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Od ponad 35 lat masy polieterowe wyznaczajà
standardy w dziedzinie precyzyjnych wycisków.
3M ESPE jest jedynym producentem tych mas,
które zapewniajà niezrównanà dok∏adnoÊç i pew-
noÊç. Ich wyjàtkowe w∏aÊciwoÊci, które znajdujà
zastosowanie we wszystkich sytuacjach klinicznych,
do tej pory nie zosta∏y powielone. Od momentu
powstania masy te podlega∏y ciàg∏ej ewolucji dajàc
w efekcie szerokà gam´ produktów o ró˝nych
w∏aÊciwoÊciach i sposobach mieszania, przeznaczo-
nych do ró˝nych wskazaƒ. 
Doskona∏a opinia o polieterowych masach wycisko-
wych 3M ESPE poparta jest ich odpowiednimi
zaletami, wykorzystywanymi zarówno w trakcie
mieszania, pobierania wycisków jak i wykonywania
modeli. 

Poczàtkowa, naturalna hydrofilnoÊç
Najwy˝sza dok∏adnoÊç i poczàtkowa hydrofilnoÊç
u∏atwiajà perfekcyjne uchwycenie i odtworzenie
szczegó∏ów, nawet w wilgotnym Êrodowisku jamy
ustnej. Masy polieterowe sà hydrofilne od poczàtku
mieszania, co sprawia, ˝e resztki wilgoci obecne
w trakcie pobierania wycisku nie wp∏ywajà na jego
jakoÊç (Ryc. A, B, C). Cecha ta odró˝nia wszystkie
polietery od mas C-silikonowych i wi´kszoÊci
A-silikonów, które w decydujàcym momencie
przed zwiàzaniem wykazujà charakterystyk´
hydrofobowà.

G´stoÊç strukturalna 
Dzi´ki optymalnie dobranej g´stoÊci strukturalnej
(w∏aÊciwoÊci tiksotropowe) masy polieterowe
up∏ynniajà si´ pod wp∏ywem nacisku i jednoczeÊnie
pozostajà g´ste na ∏y˝ce wyciskowej lub po aplikacji
na filar. Odpowiednie w∏aÊciwoÊci tiksotropowe
u∏atwiajà swobodne wp∏ywanie masy do kieszonek,
umo˝liwiajàc precyzyjne odwzorowanie brzegów
preparacji. 

Natychmiastowe wiàzanie
Cecha ta oznacza zdolnoÊç do szybkiego przejÊcia
z fazy niezwiàzanej do fazy zwiàzanej. Wszystkie
masy polieterowe posiadajà ÊciÊle okreÊlony czas
pracy, po którym w ciàgu kilku sekund nast´puje
gwa∏towne wiàzanie. Zmniejsza to ryzyko powsta-
nia niedok∏adnoÊci w wycisku (Ryc. D). 

Gama mas polieterowych 3M ESPE,
mieszanych r´cznie i w systemach
automatycznego mieszania Garant i Pentamix

Wygodne post´powanie
Wyciski z mas polieterowych mo˝na przechowywaç
do 14 dni. Ju˝ po 30 minutach od momentu pobra-
nia wycisku, mo˝na wykonaç nawet kilka modeli
gipsowych. Przy odlewaniu modeli nie sà potrzeb-
ne Êrodki zmniejszajàce napi´cie powierzchniowe.

Ryc. A. Kropla wody na
powierzchni niezwiàzanej masy
Impregum. Ma∏y kàt kontaktu
wskazuje na poczàtkowà
hydrofilnoÊç materia∏u. 

Ryc. B. Kropla wody na
powierzchni niezwiàzanej masy
poliwinylosiloksanowej. Poczàt-
kowo masy poliwinylosiloksanowe
wykazujà charakterystyk´
hydrofobowà1

Ryc. C. Kàt kontaktu
w przypadku masy
Impregum Penta Soft
jest ma∏y od poczàtku 1

1 Mondom M., Ziegler Chr., „Surface Wettability during the Curing
Process of Impression Materials”, AADR, #618, 2001.
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Ryc. D. W∏aÊciwoÊci
tiksotropowe i natych-
miastowe wiàzanie
masy wyciskowej 
Impregum Penta Soft
umo˝liwiajà uzyskanie
dok∏adnie dopasowanego
uzupe∏nienia

Masa poliwinylosiloksanowa
Impregum Penta Soft
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2Wskazania
• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów i nak∏adów,
• Wyciski czynnoÊciowe,
• Wyciski do prac zawierajàcych elementy ruchome,
• Wyciski do implantów.

