJeSen  
KÉZBen a mUnKaFOLYamatOt  
a Pentamix™ Lite 
HaSZnÁLatÁVaL… 

Express™ XT  
A-szilikon lenyomatanyag

aZ a-SZiLiKOn LenYOmatanYaG Ott nYúJt JÓ teLJeSÍtmÉnYt,  
aHOL KeLL:  Klinikailag releváns tulajdonságainak nyerő kombinációi révén  
az Express XT anyag lehetővé teszi, hogy azonnal első osztályú lenyomatokat 
vegyünk:

   Kitűnő részletgazdagságú reprodukció kiváló hidrofilitásának  
és nagyszerű folyékonyságának köszönhetően  

  Torzulás nélkül távolítható el a szájból kiváló szilárdsága révén 

  Kisebb az újra-lenyomatolás esélye, mivel majdnem 100%-ig deformáció álló

  Hosszú ideig tárolható kiváló dimenzióstabilitásának köszönhetően

aZ exPReSS xt a-SZiLiKOn LenYOmatanYaG a naponta használatos anyag 
korona, híd, inlay és onlay lenyomat készítéséhez az egylépéses vagy kétlépéses 
technika alkalmazásakor.



 taRtSa teLJeSen  
KÉZBen a mUnKaFOLYamatOt  
a Pentamix™ Lite 
HaSZnÁLatÁVaL… 

 …ÉS 3m eSPe  
LenYOmatanYaGOKKaL 

3M ESPE (Soft) Monophase  
Poliéter Lenyomatanyag

a DÍJnYeRteS 3m eSPe POLiÉteR LenYOmatanYaGOK  
első osztályú lenyomatvételt jelentenek. A 3M ESPE (Soft) Monophase 
anyaggal folytatódik a sikertörténet

  Precíz, buborékmentes lenyomatvétel a kiváló hidrofilitás révén

   Kitűnő részletgazdagságú reprodukció kiváló folyékonyságának 
köszönhetően 

   Állandó feldolgozási és kötési idő, az egyedülálló „snap-set”  
kötésmódnak köszönhetően 

   Kiváló leolvashatóság a világos szín miatt, plusz a páciensek elége-
dettségéért olyan tulajdonságok, mint a friss menta íz és a könnyű 
eltávolíthatóság

a 3m eSPe (SOFt) mOnOPHaSe anYaG az Ön közvetlen útja  
a tökéletesség felé, elsősorban az implantátumokhoz és fogatlan  
állkapcsokról egyfázisú technikával készülő lenyomatok esetében.

A pentAmix lite rendszerrel

• kontrollálható • precíz 

• kényelmes 

A lenyomAtvétel

tÖKÉLeteSen 

iLLeneK eGYmÁSHOZ!



A hordozható, könnyű súlyú 
Pentamix Lite keverőgép  
a 3M ESPE automata 
keverőkészülékeinek sorát 
gazdagítja kényelmes  
keverési sebességgel  
működő belépőmodellként

A Pentamix családjának termékei – Önnek csak választani kell!

A piac még mindig  
leggyorsabb és legkisebb 
készüléke, a Pentamix 3 
keverőgép továbbra is  
a 3M ESPE első osztályú 
automata keverője

Pentamix™ 3

A világ leggyorsAbb  

és legkisebb 

lenyomAtAnyAg-

keverőgépe

termékkód  termékinformáció

Pentamix™ Lite aUtOmata LenYOmat-KeVeRŐGÉP  
ÉS KieGÉSZÍtŐi

77903 Pentamix™ Lite automata Keverőgép  
1 Penta™ házzal a Pentamix™ Lite készülékhez

77944 1 Penta™ ház a Pentamix™ Lite készülékhez

77919 30 Penta™ Keverőcsőr – Piros

71210 1 Penta™ elastomer Fecskendőkészlet  
1 elastomer fecskendő, 4 fecskendő henger, 5 intraorális csőr

exPReSS™ xt Penta – a-SZiLiKOn LenYOmatanYaGOK

36895 express™ xt Penta™ Putty 
1 bázis paszta – 300 ml; 1 katalizátor – 60 ml

36894 express™ xt Penta™ H 
1 bázis paszta – 300 ml; 1 katalizátor – 60 ml

36896 express™ xt Penta™ H Quick  
1 bázis paszta – 300 ml; 1 katalizátor – 60 ml

Rendelési információk

nAgy teljesítményű 

hordozhAtó 

keverőgép

Új! 

A 3M, az ESPE, a Garant, 
a Penta és a Pentamix 
márkanevek a 3M és a 
3M Deutschland GmbH. 
tulajdonában állnak.

3M Hungária Kft.
1138 Budapest,
Váci út 140.
Tel.: 06-1-270-7777
www.3mespe.hu

termékkód  termékinformáció

exPReSS™ xt – KORReKCiÓS anYaGOK, UtÁntÖLtŐK

36974 express™ xt Light Body 
2 kartus – egyenként 50 ml, 10 Garant™ Keverőcsőr

36976 express™ xt Light Body Quick  
2 kartus – egyenként 50 ml, 10 Garant™ Keverőcsőr

36975 express™ xt Regular Body
2 kartus – egyenként 50 ml, 10 Garant™ Keverőcsőr

36977 express™ xt Regular Body Quick 
2 kartus – egyenként 50 ml, 10 Garant™ Keverőcsőr

3m™ eSPe™ (SOFt) mOnOPHaSe –  
POLiÉteR LenYOmatanYaGOK

31796 3m™ eSPe™ monophase 
1 bázis paszta – 300 ml, 1 katalizátor – 60 ml

31798 3m™ eSPe™ Soft monophase
1 bázis paszta – 300 ml, 1 katalizátor – 60 ml 

www.3mespe.hu


