
Masa wyciskowa
typu „putty” – po naciÊni´ciu
jednego przycisku

Poliwinylosiloksanowe masy wyciskowe

Express™

Penta Putty i Ultra-Light Body



Czas porzuciç r´czne mieszanie
mas wyciskowych
Pentamix: optymalny system do wszystkich wskazaƒ i technik wyciskowych
„W∏ó˝ pojemnik z masà, na∏ó˝ koƒcówk´ mieszajàcà Penta i naciÊnij przycisk”
– urzàdzenie startuje natychmiast. Tak ∏atwo jest wymieszaç ka˝dà z polieterowych

i poliwinylosiloksanowych mas wyciskowych, przeznaczonych do wszystkich wskazaƒ
i technik pobierania wycisków.

Poczàwszy od precyzyjnych wycisków, poprzez wskazania dla mas alginatowych
(z zastosowaniem innowacyjnej masy poliwinylosiloksanowej) a˝ do k´ska zgryzowego
– automatycznie mieszane masy Penta dost´pne sà do ka˝dego wskazania.

Rewolucja 1993: Wprowadzenie urzàdzenia Pentamix
W 1993 roku 3M ESPE zrewolucjonizowa∏o rynek materia∏ów wyciskowych
wprowadzajàc Pentamix – urzàdzenie do automatycznego mieszania mas wyciskowych.
Z ogromnym sukcesem! Pentamix jest obecnie najbardziej powszechnie stosowanym
na Êwiecie urzàdzeniem mieszajàcym masy.

G´stoÊç „putty”
– wystarczy nacisnàç przycisk
Precyzyjne wyciski o wysokiej jakoÊci uzyskane z ∏atwoÊcià
Masa „putty” jest niezb´dna w ka˝dym gabinecie. Podczas r´cznego mieszania masy
zabrudzenie r´kawiczek materia∏em, b∏´dy pope∏niane w trakcie mieszania, pozostajàce
odpady czy te˝ wymogi higieniczne mogà utrudniaç i przed∏u˝aç codziennà prac .́
Czas to zmieniç!

Precyzyjne wyciski z zastosowaniem masy „putty” wykonywane sà
automatycznie i ∏atwo – ca∏y czas pod kontrolà
Stosujàc Express™ Penta™ Putty mo˝na uzyskaç jedorodnà, pozbawionà p´cherzyków
powietrza mieszanin´ – po naciÊni´ciu jednego przycisku. 
Masà mo˝na pracowaç wydajnie, b´dàc pewnym ∏atwoÊci u˝ycia i optymalnego czasu.
Przygotowanie miejsca pracy i jego sprzàtanie ograniczone sà do minimum.
Przy zastosowaniu urzàdzenia Pentamix foliowe opakowania z masà otwierajà si´
ca∏kowicie automatycznie. Higiena i czystoÊç! Express Penta Putty aplikowany jest
bezpoÊrednio na ∏y˝k´ w potrzebnej iloÊci.
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Pentamix™ 2 perfekcyjnie
i automatycznie miesza masy
Penta™ przy wszystkich
wskazaniach i technikach
wyciskowych

Doskona∏a jakoÊç:

• Nieustannie najwy˝sza

jakoÊç w rekordowo

krótkim czasie 

• Wymagana iloÊç masy

we w∏aÊciwym momencie

• Doskona∏y wycisk,

u∏atwiajàcy prac´

technikowi

¸atwoÊç u˝ycia:

• Homogenna mieszanina

pozbawiona p´cherzyków

powietrza 

• Dozowanie po naciÊni´ciu

przycisku

• Nape∏nianie ∏y˝ki

bezpoÊrednio z urzàdzenia

Pentamix



Express Penta Putty
Komfort i jakoÊç
Wysoka g´stoÊç sta∏a si´ du˝ym wyzwaniem
Stosukowo du˝ym wyzwaniem sta∏o si´ automatyczne wymieszanie g´stej masy typu
„putty” w powszechnie znanym urzàdzeniu Pentamix 2.
Naukowcy 3M ESPE zaproponowali innowacyjnà receptur´ nowej masy. Dzi´ki
zastosowaniu odpowiednich, reaktywnych polisiloksanów i wype∏niaczy mas´
dozuje si´ ∏atwo pomimo tak g´stej konsystencji. Dodatkowo system Pentamix 2
rozszerzono o czerwone koƒcówki mieszajàce Penta, zmodyfikowane nakrywki
PentaMatic i wzmocniony metalem pojemnik – elementy, które zaadaptowano
do g´stoÊci „putty”.