Zastosowanie 
Masa o Êredniej g´stoÊci, przeznaczona
do wycisków jednowarstwowych.

Zalety
• Jedna g´stoÊç masy do strzykawki i na ∏y˝k ,́
• Wysoka precyzja wycisku dzi´ki w∏aÊciwoÊciom

typowym dla mas polieterowych
� HydrofilnoÊç przed i po zwiàzaniu masy,
� G´stoÊç strukturalna,
� Natychmiastowe wiàzanie.

• StabilnoÊç wymiarów umo˝liwiajàca
przechowywanie wycisku przez dwa tygodnie.

Dozowanie i mieszanie 
• Dozowanie i mieszanie w urzàdzeniu Pentamix. 

Czasy stosowania 
Czas pracy (od poczàtku mieszania) min: sek 02: 45 
Pozostawanie wycisku w ustach min: sek 03: 15
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 06: 00

Oferta handlowa
Zestaw wprowadzajàcy (nr kat. 31684)
1 pasta bazowa (300 ml),
1 pasta katalizatora (60 ml),
1 pojemnik do Impregum Penta, 
10 koƒcówek mieszajàcych Penta,
1 strzykawka do elastomerów typu Penta,
1 klej do ∏y˝ek Polyether Adhesive.

Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 31644)
2 pasty bazowe (po 300 ml),
2 pasty katalizatora (po 60 ml).

Akcesoria
Pojemnik do bazy i katalizatora (nr kat. 77792) – 1 szt.

Impregum™ Penta™

Masa wyciskowa o Êredniej g´stoÊci
do wycisków precyzyjnych wykonywanych
technikà jednowarstwowà.



3 Wskazania
• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów i nak∏adów,
• Wyciski czynnoÊciowe,
• Wyciski do prac zawierajàcych elementy ruchome,
• Wyciski do implantów.

Zastosowanie
Masa o Êredniej g´stoÊci, przeznaczona
do wycisków jednowarstwowych.

Zalety
• Cechy typowe dla mas polieterowych,
• Zmniejszona twardoÊç ostateczna u∏atwiajàca

usuwanie wycisku z jamy ustnej i uwalnianie
modelu oraz ograniczajàca potrzeb´
blokowania podcieni przy wyciskach pe∏nych
∏uków z´bowych,

• Doskona∏e zap∏ywanie dzi´ki zwi´kszonej
hydrofilnoÊci poczàtkowej,

• Mi´towy smak.

Dozowanie i mieszanie 
• Dozowanie i mieszanie w urzàdzeniu Pentamix. 

Czasy stosowania 
Czas pracy (od poczàtku mieszania) min: sek 02: 45 
Pozostawanie wycisku w ustach min: sek 03: 15
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 06: 00

Oferta handlowa
Zestaw wprowadzajàcy (nr kat. 31734)
1 pasta bazowa (300 ml),
1 pasta katalizatora (60 ml),
1 pojemnik do Impregum Penta Soft, 
10 koƒcówek mieszajàcych Penta,
1 strzykawka do elastomerów typu Penta,
1 klej do ∏y˝ek Polyether Adhesive.

Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 31730)
2 pasty bazowe (po 300 ml),
2 pasty katalizatora (po 60 ml).

Akcesoria
Pojemnik do bazy i katalizatora (nr kat. 77787) – 1 szt.

Impregum™ Penta™ Soft

Masa o Êredniej g´stoÊci do wycisków
precyzyjnych wykonywanych technikà
jednowarstwowà.



