
Variotime®

Freedom to impress.

Giving a hand to oral health.



Variotime®

termékekkel a szabadság kéznél van.

Variotime® illik az Ön egyéniségéhez.

Sosem hitte, hogy a szabadság és a lenyomatvétel összekapcsolható? Most elhiheti! A Variotime 
rugalmasságot és mozgásteret nyújt Önnek, hogy a kötési idő kevesebb korlátot jelentsen. 
Munkája így szabadabbá válik, mindez pedig kevesebb stresszt jelent Önnek – és páciense is 
kellemesebben érzi magát.

Az anyag tulajdonságaiba vetett bizalom kényelmet biztosít. Ön magas követelményeket támaszt 
a lenyomatvételi anyagok minőségével, állagával, valamint fizikai jellemzőivel és kezelhetőségével 
szemben, ezért az indikációk széles köréhez igazodó, folyamatorientált alkalmazhatóságra van 
szüksége. Az általunk kínált innovatív A-szilikon – a rugalmas időtényezőn felül – pontosan ezt 
nyújtja Önnek.

Szeretnénk, ha megtapasztalná a szabadság és megbízhatóság nagyszerű érzését!
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Variotime®

A szabadság ennyire egyszerű.

Szabad kezet kap a precíziós lenyomatvételhez.

Használja ki az egyszerű és rugalmas kezelhetőséget!

■■ Automata keverés a Dynamix speed System használatával.
■■ Egy anyag, többféle felhasználási mód – egyedi koronákhoz és nagy protetikai munkákhoz.
■■ Rugalmas, 1:00 – 2:30 perc közötti feldolgozási idő.
■■ Rövid, 2:30 perces szájon belüli kötési idő.
■■ Kényelmes és időtakarékos feldolgozás.

Nyerjen nagyobb mozgásteret a kötési idővel

uu A Variotime a száj hőmérséklete révén szabályozza a polimerizáció kinetikáját, így a szájba helyezést 
követően gyorsan megköt.

Egy preparátum lemintázása

Több preparátum lemintázása

Rugalmas feldolgozási idő
Csupán 1:00 és 2:30 perc között!

Rövid szájon belüli kötési idő
Mindig 2:30 perc!
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Variotime®

A bizonyosság szabaddá tesz.

A Variotime® kitűnően teljesít a nedves sulcusban.

Használja ki a pontos illeszkedést – az előny Önnél van:

■■ Az alacsony térfogatváltozás (-0.001 %) a legnagyobb  
méretpontosságot biztosítja*. 

■■ A 20 μm alatti felületi érdességű részleteket is visszaadja**.
■■ Meggyőző hidrofil tulajdonságok a részletek legpontosabb 
megjelenítésének érdekében.

*  Forrás: Piwowarczyk A et al., In vitro vizsgálat válogatott egyfázisú elasztikus  
lenyomatvételi anyagok méretpontosságáról, Int J Prostodont 2002; 15: 168–74.  
A vizsgálatban részt vevő anyag megegyezik a Variotime Monophase termékének 
anyagával.

**  Forrás: Kanehira M et al., felület részlet reprodukció új elasztomeres fogászati 
lenyomatvételi anyagokkal. Quintessence Int 2007; 38: 479–488.

uu Egy vízcsepp kontakt szögei a Variotime Extra Light Flow terméken 
poliéter szintjén vannak, – a hidrofil tulajdonság mérése során 
– demonstrálva a Variotime nedves sulcusban mutatott kitűnő  
teljesítményét.

A Variotime erősségei tudományosan bizonyítottak.

Forrás: Thermoplastic Testing Centre, Bayer Material Science AG, Krefeld-Uerdingen, Germany, March 2009,  
Az adatok nyilvántartásunkban megtalálhatók.

uu Ebben a vizsgálatban a Variotime Medium Flow a legnagyobb keménységről tett tanúbizonyságot, mely a 
leginkább alkamassá teszi arra, hogy használatával megelőzhetők legyenek az eltávolítás során kialakuló 
torzulások vagy repedések.

In vitro vizsgálat 6 különböző lenyomatanyag keménységéről
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Panasil contact  
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Kontakt szögek in vitro vizsgálata meg nem kötött lenyomatanyagokon.

Forrás: Geis-Gerstorfer J :Nagyfelbontású kontakt szög mérések, University 
of Tübingen, Germany, May 2009, Az adatok nyilvántartásunkban elérhetőek.

Express 2 Light Body Standard Affinis light bodyPanasil contact plus x-light

Honigum LightImpregum Garant L DuoSoftAquasil Ultra LV

Variotime Extra Light Flow
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A-szilikonok.

A Variotime® számos okból megfelelő választás

A Variotime termékválasztéka egy jól átgondolt, minden lenyomatvételi technikához alkalmazható, összehangolt, sokoldalú rendszer, 
emellett az Ön idejét is tiszteletben tartja.
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Dynamix® speed rendszer 
Nagysebességű precizitás pillanatok alatt.
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Forrás: Heraeus Research & Development, az adatok nyilvántartásunkban megtaláhatók.

Program 3  
Mixstar  

eMotion DMG

Express 2*

Pentamix 3  
3M ESPE

Nem választottKanál sebesség  
Dynamix  
Heraeus

* A Pentamix 3 kizárólag a 3M ESPE termékekhez biztosít gyors keverést, ezért a teszt Express 2-vel zajlott

 Symbol  
Dynamix Speed  

Heraeus

   Keverőcsőr feltöltési ideje
   Kanál feltöltési idő a keverőcsőr feltöltését 

követően

A Dynamix speed most kétszer gyorsabb, még putty anyagokkal is!

