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Bevezetés 

A lenyomat meghatározó jelentőségű információ praxis és labor között. A tökéletes lenyomatvétel 

az alapja a pontos fogpótlás készítésének. Ennek elérése érdekében nem csak a preparált 

fogfelszínt kell leképeznünk valós dimenziójában, hanem a jelenlevő konzerváló és protetikai 

restaurátumokat, lenyomati fejek fém felszíneit és a környező anatómiai struktúrákat is. 

A lenyomat döntő tényező a készülő minta pontosságában, felszínének minőségében 

és dimenziójában, valamint az alapja minden további labor munkafázisnak. 

Azonban egy jó lenyomatanyagot nemcsak a technológiai és fizikai paraméterei határoznak meg. 

A legmagasabb szintű technológiai megbízhatóság kombinációja az ideális felhasználhatósággal 

eredményezik egy lenyomatanyag klinikai sikerességét. A precíziós lenyomatanyagok közül 

az A- szilikonok bizonyulnak  a legsikeresebbnek. Piacvezetők mert pontosak, dimenzió- stabilak 

és széles az indikációs területük. Kiváló eredményeket mutatnak pontosság, felszín minőség, 

forma visszaadó és folyó képesség, hidrofil tulajdonság és szakítószilárdság területén, melyekkel 

megfelelnek minden protetikai lenyomatanyaggal szemben támasztott követelménynek. 

A mindennapi praxisban a lehetőség szerinti legjobb eredmény elérése érdekében 

a Kulzer cég, évtizedes lenyomati tapasztalata alapján, kifejlesztette 

a Variotime lenyomatanyagot, a maga innovatív kötési koncepciójával.  

Variotime – Az Anyag  

A Variotime a modern fogászati praxisok magas igényeinek kielégítésére tervezett A-szilikon 

lenyomatanyag. Az anyagtulajdonságok optimálizálásának eredményeként a legmagasabb szintű részlet 

visszaadó képesség, pontosság és könnyű felhasználhatóság jellemzi. Az összes lenyomatvételi technika 

lefedése végett a Variotime három különböző kiszerelésben érhető el, a Dynamix gépi, kézi keverésű 

és az Automix kartusos csomagban, melyek lehetnek Easy Putty, Heavy Tray, Medium Flow, 

Light Flow, vagy Extra Light Flow konzisztenciájú anyagok. Az olyan lenyomatvételi helyzetekben, 

ahol az anyag végső keménysége kiemelten fontos, mint például az implantátum protetikában 

a lenyomati fejek rögzítése, a közepes viszkozitású Variotime Monophase használható, a kétfázisú 

lenyomat alternatívájaként. Mindkét megoldás alkalmas a különböző típusú implantációs 

lenyomatokhoz (nyitott kanalas, vagy konvencionális), és alapjául szolgál a precíz fogtechnikai 

munkálatoknak. A Variotime lenyomatok még magas végső keménység esetén is könnyen 

eltávolíthatóak a szájból. 

 



Anyag-kötési koncepció és részlet visszaadó képesség 

Más A-szilikonokkal összehasonlítva a Variotime egy intelligens kötési koncepcióval bír, ahol az anyag 

kötési katalízise a páciens szájüregi hőmérséklete által szabályozott. Ez a felhasználó számára 1:00-2:30 

perc közötti feldolgozási időt biztosít. Ez kifizetődő mind a kétfázisú lenyomati technikáknál, 

vagy nagyobb protetikai munkáknál, mivel lesz elég idő mindkét fázis applikációjára, 

és szóló preparáció lenyomatozására is ideális. Ugyanakkor a speciális kötési katalízisnek köszönhetően 

az intraorális kötési idő mindig egyformán rövid. 2:30 perc elmúltával az lenyomat eltávolítható 

a szájból. A feldolgozási idő variabilitása és a mindig egyformán hosszú intraorális kötési idő egyedi 

kombinációja teszi a Variotime anyag felhasználhatóságát még kényelmesebbé mind az orvosi team, 

mind a páciens számára. A helyzet komplexitásától függetlenül a Variotime képes alkalmazkodni 

a felhasználó egyéni munkastílusához, ezáltal nehézségmentes lenyomatvételt biztosítva. 