4Wskazania
• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów i nak∏adów,
• Wyciski czynnoÊciowe,
• Wyciski do prac zawierajàcych elementy ruchome,
• Wyciski do implantów.

Zastosowanie
Impregum Penta H DuoSoft – masa o g´stej
konsystencji, przeznaczona do stosowania
jako pierwsza warstwa wycisku dwuwarstwowego.
Zastosowanie ∏àcznie z Impregum Penta L DuoSoft
lub Impregum Garant L DuoSoft.

Impregum Penta L DuoSoft – masa o rzadkiej
konsystencji, przeznaczona do stosowania
jako druga warstwa wycisku dwuwarstwowego.
Zastosowanie ∏àcznie z masà Impregum Penta
H DuoSoft.

Impregum Garant L DuoSoft – masa o rzadkiej
konsystencji do padajnika Garant, przeznaczona
do stosowania jako druga warstwa wycisku
dwuwarstwowego. Zastosowanie ∏àcznie z masà
Impregum Penta H DuoSoft.

Zalety
• Cechy typowe dla mas polieterowych,
• Zmniejszona twardoÊç ostateczna u∏atwiajàca

usuwanie wycisku z jamy ustnej i uwalnianie
modelu oraz ograniczajàca potrzeb´ blokowania
podcieni przy wyciskach pe∏nych ∏uków z´bowych,

• Doskona∏e zap∏ywanie dzi´ki zwi´kszonej
hydrofilnoÊci poczàtkowej,

• Mi´towy smak.

Dozowanie i mieszanie
• Impregum Penta H/L DuoSoft:

dozowanie i mieszanie w urzàdzeniu Pentamix.
• Impregum Garant L DuoSoft:

dozowanie i mieszanie w podajniku Garant.

Czasy stosowania:
Impregum Penta H DuoSoft
Czas pracy (od poczàtku mieszania) min: sek 02: 30 
Pozostawanie wycisku w ustach min: sek 03: 30
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 06: 00

Impregum Penta L DuoSoft
Czas pracy (od poczàtku mieszania) min: sek 03: 15 
Pozostawanie wycisku w ustach min: sek 03: 15
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 06: 30

Impregum Garant L DuoSoft
Czas pracy (od poczàtku mieszania) min: sek 02: 00 
Pozostawanie wycisku w ustach min: sek 03: 30
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 05: 30

Masy „nowej generacji” o g´stej i rzadkiej
konsystencji do wycisków precyzyjnych
wykonywanych technikà dwuwarstwowà
jednoczasowà.

Impregum™ Penta™ H DuoSoft™

Impregum™ Penta™ L DuoSoft™

Impregum™ Garant™ L DuoSoft™
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Oferta handlowa
Impregum Penta H DuoSoft 
Zestaw wprowadzajàcy (nr kat. 31738)
1 pasta bazowa (300 ml),
1 pasta katalizatora (60 ml),
1 pojemnik do Impregum Penta H DuoSoft,
10 koƒcówek mieszajàcych Penta,
2 naboje (po 50 ml) Impregum Garant L DuoSoft,
1 podajnik do mas wyciskowych Garant 1:1/2:1,
10 koƒcówek mieszajàcych Garant
do polieterów (bia∏e),
10 koƒcówek wewnàtrzustnych Garant
do polieterów (bia∏e),
1 klej do ∏y˝ek Polyether Adhesive.

Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 31740)
2 pasty bazowe (po 300 ml),
2 pasty katalizatora (po 60 ml).

Akcesoria
Pojemnik do bazy i katalizatora (nr kat. 77793) – 1 szt.

Impregum Penta L DuoSoft
Zestaw wprowadzajàcy (nr kat. 31744)
1 pasta bazowa (300 ml),
1 pasta katalizatora (60 ml),
1 pojemnik do Impregum Penta L DuoSoft,
20 koƒcówek mieszajàcych Penta,  
1 strzykawka do elastomerów typu Penta.

Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 31745)
1 pasta bazowa (300 ml),
1 pasta katalizatora (60 ml).

Akcesoria
Pojemnik do bazy i katalizatora (nr kat. 77795) – 1 szt.