Kanál feltöltési idő Variotime Dynamix Putty,  
átlagos kanálméret (40 ml) 
Teljes kanálfeltöltési idő  
(a gomb megnyomását követően)

Kapcsoljon dupla sebességre!

Ön határozza meg a lenyomatvétel sebességét, mi pedig a hatékonyságot és az időmegtakarítást. 

A praktikus patronok és a könnyen kezelhető Dynamix speed keverőgép tökéletesen illeszkednek egy-
máshoz ebben a jól átgondolt rendszerben, mely megtestesíti a lenyomatvételi anyagok automatikus 
keverésének minden előnyét. Különösen a nagy sebességnek köszönhető további időmegtakarítást, az 
egyszerű kezelhetőséget és az egyenletes, buborékmentes keverést. Az anyag konzisztenciájával 
együtt ezek a precíz eredmények alapjai.

Egyszerű, megbízható és hatékony kezelés:

■■ Nagy sebességű keverés és pontos adagolás, Putty viszkozitáshoz is.
■■ Idő- és anyag megtakarítás.
■■ 3 választható sebesség – beleértve az új, nagy sebesség opciót. 
■■ Automata meghajtás és a dugattyúk ellenkező irányba váltása gombnyomásra.
■■ Egyértelműen jelölt kezelőgombok.
■■ Dynamix speed szimbólummal ellátott patronok.

Bízzon a minőségben és a pontosságban - újra, meg újra!

■■ A homogén, buborékmentes lenyomatanyag pontosan illeszkedő fogpótlás készítését teszi lehetővé.
■■ Reprodukálható anyagtulajdonságok.
■■ Állandó, az emberi tényezőtől független keverési minőség a pontos illeszkedésért.



Variotime® / Dynamix® rendszer 
Termékpaletta.

Dynamix patron
utántöltők

Variotime Dynamix Putty utántöltő
3 x (2 x 380 ml) Dynamix Putty
3 x 2 Dynamix keverőcsőr
3 x 1 Dynamix rögzítő gyűrű
Cikkszám: 66044995

Variotime Dynamix Heavy Tray utántöltő
3 x  (2 x 380 ml) Dynamix Heavy Tray
3 x 2 Dynamix keverőcsőr
3 x 1 Dynamix rögzítő gyűrű
Cikkszám: 66045000

Variotime Dynamix Monophase utántöltő
3 x  (2 x 380 ml) Dynamix Monophase
3 x 2 Dynamix keverőcsőr
3 x 1 Dynamix rögzítő gyűrű
Cikkszám: 66045034

50 ml Automix patron 
utántöltők

Variotime Heavy Tray utántöltő
6 x (2 x 50 ml) Heavy Tray
6 x 5 zöld keverőcsőr
Cikkszám: 66044998

Variotime Monophase utántöltő
6 x (2 x 50 ml) Monophase
6 x 5 zöld keverőcsőr
Cikkszám: 66045032

Variotime Medium Flow utántöltő
6 x (2 x 50 ml) Medium Flow
6 x 10 sárga keverőcsőr
Cikkszám: 66045036

Variotime Light Flow utántöltő
6 x (2 x 50 ml) Medium Flow
6 x 10 sárga keverőcsőr
Cikkszám: 66045038

Variotime Extra Light Flow  
utántöltő
6 x (2 x 50 ml) Extra Light Flow
6 x 10 sárga keverőcsőr
Cikkszám: 66045040

Variotime Bite patron utántöltő
3 x (2 x 50 ml) Variotime Bite
3 x 10 zöld keverőcsőr
Cikkszám: 66045042

Handmix
próba készlet

Variotime Easy Putty + Flow Trial Kit
1 x  600 ml Easy Putty (300 ml Base és Cat.)
1 x 50 ml Light Flow
5 x sárga keverőcsőr
5 x intraorális csőr
1 x Univerzális ragasztó (10 ml)
Cikkszám: 66045044

Handmix utántöltő

Variotime Easy Putty utántöltő
4 x  600 ml Easy Putty (300 ml Base és Cat.)
Cikkszám: 66044993



heraeus-kulzer.com

Variotime® Bite – A lenyomatvétel szabadsága.

Univerzális harapásregisztráció, egyedülálló pontosság.

A harapásregisztráció az indirekt restaurációk előkészítésének egy kiemelkedő fontosságú 
lépése. Szükség esetén bármikor megbízhatóan kell tudni használnia. A felhasználandó anyag 
minőségét illetően nem köthet kompromisszumot! Variotime precíziós lenyomatanyagaink 
esetében Ön a tökéletes illeszkedéshez szokott hozzá,Variotime Bite termékünkkel pedig a 
harapásregisztráció területén is számíthat a tökéletes illeszkedésre. A Variotime Bite egyedülálló 
pontosságot biztosít az univerzális harapásregisztrációhoz és kiemelkedő, púdermentes 
szkennelést tesz lehetővé a CAD/CAM technológiával történő felhasználáshoz.

■■ Extra magas, Shore D 40-es végleges keménység.
■■ Különösen gyors, csupán 30 másodperces szájon belüli kötési idő.
■■ Kitűnő tixotróp tulajdonság, tejszínhabszerű állag.
■■ Könnyen megmunkálható, minimális törékenység.

mykulzer.hu