Znana konsystencja „putty”
Express Penta Putty aplikowany jest z Pentamix 2 bezpoÊrednio na ∏y˝k ,́ na której
mo˝na w ciàgu kilku sekund ∏atwo i szybko uformowaç mas´ opuszkà palca.
Dzi´ki bardzo du˝ej g´stoÊci automatycznie mieszana masa „putty” zachowuje takà
samà pr´˝noÊç, jak masy „putty” mieszane r´cznie.

W∏aÊciwe wiàzanie, doskona∏a stabilnoÊç wymiarów
Dzi´ki obecnoÊci wysoce reaktywnych polimerów czas wiàzania w jamie ustnej
jest odpowiednio krótki i w∏aÊciwy dla techniki dwuczasowej. Tak jak ka˝da
poliwinylosiloksanowa masa typu „putty”, Express Penta Putty wykazuje doskona∏à
stabilnoÊç wymiarów.

Wysoka sztywnoÊç po zwiàzaniu
Wysoka sztywnoÊç masy po zwiàzaniu, wynikajàca z zastosowania specjalnego
po∏àczenia polimerów, u∏atwia przycinanie wycisków wykonanych masà Express Penta
Putty. Mocny nacisk w trakcie pobierania drugiej cz´Êci wycisku wt∏acza rzadki
materia∏ dok∏adnie i g∏´boko w okolice kieszonki.

Idealny do techniki dwuczasowej
– wycisk wst´pny mo˝na ∏atwo
przycinaç

Jak ka˝dà prawdziwà mas´ „putty”,
Express Penta Putty mo˝na
formowaç na ∏y˝ce palcem
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Express Ultra-Light Body 
Dok∏adna i stabilna
Skomplikowana sieç molekularna spe∏nia najwy˝sze wymagania
Masa Express™ Ultra-Light Body zawiera wzmocnionà sieç poliwinylosiloksanów.
Po zwiàzaniu, dzi´ki g´stej sieci molekularnej, masa jest mechanicznie bardziej
odporna ni˝ inne tradycyjne masy A-silikonowe o ma∏ej g´stoÊci. 
Przed zwiàzaniem Express Ultra-Light Body ∏atwo zap∏ywa do kieszonki
cienkà warstwà. Doskona∏e „p∏yni´cie” jest dodatkowo wzmocnione optymalnà
hydrofilnoÊcià masy. Zalety innowacyjnej formu∏y Express Ultra-Light Body
umo˝liwiajà spe∏nienie wymagów techniki dwuczasowej, przy zastosowaniu z masà
o g´stej konsystencji typu „putty”.

Doskona∏e odtworzenie szczegó∏ów, nawet w wilgotnym Êrodowisku jamy ustnej
Doskona∏e p∏yni´cie i optymalna hydrofilnoÊç masy Express Ultra-Light Body
umo˝liwiajà uzyskanie precyzyjnych wycisków z wiernym odtworzeniem szczegó∏ów,
a zatem wp∏ywajà na doskona∏e dopasowanie uzupe∏nienia protetycznego.

¸atwe p∏yni´cie pod wp∏ywem nacisku, stabilnoÊç bez dzia∏ania si∏y
Wyraêna g´stoÊç strukturalna jest istotnà klinicznie zaletà masy. Pod wp∏ywem nacisku,
np. przy technice dwuczasowej, materia∏ delikatnie up∏ynnia si .́ Po przerwaniu nacisku
materia∏ odzyskuje g´stoÊç, utrzymuje kszta∏t i nie sp∏ywa, np. z opracowanego z´ba.
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Express Penta Putty
i Express Ultra-Light Body: 
wyciski o wysokiej dok∏adnoÊci,
zapewniajàce optymalne dopaso-
wanie uzupe∏nienia protetycznego

Wysoka odpornoÊç na rozrywanie
i wierne odtworzenie szczegó∏ów. 
Podajnik Garant u∏atwia mieszanie,
dozowanie i aplikacj´ masy
Express Ultra-Light Body

• Doskona∏e „p∏yni´cie”

• Optymalna hydrofilnoÊç

• Wyraênie zaznaczona

g´stoÊç strukturalna

• Wysoka odpornoÊç

na rozrywanie

• Wierne odtworzenie

szczegó∏ów



Rodzina mas wyciskowych Express
Express ustanawia standardy od ponad 20 lat
Express ponownie ustanawia nowe standardy, uzupe∏niajàc ofert´ o dwie doskonale
dopasowane do siebie, nowe masy Express Penta Putty i Express Ultra-Light Body,
przeznaczone do wycisków jedno- i dwuczasowych. Mas´ Express o powszechnie
znanej g´stoÊci „putty” mo˝na teraz wymieszaç automatycznie i dok∏adnie dozowaç
w urzàdzeniu Pentamix po naciÊni´ciu jednego przycisku.

Wskazania i techniki
Niezawodna i sprawdzona, odpowiadajàca na potrzeby gabinetu stomatologicznego
gama mas Express oferuje lekarzom pe∏ny wybór konsystencji, technik i czasów wiàzania.

Masy rodziny Express mogà byç ze sobà stosowane w dowolnych kombinacjach,
spe∏niajà wszelkie wymagania klasycznych wycisków dwuwarstwowych, pobieranych
technikà jedno- lub dwuczasowà.

Wskazania:
• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów i nak∏adów.
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Masa wyciskowa Express
do aplikacji na ∏y˝k´, dost´pna
jest równie˝ w konsystencji „putty”,
mieszanej automatycznie
w urzàdzeniu Pentamix

Technika

Dwuczasowa z za-
stosowaniem masy
„putty”

Jednoczasowa
z zastosowaniem
masy „putty”
(1 – 2 punkty)

Jednoczasowa
z zastosowaniem
masy o du˝ej
g´stoÊci (rozleg∏e
uzupe∏nienia)

Kombinacje produktów

Express™ Penta™ Putty
(masa zielona)

+
Express™ Ultra-Light Body
(masa pomaraƒczowa)

Express™ Penta™ Putty
(masa zielona)

+
Express™ Ultra-Light Body
(masa pomaraƒczowa)
lub
Express™ Light Body
(masa niebieska)

Express™ Penta™ H
(masa pomaraƒczowa)

+
Express™ Light Body
(masa zielona)

G´stoÊç

Masa „putty”

Masa o bardzo
ma∏ej g´stoÊci 
(Ultra-Light Body)

Masa „putty”

Masa o bardzo
ma∏ej g´stoÊci 
(Ultra-Light Body)

Masa o ma∏ej
g´stoÊci (Light Body)

Masa o du˝ej
g´stoÊci 
(Heavy Body)
Masa o ma∏ej
g´stoÊci (Light Body)

Czas pracy
od poczàtku
mieszania (23° C)

1 min. 30 sek. 

1 min. 30 sek. 

1 min. 30 sek. 

1 min. 30 sek.

1 min. 

2 min. 30 sek. 

1 min. 30 sek.

Czas wiàzania
w jamie ustnej

2 min. 30 sek.

2 min. 30 sek.

2 min. 30 sek.

2 min. 30 sek.

3 min. 30 sek.

3 min. 00 sek.

5 min. 00 sek.

Wersja

Szybkowià-
˝àca

Szybkowià-
˝àca

Ârednio-
szybkowià-
˝àca
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Numer katalogowy ZawartoÊç

36797 Express™ Penta™ Putty
Express™ Ultra-Light Body
Zestaw wprowadzajàcy
1 x 300 ml – pasta bazowa, 1 x 60 ml – katalizator,
1 pojemnik do Express Penta Putty,
10 czerwonych koƒcówek mieszajàcych Penta,
1 x 50 ml nabój Express Ultra-Light Body,
1 podajnik Garant 1: 1/2: 1,
10 ˝ó∏tych koƒcówek mieszajàcych Garant,
10 ˝ó∏tych koƒcówek wewnàtrzustnych Garant,
1 klej do ∏y˝ek – VPS tray adhesive

36798 Express Penta Putty – uzupe∏nienie
2 x 300 ml – pasta bazowa, 2 x 60 ml – katalizator

36799 Express Ultra-Light Body – uzupe∏nienie
4 x 50 ml naboje Express,
20 ˝ó∏tych koƒcówek mieszajàcych Garant

7301 Express – szybkowià˝àca masa
o ma∏ej g´stoÊci (niebieska)
2 x 50 ml naboje Express 
12 ˝ó∏tych koƒcówek mieszajàcych Garant

7302 Express – Êrednioszybkowià˝àca masa
o ma∏ej g´stoÊci (zielona)
2 x 50 ml naboje Express,
12 ˝ó∏tych koƒcówek mieszajàcych Garant

7322 Express – Êrednioszybkowià˝àca masa
o Êredniej g´stoÊci (purpurowa)
2 x 50 ml naboje Express,
12 ˝ó∏tych koƒcówek mieszajàcych Garant

71512 Czerwone koƒcówki mieszajàce Penta – 50 szt.

77805 Pojemnik do masy Express Penta Putty

71452 ˚ó∏te koƒcówki mieszajàce Garant™ – 50 szt.

71462 ˚ó∏te koƒcówki wewnàtrzustne Garant – 50 szt. 

77580 Podajnik Garant 1:1/2:1
1 podajnik Garant 1: 1/2: 1

77590 T∏ok do podajnika Garant 1: 1/2: 1

Opakowania