Impregum Garant L DuoSoft
Zestaw wprowadzajàcy (nr kat. 31751)
4 naboje (po 50 ml),
20 koƒcówek mieszajàcych (bia∏e).

Akcesoria do systemu Garant
Podajnik Garant 1:1/2:1 (nr kat. 77580) – 1 szt.,
Koƒcówki mieszajàce Garant, bia∏e
(nr kat. 71451) – 50 szt.,
Koƒcówki wewnàtrzustne Garant, bia∏e
(nr kat. 71461) – 50 szt.,

Klej do ∏y˝ek Polyether Adhesive (nr kat. 30600)
– 1 butelka (17 ml).



6

Wskazania
• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów, nak∏adów i implantów,
• Wyciski czynnoÊciowe.

Zastosowanie:
Mieszana r´cznie masa o Êredniej g´stoÊci,
przeznaczona do wycisków jednowarstwowych.

Zalety
• Cechy typowe dla mas polieterowych,
• Zmniejszona twardoÊç ostateczna u∏atwiajàca

wyjmowanie wycisku z jamy ustnej i uwalnianie
modelu oraz ograniczajàca potrzeb´ blokowania
podcieni przy wyciskach pe∏nych ∏uków z´bowych,

• Doskona∏e zap∏ywanie dzi´ki zwi´kszonej
hydrofilnoÊci poczàtkowej,

• Mi´towy smak.

Dozowanie i mieszanie
• Dozowanie i mieszanie r´czne.

Czasy stosowania
Mieszanie min: sek 00: 45
Czas pracy (od poczàtku mieszania) min: sek 02: 30 
Pozostawanie wycisku w ustach min: sek 03: 30
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 06: 00

Oferta handlowa
Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 31755)
2 pasty bazowe o Êredniej g´stoÊci (po 120 ml),
2 pasty katalizatora (po 15 ml),
1 blok do mieszania, 1 klucz do tubek.

Akcesoria
Strzykawka do elastomerowych mas wyciskowych
(nr kat. 71209) – 1 szt.,
¸opatka do elastomerów – standardowa (nr kat. 71233) – 1 szt.,
¸opatka do elastomerów – szeroka (nr kat. 71240) – 1 szt.

Impregum™ Soft

Polieterowa masa wyciskowa
nowej generacji o Êredniej g´stoÊci,
w wersji do r´cznego mieszania.

NowoÊç

1

2

3

4 5

6

1. Do pobrania wycisku
niezb´dne sà: pasta bazowa
i katalizator, blok do mieszania,
metalowa ∏opatka, strzykawka
do elastomerów, urzàdzenie
do nape∏niania, ∏y˝ka pokryta
klejem.

2. Past´ bazowà i katalizator odmierzyç w paskach jednakowej
d∏ugoÊci na bloku do mieszania

3. Stosowaç metalowà, sztywnà ∏opatk .́ Zbieranie i rozcieranie past
∏opatkà umo˝liwia uzyskanie mieszaniny o zmniejszonej zawartoÊci
p´cherzyków powietrza.

4. Mieszaç do momentu
uzyskania jednorodnej
mieszaniny o jednolitym
zabarwieniu, lecz nie d∏u˝ej
ni˝ 45 sek.

5. Nape∏niç strzykawk´ do
elastomerów przy pomocy
urzàdzenia do nape∏niania.

6. Nape∏niç ∏y˝k´ masà.



7 Wskazania
• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów i nak∏adów,
• Wyciski czynnoÊciowe.

Zastosowanie
Permadyne Penta H – masa o g´stej konsystencji,
przeznaczona do stosowania jako pierwsza warstwa
wycisku dwuwarstwowego, mieszana w urzàdzeniu
Pentamix. Zastosowanie ∏àcznie z Permadyne
Penta L lub Permadyne Garant 2:1.

Permadyne Penta L – masa o rzadkiej konsystencji,
mieszana w urzàdzeniu Pentamix. przenaczona do
stosowania ∏àcznie z masà wyciskowà Permadyne
Penta H.

