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Wycisk | Wycisk precyzyjny | Jednoczasowy Podwójne mieszanie/Dwuczasowy

Wyciski precyzyjne, nawet w ekstremalnych sytuacjach.
Elastomerowe masy wyciskowe A-silikonowe o konsystencji typu light body, heavy body i nadającej się

do ugniatania do pobierania wycisków jednoczasowych i dwuczasowych, z nowoczesnymi

właściwościami utwardzania

Panasil®

Korzyści dla dentysty

 ✓ Maksymalna niezawodność i bardzo łatwe użycie podczas pobierania i wyjmowania wycisków

 ✓ Elastomerowe i stabilne przechowywanie, właściwości tiksotropowe, hydrofilowe i płynne pod 
ciśnieniem

 ✓ Krótki czas wiązania i łatwe mieszanie pozwalają zaoszczędzić cenny czas pracy gabinetu

Zalety dla użytkownika

 ✓ Ekonomiczne zużycie materiału, precyzyjne dozowanie

 ✓ Obniżone ryzyko błędów z powodu właściwości 
szybkiego wiązania

 ✓ Bardzo szczegółowy wycisk wstępny,
faza wycisku wtórnego o bardzo dużej precyzji

 ✓ Różne rodzaje lepkości do wielu technik wykonywania 
wycisków i wskazań

Właściwości produktu

 ✓ Konwencjonalne A-silikony z maksymalną
zdolnością powrotu po odkształceniu

 ✓ Najnowocześniejsze właściwości wiązania

 ✓ „Autentyczna” masa putty z systemu nabojów 5:1
lub ręcznie ugniatana

 ✓ Różne konsystencje typu light body o dobrej 
zdolności zapływania i optymalnej hydrofilowości

Najszybciej osiąga najlepsze wartości

Ponad 30 lat 

innowacyjnej jakości i 

doświadczenia

3s2s1s0,5s

120˚

100˚

80˚

60˚

40˚

20˚

Panasil® initial contact X-Light

Contact angle

Droplet age

 Panasil® initial contact X-Light ■ 

Panasil® contact plus ■
Affi nis™ light ■

Aquasil™ Ultra XLV ■
Imprint 4 light ■

Pomiary wykonano w siedzibie fi rmy Kettenbach na podstawie właściwych specyfi kacji DIN/ISO dla pomiarów 

standardowych, jeśli dostępne.



Wyciski | Rejestracja zwarcia

Futar®

Korzyści dla dentysty

 ✓ Łatwe użycie podczas aplikacji, wyjmowania i wyrównywania

 ✓ Właściwości szybkiego wiązania pozwalają zaoszczędzić czas pracy gabinetu

 ✓ Szeroki wachlarz produktów zapewnia zawsze optymalny materiał

 ✓ Stale najwyższa jakość oferowana przez lidera rynku = niezawodność precyzyjnego 
odwzorowania

Zalety dla użytkownika

 ✓ Bez odbicia podczas dopasowywania modeli

 ✓ Precyzyjne rezultaty, maksymalna wygoda, najwyższa 
jakość

 ✓ Wachlarz produktów zapewnia właściwy materiał
dla każdego wskazania

 ✓ Lider rynku w Niemczech przez 19 lat1) oraz laureat 
wielu nagród

Właściwości produktu

 ✓ Twardy (Shore-A 90) lub bardzo twardy
(Shore-D 43) materiał

 ✓ Szybki lub bardzo szybki lub bardzo długi czas 
pracy

 ✓ Krótki i bardzo krótki czas wiązania w jamie ustnej

 ✓ Elastomerowe, stabilne przechowywanie, 
możliwość cięcia lub przycinania, duża 
tiksotropowość

Lider rynku w Niemczech

20 lat Futar®  =

20 lat jakości +

20 lat innowacji

Sześciokrotnie maksymalna precyzja i komfort.
Szybkowiążący, nadający się do podawania strzykawką materiał do rejestracji zwarcia (A-silikon) z dużą 

twardością końcową do dokładnej rejestracji warunków zgryzowych.

   

Futar® Futar® Fast Futar® D Futar® D 
Fast

Futar® D 
Slow

Czas pracy w 
temperaturze
23° C/74° F ≤

30 sek. 15 sek. 30 sek. 15 sek. 1 min.
30 sek.

Czas wiązania w jamie 
ustnej w temperaturze 
35° C/95° F ≥

1 min.   30 
sek.

45 sek. 1 min.   30 
sek.

45 sek. 3 min.

Całkowity czas 
wiązania* ≥

2 min. 1 min. 2 min. 1 min. 4 min.
30 sek.

Twardość (ok.) wg 
Shore'a

A 90/
HD 58

A 90/
HD 58

D 43/
HD 76

D 43/
HD 76

D 43/
HD 76

* Całkowity czas wiązania (wyjęcie z jamy ustnej) od rozpoczęcia mieszania.

Produkt
Informacje

1) według GfK Niemcy 2) ocena 5+ tylko dla Futar Fast

2)



Wycisk | Wycisk precyzyjny | Jednofazowy/Podwójne mieszanie

Najlepsze z dwóch światów.
Elastomerowa masa wyciskowa o średniej konsystencji, na bazie masy Vinylsiloxanether®, do 

jednoczasowej techniki wykonywania wycisków, łączy zalety polieteru i A-silikonu.

Identium®

Korzyści dla dentysty

 ✓ Optymalna płynność w wilgotnym środowisku: podstawa dla maksymalnej precyzji

 ✓ Bardzo krótki czas wiązania w jamie ustnej pozwala zaoszczędzić cenny czas pracy gabinetu

 ✓ Szeroki wachlarz zastosowań (wyciski typu pick-up, czynnościowe i pod korony/mosty):
potrzebny jest tylko jeden materiał!

 ✓ Łatwe wyjmowanie z jamy ustnej i modelu, zapewnia bezstresowy proces pobierania wycisków

Zalety dla użytkownika

 ✓ Dobra zdolność zapływania, optymalna hydrofilowość

 ✓ Bez zapachu i bez smaku

 ✓ Duża twardość końcowa natychmiast po związaniu 
zapewnia optymalne mocowanie

 ✓ Bardzo długi czas pracy w jamie ustnej, dzięki czemu 
idealny do dużych uzupełnień

Właściwości produktu

 ✓ Najlepsze cechy polieteru

 ✓ Najlepsze cechy A-silikonu

 ✓ Jeszcze krótszy czas wiązania w 
jamie ustnej

Prawdziwa

alternatywa

dla polieteru

Początkowy kąt kontaktu

Czas przebywania kropli [s]

ImpregumTM PentaTM

(3M Espe)

Identium® Medium
(Kettenbach)
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90 sekund szybciej i 

większa hydrofi lowość!

Pomiary wykonano w siedzibie fi rmy Kettenbach na podstawie właściwych specyfi kacji DIN/ISO dla pomiarów 

standardowych, jeśli dostępne.



Wycisk | Wycisk precyzyjny | Jednofazowy

Szybkie zaznaczenie - Dynamiczne wyciski.
Elastomerowy A-silikon o średniej konsystencji do pobierania wycisków jednofazowych, nadający się 

do podawania strzykawką, idealny do wycisków typu pick-up ze stałymi-wyjmowanymi uzupełnieniami 

protetycznymi i w implantologii.

Monopren® transfer

Korzyści dla dentysty

 ✓ Maksymalna niezawodność i bardzo łatwe użycie podczas pobierania i wyjmowania wycisków

 ✓ Krótka procedura pobierania wycisku zapewnia minimalne obciążenia pacjenta i pozwala uniknąć podrażnień

 ✓ Optymalna baza do precyzyjnego transferu warunków trójwymiarowych
w wyciskach typu pick-up

 ✓ Uniwersalne zastosowanie minimalizuje gamę wymaganych produktów i zwiększa efektywność ekonomiczną

Zalety dla użytkownika

 ✓ Optymalna zdolność powrotu po odkształceniu i 
zapływanie

 ✓ Krótki czas wiązania w jamie ustnej (tylko 2 min.)

 ✓ Dokładne mocowanie pierwotnych koron i
wkładów transferowych

 ✓ Zastosowanie do technik jednofazowych i jednoczasowych 
(wyciski typu pick-up, czynnościowe i pod korony/mosty)

Właściwości produktu

 ✓ Konwencjonalny A-silikon

 ✓ Właściwości szybkiego wiązania

 ✓ Duża twardość końcowa 
natychmiast po utwardzeniu

 ✓ Szeroki wachlarz zastosowań

Do uniwersalnego 

zastosowania



Materiały do uzupełnień | Uzupełnienie tymczasowe

Na mocne tymczasowe korony i mosty.
Dwuskładnikowy materiał na bazie wielofunkcyjnego kompozytu akrylowego. Nadaje się do wykonywania

koron tymczasowych, koron częściowych, wkładów, nakładów koronowych i licówek.