Külön normál és gyorskötésű lenyomatanyagok beszerzése és tárolása a rendelőben ezáltal 

szükségtelenné válik. 

 

Dynamix Keverő 

A lenyomatvételi eljárással szerzett hosszútávú tapasztalatok azt mutatják, hogy a kézi keverés, 

még a leggondosabb eljárás esetén is, felhasználás-érzékeny módszer, ahol minőségromlás fordulhat 

elő. Ennek a problémakörnek a megkerülése érdekében a Kulzer kifejlesztette a Dynamix keverő 

rendszert. Az ehhez használatos termékek a Variotime Dynamix Putty, Heavy Tray 

és Monophase lenyomatanyagok, melyek mechanikusan keverednek össze egy kartusból. 

A Dynamix Puttynak igazi „gittszerű” konzisztenciája van, így könnyen formázható, mint egy kézi 

keverésű anyag. A Dynamix rendszer, kikerülve a kézi keverés hibalehetőségeit, mindig állandó 

arányokkal dolgozik, mely homogén és szennyeződésmentes lenyomatanyagot eredményez. 

Ezen oknál fogva a felhasználó a lehető legjobb lenyomattal dolgozhat, mely mindenkor egyformán 

pontos és szépen illeszkedő lesz. 

  



Eset ismertetés 

 

Egy 48 éves hölgy páciens, aki az elmúlt években a rendelőnk páciense volt konzerváló fogászati, 

parodontológiai és protetikai problémákkal, most implantáció igényével jelentkezett. 

A 44, 46 és 47 fogak rossz prognózisukból fakadóan eltávolításra kerültek pár hónappal az implantációs 

beavatkozás előtt. A páciens szájhigiénéje és parodontális állapota nagyon jó volt (1. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A klinikai és a radiológiai vizsgálat alapján cserére szoruló fognyaki tömések 

és a 45 fogon egy szekunder caries által alávájt, elégtelen részleges korona volt található. 

A korábban aktív, mára kezelt parodontitis a panoráma röntgenen generalizált, horizontális 

csontpusztulásként látszódott. A csontkínálat a moláris régióban implantáció szempontjából 

horizontálisan és vertikálisan is kíváló volt, további mérésekre nem volt szükség. 

A 44 fog helyén a keskeny alveolaris gerinc miatt buccalis augmentáció vált szükségessé. 

A kezelés tervezését követően a páciens beleegyezett 3 implantátum beültetésébe, kerámia koronákkal 

és egy szóló kerámia koronába a 45 fogon. 

  

1. ábra 
Kiindulási helyzet: Parodontálisan kezelt fogazati állapot 
enyhe torlódással és résképződéssel a 44, 46 és 47 fogak 

elvesztése után. 



Az implantációt szájsebész szakorvos végezte, majd a transzgingivális gyógyulást követően érkezett 

vissza a rendelőbe a további kezelésekre. Három hónappal az implantációt követően gyulladásmentes 

volt a terület, a gingiva egészséges színű és struktúrájú volt, valamint szépen körbenőtte az 

ínyformázókat (2. ábra). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az implantátumok megfelelő pozícióját OP felvétel igazolta (3. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezek alapján hozzá lehetett kezdeni a szuprastruktúrák és a 45 korona elkészítésének. 

A 45 fog preparációját megelőzően a negyedik kvadránsról történt egy lenyomatvétel 

Variotime Heavy Tray anyaggal, a későbbi ideiglenes fogpótlás elkészítése érdekében. 

2. ábra 
A transzgingivális gyógyulású Camlog implantátumok 

beültetése és a 44 defektus augmentációja utáni állapot. 
Klinikailag elégtelen záródású részleges korona a 45 fogon. 

3. ábra 
A jobb alsó implantátumok kiértékelésére készült kontroll panoráma röntgen, a protetikai 

fázis előtt. Az implantátumok megfelelően csontosodtak. 



A Variotime rendkívül dimenzióstabil és még a nagy viszkozitású formájában is annyira pontos, 

hogy a precízen illeszkedő ideiglenes is gyorsan és könnyedén elkészíthető, valamint a lenyomat 

könnyen eltárolható a végleges restaurátum átadásáig, ha esetleg az ideiglenes újbóli elkészítése 

szükségessé válna. Első lépésként a 45 fog szóló koronához került előkészítésre, lingualis oldalon 

Rebilda LC kompozittal történő csonkkiegészítés után (4. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A preparációs határok tiszta érzékelhetősége végett sulcustágító fonal lett behelyezve. Az ínyformázók 

eltávolítása után Camlog lenyomati fejek kerültek az implantátumokba nyitott kanalas lenyomatvételi 

technikához. Egy gyári kanál került az implantátumoknál individualizálásra, majd bepróbálásra 

(5. ábra), majd a kivágások helye viasszal került befedésre. 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. ábra 
45 fog csonkelőkészítés után, lenyomatvétel előtt. 

5. ábra 
A lenyomati fejek rögzítése a 44, 46 és 47 implantátumokban 
nyitott kanalas lenyomatvételi technikához. A műanyag gyári 

kanál individualizálása és szájba próbálása. 



A kétfázisú lenyomatvételhez a nagy viszkozitású A- szilikon Variotime Dynamix Heavy Tray 

a Dynamix keverőgéphez és a Variotime Medium Flow a keverőpisztolyhoz lettek előkészítve. 

A felhasználónak minden Variotime termék esetében 1:00 és 2:30 perc közötti feldolgozási idő áll 

a rendelkezésére. A 6. ábra mutatja a lenyomati fejek pontos és buborék mentes körül-injektálását 

az Automix keverőcsőrből, valamint a Varioime Medium Flow hidrofil tulajdonságának köszönhető 

sulcusba történő adaptációját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez elég időt hagy a felhasználónak, hogy körülfolyassa a lenyomati fejeket és a 45 fogat, 

míg az asszisztens megtölti a lenyomat kanalat a Variotime Heavy Tray anyaggal a Dynamix 

gyorskeverő gép segítségével (7. ábra). 

 

 

 

 

 

6. ábra 
Variotime Medium Flow lenyomatanyag intraorális 

adaptálása Automix keverőcsőrrel. A kedvező viszkozitás és 
hidrofilitás lehetővé teszi az anyag különböző felszíneken 

való precíz szétterülését. 

7. ábra 
A lenyomat kanál nagy sebességű megtöltése 

Variotime Dynamix Heavy Tray-jel. 
Az anyag stabilan ül a kanálban. 



A lenyomatkanál szájba helyezése előtt, szendvics technika jelleggel, még egy réteg Variotime Medium 

Flow kerül a Heavy Tray anyag fölé (8. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lenyomatkanál végül a még mindig képlékeny Variotime Medium Flowra nyomást gyakorolva, 

a páciens szájába lett helyezve (9. ábra). A megfelelő keménységű Varioime Heavy Tray meggátolja 

a híg fázis szétfolyását és biztosítja a kanál kötés alatti stabil pozícióját (9. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. ábra 
Variotime Medium Flow applikációja a két- fázisú 

lenyomatvételhez. A viszkózus alap meggátolja az anyag 
szétfolyását. A szájon kívüli feldolgozási idő 1:00 és 2:30 perc 

közé tehető. 

9. ábra 
Az ideális viszkozitás megfelelő stabilitást eredményez a kötési 
idő alatt és elősegíti a lágyszövetek pontos leképezését. A rövid 

intraorális kötési idő mindössze 2:30 perc. 



Az állandó, 2:30 perces intraorális kötési idő után a Variotime lenyomatanyag megköt, 

és a lenyomati fejek kioldása után könnyen eltávolítható. A szájból való eltávolítás után 

a Variotime lenyomat tiszta és stabil, a lenyomati fejek pozícióját biztosan rögzíti. (10. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Variotime Medium Flow köszönhetően alacsony viszkozitásának és kedvező hidrofil 

tulajdonságának, a legapróbb részleteket is leképezte és tökéletesen visszaadta a felszíni struktúrákat. 

A Variotime Dynamix Heavy Tray és Medium Flow közti különbség miatt az eredmény könnyen 

kontrollálható. A Medium Flow legvékonyabb részletei is megtartottak maradtak, a 45 fog preparációs 

határa is tisztán felismerhető, valamint a lágyszöveti funkcionális részek is kirajzolódtak (10. ábra). 

A laborban a gipszelés előtt az implantátum analógok rögzítésre kerültek a lenyomati fejekhez 

(11. ábra). 

 

 

 

 

 

 

  

10. ábra 
A lenyomati fejek biztosan rögzültek a lenyomatanyag magas 

stabilitásának köszönhetően. A kiváló részletvisszaadó 
képesség következtében a preparációs szélek tisztán kivehetőek 

a 45 fognál. 

11. ábra 
A labor analógok rögzítésre kerültek a lenyomati fejekre. 



Az implantátumok körüli marginális területre pedig szilikonból készült ínymaszk került 

(12. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mesterminta rendkívül tisztán adja vissza a precíz protetikai restaurátumhoz szükséges részleteket 

(13. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. ábra 
Variotime lenyomat az ínymaszk elkészítését követően. 

13. ábra 
Szekcionálatlan minta ínymaszakkal és implantátum 

analógokkal. Minden struktúra részletgazdagon látható. 



A következő fázisban a 44 implantátumhoz készült individualizált cirkónium felépítmény titanium 

bázisra ragasztva (14. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cirkónium vázak a szóló koronákhoz (44-45) Tizian Occlusal tömbből (Tizian, Schütz-Dental) lettek 

kifaragva, majd teljes kerámia leplezést került rájuk. A 46 és 47 pillérekre készülő koronák szintén 

kerámia leplezésű cirkónium koronák volták, azonban összesínezve készültek, külön köztes fejegység 

nélkül, egyből a titanium bázisra ragasztva (15. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14. ábra 
Szekcionált mester minta: A 45 fog preparációs határai jól 
látszódnak, a 44 kerámia felépítmény csavarosan rögzült a 

Camlog implantátum analóghoz. 

15. ábra 
A végső restaurátum okkluzális nézetből. 44 és 45 szóló 

koronák, 46 és 47 sínezett koronák. 



A 16. ábra mutatja az elkészült protetikai munkát a mintára való rögzítés előtt. A 44 cirkónium fejegység 

szájon belüli helyes pozícióját egy transzfer sín mutatta meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejegység csavarosan rögzült az implantátumhoz, majd okkluzálisan kompozit anyaggal került 

lezárásra (17. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16. ábra 
Végső restaurátum lateralis nézetből. A tökéletes lenyomatnak 

köszönhetően precíz munka készült a mintán. 

17. ábra 
A fejegység pozíciójának ellenőrzése átvivő kulccsal. 
A lenyomat pontosan visszaadta az in-vivo helyzetet, 

a fejegység tökéletesen illeszkedik, és rögzíthető. 



A 18. ábrán látható a koronák rés mentes, pontos és elmozdulás mentes illeszkedése. A 46 és 47 koronák 

könnyen az implantátumokra helyezhetőek voltak, mely azt mutatja, hogy a szájüregi helyzet tökéletes 

pontossággal lett reprodukálva mind a lenyomat, mind a minta tekintetében. A 44 és 45 pilléreken duál 

cementtel, míg a 46 és 47 implantátumokon csavarozható megoldással lettek rögzítva a koronák, 

Venus Diamond Flow kompozittal lezárva. A 19. ábra az inraorális állapotot mutatja közvetlenül 

a pótlások rögzítése, valamint az okklúzió és artikuláció ellenőrzése után. 

 

Összegzés 

A Variotime A-szilikon egy megbízható és felhasználóbarát lenyomatanyag rendszer minden 

lenyomatvételi technikához. Változtatható felhasználási időt enged meg rövid intraorális kötési idő 

mellett, erősen hidrofil, nagy a részletvisszaadó képessége és kedvezően megkeményedik a lenyomati 

fejek stabilizálásához. A felhasználási folyamat egyénileg alakítható a felhasználó igénye, 

vagy a kezelés szerint. Mindezeknek megfelelően a Variotime család garantálja a kíváló lenyomati 

eredményt és a precíz laboratóriumi felhasználhatóságot. 

 

Fordította: Dr. Nagy Zsolt 

Kontakt: Kulzer GmbH Grüner Weg 11, 63450 Hanau  

 

18. ábra 
44 és 45 koronák adhezíven ragasztva. A 46 és 47 

implantátum koronák átmenő csavarral lettek rögzítve, 
okkluzálisan Venus Diamond Flowval lezárva. 

19. ábra 
Esztétikailag és funkcionálisan is kiváló erdemény született 

a kezelés végén. 