Permadyne Garant 2:1 –  masa o rzadkiej konsystencji
do podajnika Garant, przeznaczona do stosowania
jako druga warstwa wycisku dwuwarstwowego.
Zastosowanie ∏àcznie z masà Permadyne Penta H.

Zalety
• Wysoka precyzja wycisku dzi´ki w∏aÊciwoÊciom

typowym dla mas polieterowych
� HydrofilnoÊç przed i po zwiàzaniu masy,
� G´stoÊç strukturalna,
� Natychmiastowe wiàzanie.

• StabilnoÊç wymiarów umo˝liwiajàca przecho-
wywanie wycisku przez dwa tygodnie.

Dozowanie i mieszanie 
• Permadyne Penta H/L:

dozowanie i mieszanie w urzàdzeniu Pentamix. 
• Permadyne Garant 2:1:

dozowanie i mieszanie w podajniku Garant.

Permadyne™ Penta™ H
Permadyne™ Penta™ L
Permadyne™ Garant™ 2:1

Tradycyjna masa o g´stej i rzadkiej
konsystencji do wycisków precyzyjnych,
wykonywanych technikà dwuwarstwowà
jednoczasowà.

Czasy stosowania 
Permadyne Penta H
Czas pracy (od poczàtku mieszania) min: sek 02: 30 
Pozostawanie wycisku w ustach min: sek 03: 30
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 06: 00

Permadyne Penta L
Czas pracy (od poczàtku mieszania) min: sek 03: 15 
Pozostawanie wycisku w ustach min: sek 03: 15
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 06: 30

Permadyne Garant 2:1
Czas pracy (od poczàtku mieszania) min: sek 02: 00 
Pozostawanie wycisku w ustach min: sek 02: 30
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 05: 30
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Oferta handlowa
Permadyne Penta H
Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 30102)
2 pasty bazowe (po 300 ml),
2 pasty katalizatora (60 ml).

Akcesoria 
Pojemnik do bazy i katalizatora (nr kat. 77851) – 1 szt.

Permadyne Penta L
Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 30312)
1 pasta bazowa (300 ml), 
1 pasta katalizatora (60 ml).

Akcesoria 
Pojemnik do bazy i katalizatora (nr kat. 77861) – 1 szt.

Permadyne Garant 2:1
Opakowania uzupe∏niajàce (nr kat. 30412)
Naboje Garant (po 50 ml) – 4 szt.,
Koƒcówki mieszajàe Garant – 20 szt. 

Akcesoria do systemu Garant
Podajnik Garant 1:1/2:1 (nr kat. 77580) – 1 szt.,
Koƒcówki mieszajàce Garant, bia∏e
(nr kat. 71451) – 50 szt.,
Koƒcówki wewnàtrzustne Garant, bia∏e
(nr kat. 71461) – 50 szt.

Klej do ∏y˝ek Polyether Adhesive (nr kat. 30600)
– 1 butelka (17 ml).
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Pentamix™ 2

System do automatycznego mieszania
mas wyciskowych. Optimum wygody,
dok∏adnoÊci i oszcz´dnoÊci w po∏àczeniu
z wyjàtkowà ∏atwoÊcià stosowania.

Technika i dynamika w ca∏kowitej harmonii
– partnerstwo dla perfekcji
System Penta sk∏ada si´ z urzàdzenia Pentamix 2
do automatycznego mieszania mas wyciskowych
oraz pe∏nej oferty mas wyciskowych 3M ESPE.
Takie po∏àczenie zapewnia uzyskanie doskona∏ych
efektów, zarówno przy pobieraniu precyzyjnych
wycisków, jak i w prostych sytuacjach, w których
zwykle stosuje si´ masy alginatowe.

Masy wyciskowe pakowane sà w specjalne worki
foliowe, które umieszcza si´ w odpowiednich,
oznaczonych kolorami pojemnikach. Pojemniki
z masà wk∏ada si´ do urzàdzenia Pentamix 2.

Przygotowanie do pobrania wycisku trwa zaledwie
kilka sekund. Wymiana masy w urzàdzeniu, np.
masy o g´stej konsystencji na mas´ rzadkà, jest
niezwykle prosta i szybka.

