
EXAFLEX® PUTTY 
ВІНІЛПОЛІКСИЛОКСАНОВИЙ ВІДБИТКОВИЙ МАТЕРІАЛ PUTTY-TYPE O  

ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ (УСЕРЕДНЕННІ)

Умови випробувань: Температура (74° F/23° C±4° F/2° С) Відносна вологість (50±5%) (ISO 
4823:1992 (Е))

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ 
1. Візьміть однакові кількості основи і каталізатора. Швидко замішайте протягом 30 секунд 

кінчиками пальців, доки не отримаєте однорідну за кольором масу.
2. Внесіть замішаний EXAFLEX PUTTY у відбиткову ложку і введіть її до порожнини рота. 

Якщо не використовуєте воскову сепараційну прокладку, покрийте поверхню EXAFLEX 
PUTTY поліетиленом.

Після встановлення ложки, порухайте її назад і вперед, щоб звільнити місце для коригуючо-
го матеріалу.

3. Зачекайте, доки матеріал затвердіє і виведіть відбиток з порожнини рота.
4. Видаліть всі області відбитку, що можуть перешкодити повторному встановленню.
5. Промийте та висушіть відбиток. Переконайтеся, що відбиток чистий та сухий перед тим, 

як знімати остаточний відбиток.
6. Створіть детальний відбиток.

Перед застосуванням уважно прочитайте
інструкцію з використання. UK 7. Отриманий відбиток очистіть і продезінфікуйте за допомогою 2.5% або 3.4% розчину 

глютаральдегіду або іншого відповідного дезінфікуючого засобу згідно з рекомендаціями 
на етикетці виробника.

ПРИМІТКИ
1. При замішуванні EXAFLEX PUTTY необхідно уникати його змішування або контакту з наве-

деними нижче матеріалами, тому що вони можуть збільшувати час затвердіння:
• Каталізатор для С-силіконових відбиткових матеріалів
• Полісульфідні відбиткові матеріали
• Евгеноловмісні матеріали 
• Сірка
• Латекс
• Мастило
• Акрилати
Також слід уникати потрапляння вологи і гліцерину при замішуванні.

2. Під час замішування матеріалу, надягайте нітрилові рукавички або інші поліетиленові ру-
кавички. Не користуйтеся латексними рукавичками, оскільки це може збільшувати час 
твердіння і привести до утворення нерівної поверхні матеріалу.

3. Базові відбитки  слід повністю очистити та ретельно висушити, перш ніж знімати фіналь-
ний відбиток.

4. Після використання закрийте кожен контейнер оригінальною кришкою, щоб не відбува-
лося небажаного змішування основи та каталізатора.

5. Зберігайте в сухому і прохолодному місці.
6. Не використовуйте EXAFLEX PUTTY для пацієнтів, які мають підтверджену гіперчутливість 

до силіконових відбиткових матеріалів.
7. Не замішуйте базовий матеріал у латексних рукавичках.
8. EXAFLEX PUTTY може бути гальванічно вкритий сріблом або міддю.
9. Слід уникати попадання матеріалу на одяг. Його важко видалити.
10. Максимальний термін зберігання цього продукту становить 24 місяці з дня виготовлення.

УПАКОВКА 

Порівняння показників
КОНСИСТЕНЦІЯ PUTTY
EXAFLEX PUTTY TYPE O

Час замішування (сек.) 30 сек.
Загальний робочий час (хв., сек) 1 хв. 
Час затвердіння (хв., сек) 4 хв.
Мінімальний час в роті (хв., сек.) 4 хв.
Відновлення від деформації (%) 98.8 
Максимальна деформація при стисканні (%) ≤1.5 
Лінійна зміна розмірів через 24 години. (%) ≤0.2

ТИП СТАНДАРТНА УПАКОВКА ЕКОНОМІЧНА УПАКОВКА
PUTTY 1 Основа - 1 Каталізатор (1.0 кг/ 556 мл) 5 Основа - 5 Каталізатор (5.0 кг/2.78 л)
Аксесуари 1 + 1 мірних  ложок 5 + 5 мірних ложок

Показання
Техніка зняття 

відбитка
Тип  відбиткової 

ложки
Рекомендовані 

консистенції
Відбиток порожнини, 
що облицьовується, 
вкладки, накладки, т.п.

Двоетапна 
двофазна

Фабрична або 
індивідуальна ложка

PUTTY + Injection 
або Regular

Відбиток коронки або 
мостовидного протезу

Двоетапна (Putty-
Wash Impression)

Фабрична відбиткова 
ложка

PUTTY + Injection 
або Regular

Відбиток часткового 
протезу

Двоетапна (Putty-
Wash Impression)

Фабрична відбиткова 
ложка

PUTTY + Injection 
або Regular


