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Giving a hand to oral health.

Nowy materiał wyciskowy do mieszania ręcznego, który wyróżnia się spośród konkurencji.

 »Materiał oxasil zawdzięcza krótki czas wiązania wysoce efektywnemu systemowi bazy i aktywatora*

 » Zapewnia dokładne i trwałe odtworzenie szczegółów oraz idealną charakterystykę opracowywania w 
czasie pracy.

 » oxasil gwarantuje wyjątkową długoterminową stabilność wymiarów wycisku przez 21 dni**

oxasil®

Kiedy coś doskonałego staje się jeszcze lepsze.



© 2019 Kulzer GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.kulzer.pl

* Aktywny system zachowuje się 
optymalnie i działa najszybciej 
w przypadku zastosowania pasty 
bazowej i aktywującej oxasil. Rezultaty 
przy zastosowaniu innych past 
bazowych nie są gwarantowane.

** Pomiary wykonane przez Dział 
Badawczo-Rozwojowy Kulzer.

*** oxasil Light Flow oraz Very Light Flow 
posiadają bardzo skuteczny system 
aktywatora i bazy. Czas pracy i czas 
wiązania zostały zmierzone za pomocą 
reometru oscylacyjnego w temperaturze 
30°C (wyniki i parametry pomiarów są 
dostępne na prośbę). Typowe ilości 
zetaflow Light zostały wyznaczone za 
pomocą ważenia trzech podziałek 
aktywatora.

Zeta® jest znakiem towarowym Zhermack S.p.A. • Speedex® jest znakiem towarowym Coltène/Whaledent AG 

Doskonałość. Doświadczenie. oxasil®.  

oxasil. Ulepszona doskonałość ma swoje korzyści:

 ■ Wysoce efektywny system aktywatora i bazy*
 ■ Ekonomiczny
 ■ Łatwe mieszanie konsystencji Soft Putty
 ■ Zauważalny wzrost lepkości po mieszaniu, przy równoczesnym zachowaniu 

płynności (dotykowa kontrola mieszania)
 ■ Idealna charakterystyka opracowywania w czasie pracy 
 ■ Stosowany do standardowych wskazań oraz przypadków specjalnych 

(np. podścielenie protez ruchomych, wyciski czynnościowe, sprawdzanie 
okluzji, wyciski pod prace tymczasowe) 

 ■ Czas przeznaczony na odlewanie modeli gipsowych to ponad 21 dni**
 ■ Świeży miętowy smak 

oxasil Light Flow oraz oxasil Very Light Flow wykazują krótkie czasy wiązania nawet przy zastosowaniu niewielkiej ilości 
aktywatora. Dlatego ten idealnie wyważony system plasuje się w czołówce rynkowej najbardziej wydajnych materiałów.

oxasil to nowy materiał wyciskowy do mieszania ręcznego opracowany przez twórców materiałów Optosil/Xantopren. Zapewnia 
on charakterystykę pracy i niezawodność materiału wyciskowego do mieszania ręcznego, a także wyróżnia się spośród 
konkurencji bardzo efektywnym systemem bazy i aktywatora*.

oxasil charakteryzuje się ulepszonymi właściwościami, jak na przykład przedłużoną stabilnością wymiarową oraz przyjemnym, 
miętowym smakiem.

oxasil wyróżnia się spośród konkurencji dzięki wysoce skutecznemu systemowi bazy i aktywatora*.
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oxasil® Very Light Flow zetaflow Light Speedex® Light 

 

oxasil® Light Flow 

Porównanie kinetyki wiązania materiałów oxasil® Flow z materiałami konkurencyjnymi***

ilość pasty aktywującej [g] czas wiązania [min]

0.76 g 4.77 min 0.76 g 4 min 1.76 g 4.13 min 0.67 g 5.13 min
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Nr artykułu Artykuł / Zawartość

6607 7390 oxasil Soft Putty
Pojemnik 1 x 900 ml (= ok. 1 kg)

6607 7391 oxasil Putty
Pojemnik 1 x 900 ml (= ok. 1,38 kg)

6607 7392 oxasil Light Flow
Tubka 1 x 140 ml

6607 7393 oxasil Very Light Flow
Tubka 1 x 140 ml

6607 7394 oxasil Mucosa
Tubka 1 x 140 ml

6607 7396 oxasil Activator Paste
Pasta w tubce 1 x 60 ml