NaciÊni´cie tylko jednego przycisku po zamkni´ciu
pokrywy urzàdzenia Pentamix 2 umo˝liwia uzy-
skanie jednorodnej, pozbawionej p´cherzyków
powietrza mieszaniny, gwarantujàcej wykonanie
wycisków o wysokiej dok∏adnoÊci. 

W zale˝noÊci od potrzeb, mas´ mo˝na aplikowaç
bezpoÊrednio na ∏y˝k´ wyciskowà lub do strzykawki
Penta.

Zalety
• Jednorodna i pozbawiona p´cherzyków powietrza

masa po naciÊni´ciu jednego przycisku.
• Dok∏adne, zawsze identyczne dozowanie.
• Powtarzalna, doskona∏a jakoÊç mieszaniny.
• Ca∏kowicie automatyczny system otwierania

opakowaƒ z masà PentaMatic.
• Precyzyjnie rozplanowany czas.
• Jeden mieszalnik do wszystkich rodzajów mas

wyciskowych 3M ESPE Penta.
• Estetyczny wyglàd.
• Zastosowanie w pozycji stojàcej lub po zamoco-

waniu na Êcianie.

Oferta handlowa
Mieszalnik Pentamix 2 (nr kat. 77959)
Zamienne tarcze t∏oka do Pentamixu 2 (nr kat. 77780),
Zestaw do mocowania Pentamixu 2 na Êcianie (nr kat.
77600).

Akcesoria
Koƒcówki mieszajàce (nr kat. 71510) – 50 szt.,
Koƒcówki mieszajàce, czerwone (nr kat. 71512) – 50 szt.
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Nowe akcesoria
do mas Penta

Zastosowanie urzàdzenia Pentamix 2 do wymiesza-
nia masy „putty” sta∏o si´ ogromnym wyzwaniem.
Aby to umo˝liwiç, system Penta poszerzono
o czerwone koƒcówki mieszajàce Penta, zmodyfiko-
wane nakrywki PentaMatic i metalowy pojemnik
– specjalne elementy, które przeciwstawiajà si´
napr´˝eniom powstajàcym w trakcie mieszania
Express Penta Putty, masy o wyjàtkowo du˝ej
g´stoÊci. Efekty prób z zastosowaniem nowych
akcesoriów by∏y tak doskona∏e, ˝e wymienione
elementy zaadoptowano do stosowania ze
wszystkimi masami 3M ESPE, dost´pnymi
w systemie Penta. 

Czerwone koƒcówki mieszajàce
Dzi´ki zmodyfikowanej budowie wewn´trznej si∏a
potrzebna do wymieszania masy jest mniejsza
o oko∏o 50%. Dzi´ki temu zmniejszajà si´ napr´˝e-
nia wywierane na pojemniki i nakrywki torebek
z masà, co zapobiega ich uszkodzeniom.
Aby u∏atwiç identyfikacj ,́ wewn´trzna cz´Êç
koƒcówki posiada czerwony kolor.

Zmodyfikowane nakrywki PentaMatic
Podstawy ujÊç torebek z katalizatorem zosta∏y
pogrubione, a ujÊcia poszerzone, co zapobiega
mo˝liwoÊci ich z∏amania w trakcie mieszania masy.
Ponadto nakrywki torebek z pastà bazowà
wzmocniono dodatkowymi listwami.
W celu ∏atwiejszego odró˝nienia nowe nakrywki
posiadajà kolor identyczny z kolorem masy.

Wzmocnione pojemniki
Pojemniki wzmocniono stalà nierdzewnà,
co zapobiega potencjalnym p´kni´ciom w trakcie
mieszania g´stej masy. Wzmocnienia zapobiegajà
rozszerzeniu pojemników w trakcie mieszania,
co zmniejsza mo˝liwoÊç utkni´cia torebki z masà
pomi´dzy Êcianà pojemnika i t∏okami urzàdzenia
Pentamix 2. Zastosowanie nowych pojemników
jest niezb´dne wy∏àcznie w przypadku masy
Express Penta Putty.
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