Korzyści dla dentysty

 ✓ Długie okresy in situ, mniej napraw

 ✓ Łatwe użycie, zadowoleni pacjenci

 ✓ Łatwa obróbka, możliwość precyzyjnego przycinania przy minimalnym wytwarzaniu pyłu

 ✓ Brak narażenia zdrowia pacjenta i użytkownika, dzięki czemu spełnione są przyszłe 
wymagania.

Zalety dla użytkownika

 ✓ Nadaje się również do długoterminowych uzupełnień 
tymczasowych

 ✓ Minimalna warstwa mazista, mały przyrost temperatury

 ✓ Duży połysk, łatwe polerowanie

 ✓ Bez potencjału wywoływania alergii dzięki środkowi 
zmiękczającemu

Właściwości produktu

 ✓ Duża stabilność i odporność na złamania

 ✓ Wiązanie przy minimalnej warstwie inhibicji 
tlenowej

 ✓ Bardzo gładka powierzchnia

 ✓ Bez zawartości bisfenolu A

Nadzwyczajne 

właściwości dla bardzo 

mocnych uzupełnień 

tymczasowych.

Visalys® Temp

Protemp™ 4

Luxatemp® Star

Structur® 3

Kanitemp Select

12,5

9,5

7,8

8,5

8,3

Odporność na uderzenia [kJ/mm²]

Pomiar Uniwersytetu Erlangen w Niemczech zgodnie z 
normą DIN EN ISO 179, DIN 53453

Pomiary wewnętrzne fi rmy Kettenbach zgodnie z normą 
DIN EN ISO 10477 (posuw: 1 mm/min.)

Visalys® Temp

Protemp™ 4

Luxatemp® Star

Structur® 3

Kanitemp Select

Odporność na zginanie [MPa]

132

90

113

85

93

Visalys® Temp bez 

zawartości

bisfenolu A



Wycisk | Wycisk anatomiczny

Silginat®

Korzyści dla dentysty

 ✓ Wyciski łuku przeciwstawnego na bazie A-silikonu: ta sama masa co do wycisków 
precyzyjnych i do rejestracji zwarcia - optymalna koordynacja

 ✓ Możliwość wielokrotnego odlewania, nawet po długim okresie przechowywania

 ✓ Idealna masa wyciskowa do wykonywania wycisków tymczasowych i szyn

 ✓ Standardowe, higieniczne procedury, spełniające wymagania kontroli jakości

Zalety dla użytkownika

 ✓ A-silikon z właściwościami podobnymi do alginatu

 ✓ Możliwość przechowywania wycisku

 ✓ Maksymalna precyzja, łatwe wyjmowanie z jamy 
ustnej

 ✓ Łatwe użycie ze znanymi składnikami

Właściwości produktu

 ✓ Optymalna zdolność powrotu po odkształceniu

 ✓ Duża stabilność wymiarowa

 ✓ Duża tiksotropia, dobra zdolność zapływania, mała 
odporność na rozdarcia

Nowy standard w pobieraniu wycisków łuku przeciwstawnego.
Elastomerowy A-silikon o średniej konsystencji podobnej do alginatu, specjalnie opracowany do 

pobierania wycisków łuku przeciwstawnego, pod tymczasowe korony/mosty i do wykonywania szyn.

a

Możliwość 

przechowywania i

wielokrotnego 

odlewania

Na tymczasowe
korony i mosty

Możliwość wielokrotnego 
odlewania



Pewne wiązanie z materiałem wiążącym.
Visalys® Core jest pierwszą masą do odbudowy zrębu z technologią Active Connect (ACT). Zapewnia to niezawodne 

wiązanie z większością powszechnie stosowanych marek jednoczasowych i wieloczasowych materiałów wiążących 

– bez dodatkowego aktywatora. Visalys® Core nie przepuszcza promieniowania RTG, można go nanosić do ubytku 

bez pustych przestrzeni i jest dostępny w odcieniach zębiny i białym, w 5 ml podwójnej strzykawce i 25 ml naboju.

Największa siła wiązania 

ze wszystkimi powszechnie 

stosowanymi markami 

materiałów wiążących!

ctive
onnect 
echnology

cc
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Materiały do uzupełnień | Odbudowa

Visalys® Core

Korzyści dla dentysty

 ✓ Jeden materiał, dwie aplikacje: tworzy niezawodny monoblok z wkładem korzeniowym i optymalizuje portfolio produktów.

 ✓ ACT: największa siła wiązania z większością powszechnie stosowanych marek jednoczasowych i wieloczasowych 
materiałów wiążących – bez dodatkowego aktywatora!

 ✓ Podwójne utwardzanie: oszczędność czasu dzięki opcjonalnemu utwardzaniu światłem, niezawodne samodzielne 
utwardzenie, nawet w najgłębszych obszarach

 ✓ Bez zawartości bisfenolu A i jego pochodnych, co zapewnia lekarzowi dentyście i pacjentowi bezpieczeństwo i 
ochronę przed zagrożeniem zdrowia.

 ✓ Visalys® Core można nanosić bezpośrednio do ubytku, gdzie dobrze zapływa do kanału korzeniowego, a jednocześnie 
pozostaje pozycyjnie stabilny podczas odbudowy zrębu, nawet bez formówki.

Zalety dla użytkownika

 ✓ Jeden materiał do dwóch wskazań

 ✓ Kompatybilność z najpopularniejszymi materiałami 
wiążącymi

 ✓ Polimeryzacja światłem oszczędza czas, niezawodne 
samodzielne utwardzanie w głębokich obszarach

 ✓ Przyjazność dla pacjenta

Właściwości produktu

 ✓ Do odbudowy zrębu i cementowania wkładów 
korzeniowych

 ✓ Nowa technologia Active Connect (ACT)

 ✓ Podwójne utwardzanie

 ✓ Bez zawartości bisfenolu A

bez 

zawartości

bisfenolu A



Materiały do uzupełnień | Uzupełnienie stałe

Korzyści dla dentysty

 ✓ Minimalnie inwazyjna aplikacja – z korzyścią dla zęba i dla pacjenta

 ✓ Niskie koszty dla dentysty i pacjenta = pełne zadowolenie

 ✓ Zwiększenie tworzenia wartości i poprawa wizerunku gabinetu stomatologicznego

 ✓ Nowoczesny produkt o innowacyjnym charakterze przyczynia się do poprawy wizerunku gabinetu

Zalety dla użytkownika

 ✓ Nie już konieczna powiązana z dużymi nakładami 
czasu i kosztów praca laboratorium dentystycznego

 ✓ Wyjątkowo jednorodna, gładka i lśniąca powierzchnia

 ✓ Szybkie i wygodne dopasowanie podczas jednej 
wizyty

 ✓ Bez przebarwień, odprysków lub złamań

Właściwości produktu

 ✓ Prefabrykowane licówki laminowane, łatwe do 
dopasowania do indywidualnych wymagań

 ✓ Unikatowy kompozyt dzięki procesowi utwardzania 
plazmą

 ✓ Szeroki wachlarz zastosowań

 ✓ Nadzwyczajna odporność na złamania i ścieranie

 ✓ Bez przebarwień

Wyczarowanie 

uśmiechu dla pacjenta.
Idealny uśmiech. W ciągu tylko jednej wizyty.
Licówki Visalys® to prefabrykowane, polimeryzowane i nieprzepuszczające promieniowania RTG licówki 

laminowane, wykonane z kompozytu hybrydowego o dużej zawartości wypełniacza, które lekarz dentysta 

może łatwo dostosowywać w gabinecie do indywidualnych wymagań.

Visalys® Veneer Chairside



Miękkie podścielenie

Gwarantowane mocne wiązanie.
Materiał do wykonywania miękkich podścieleń długoczasowych na bazie winylopolisiloksanów,

przeznaczony do pracy metodą bezpośrednią i pośrednią.

Korzyści dla dentysty

 ✓ Optymalne wymagania dla higienicznych warunków protezy

 ✓ Trwała elastyczność zapewnia duży komfort podczas noszenia

 ✓ Nowoczesne właściwości materiału zapewniają łatwe, niezawodne użycie

 ✓ Duża wydajność, tworzenie wartości pozostaje w gabinecie stomatologicznym

Zalety dla użytkownika

 ✓ Odporność na zanieczyszczenie

 ✓ Możliwość łatwego przycinania

 ✓ Nadzwyczajna siła wiązania do protezy

 ✓ Do aplikacji bezpośredniej i pośredniej

Właściwości produktu

 ✓ Gładka, hydrofobowa powierzchnia silikonu

 ✓ Uszczelnienie na bazie silikonu

 ✓ Duża odporność na rozdarcie

 ✓ Opatentowany materiał wiążący

…do podścielenia 

protezy bez 

kompromisów!

Mucopren® Soft 

Możliwość łatwego przycinania

Pośrednie podścielenie

Łatwość uszczelnienia

Bezpośrednie podścielenie



Asortyment

Produkt Opakowanie wprowadzające,
Regular set

Opakowanie uzupełniające,
Regular set

Opakowanie wprowadzające,
Fast set

Opakowanie uzupełniające,
Fast set

380 ml nabój 5:1 380 ml +
wyposażenie dodatkowe

2 x 380 mlw 380 ml + wyposażenie 
dodatkowe

2 x 380 ml

Silginat® REF 14712 REF 14713 - -

Identium® Medium REF 14716 REF 14717 REF 14718 REF 14719

Identium® Heavy REF 14724 REF 14725 REF 14726 REF 14727

Monopren® transfer REF 14710 REF 14711 - -

Panasil® binetics Putty Fast - - REF 14700 REF 14701

Panasil® binetics Putty Soft REF 14702 REF 14703 - -

Panasil® tray Fast Heavy - - REF 14704 REF 14705

Panasil® tray Soft Heavy REF 14706 REF 14707 - -

2 x 450 ml słoik 1:1 Opakowanie normalne: 900 ml Opakowanie ekonomiczne: 4 

x 900 ml

Opakowanie promocyjne:

6 x 900 ml

Panasil® Putty REF 11101 REF 11103

Panasil® Putty Fast Set REF 11141 REF 11143 REF 28127

Panasil® Putty Soft REF 11121 REF 11123 REF 28126

50 ml nabój 1:1 Opakowanie normalne,
Regular set (2 x 50 ml)

Opakowanie normalne,
Fast set (2 x 50 ml)

Opakowanie bonusowe,
Regular set (10 x 50 ml)

Opakowanie zbiorcze,
Regular set (24 x 50 ml)

Monopren® transfer REF 11846 - - -

Silginat® - - REF 13846 (6 x 50 ml) REF 13847

Identium® Light REF 13701 REF 13711 - -

Panasil® initial contact X-Light REF 13401 - REF 28300 -

Panasil® initial contact Light REF 13411 - REF 28310 -

Panasil® initial contact Regular REF 13431 - - -

Futar® REF 11912 - REF 28277 -

Futar® Fast REF 11926 - REF 28276 -

Futar® D REF 11932 - REF 28278 -

Futar® D Fast REF 11961 - REF 28279 -

Futar® D Slow REF 11951 - - -

Mucopren® Soft REF 15687 - - -

Mucopren® Soft

Soft relining

REF 28105  50 ml Mucopren Soft, 50 ml uszczelniacz silikonowy Mucopren, 10 ml materiał adhezyjny Mucopren, 7 końcówek mieszających
(Ø 6,5 mm), 20 końcówek mieszających (Ø 3,2 mm), 1 oprawka pędzelka, 20 jednorazowych pędzelków, 1 obcinarka stalowa, 
wyposażenie dodatkowe

Produkt Opakowanie wprowadzające:
50 ml nabój, 15 końcówek mieszających,
Applyfi x® 6 pistolet dozujący

Opakowanie normalne: 50 ml nabój,
15 końcówek mieszających

Visalys® Temp, odcień A1 - REF 13780

Visalys® Temp, odcień A2 - REF 13781

Visalys® Temp, odcień A3 REF 13785 REF 13782

Produkt 2 x 5 ml/8,6 g strzykawka podwójna,
20 końcówek mieszających,
10 końcówek doustnych, 10 końcówek endo, 2 tłoki

25 ml/43 g nabój, 20 końcówek mieszających,
20 końcówek doustnych

Visalys® Core, kolor biały REF 13860 REF 13870

Visalys® