
      Silicon de adiție pentru înregistrarea ocluziei 

ÎNREGISTRAREA OCLUZIEI 
                       Rășină de vinil polisiloxan de adiție, precisă și    

                       nealterabilă : realizată special pentru   

                       înregistrarea ocluziei. 

Utilizare: 
• înregistrarea ocluziei 

• Șlefuiri ocluzale  în intercuspidarea maximă. 

• Chei de ajustări intermaxilare în poziții dinamice centrică, protruzivă ori poziții laterale. 

• Evaluări gnatologice. 

• Evaluări diagnostice  ale  sindroamelor cranio-mandibulo-cervicale. 

• Ocluzia centrică  ortodontică. 

De ce să alegi Turbocclusion R&S? 

 Imperceptibilitatea consistenței 

Consistența materialului este imperceptibilă pe 

parcursul mișcărilor de închidere. Pentru pacient 

acesta este un real confort.  

Precizia 

Acuratețea reproducerii detaliilor ocluzale.  

 

Înaltă duritate Shore-A 

Înlătură materialul excesiv și ajută la reducerea 

erorilor ocluzale datorate mișcărilor mandibulare  

pe parcursul înregistrării. Ușor de frezat. 

 

Sfat de la dentiștii noștri profesioniști 

 

Extrem de rapid  
60 secunde în gură, asigurând confort pentru  
pacient și economia timpului dentistului. 

+ Stabil 

O variație dimensională de numai -0.05 % după 
24 ore asigură stabilitatea de durată a amprentei.  
Nealterabilă la  variațiile temperaturii. 

+ Fluid: 

Previne presiunile, discomfortul și deplasările pe 
durata poziționării.  

Acest produs este relativ neelastic, de aceea recomand 

utilizarea lui sistematic pentru protezările compozite. 



 

Silicon de adiție pentru înregistrarea  ocluziei 

 

Date  tehnice și 
utilizare 
 

 ÎNREGISTRAREA OCLUZIEI 

Standard ISO 4823 

Duritate Shore A  95 

 Retracția lineară (%) <-0.05  

Reproducerea detaliilor  (µm) 2 

Culoare 
 

Timp  Malaxare 30 sec*. 

Timp lucru 1 min 30 sec*. 

Timp  priză intraorală  1 min. 

 Timp total priză 2 min 30 sec*. 

Caracteristici  - Hidrocompatibil 

- Tixotropic 

Prezentare Cutie cu 2 x 50ml cartușe + 12 tuburi amestec 

Valabilitate (în ani) 3 
Referințe 

 

16-673  

 

Produse  adiționale  

 

ACCESORII 

 
Pistol de  dispersie                           Tuburi de amestec 

 

PORTAMPRENTE 
 

 
Linguri de amprente din oțel sau aluminiu,       Linguri de amprente de plastic 

perforate și neperforate                                    Linguri de amprente sectoriale 

 

Turbocclusion, portamprentele și tuburile de amestec : dispozitive medicale clasa I. Marca . CE Imaginile  sunt doar  pentru 
scopuri ilustrative . 

Producător CFPM. 

* Timpul observ at la temperatura 23°C. Temperaturile mai mari reduc timpul, temperaturile scăzute măresc timpul. 

 

 


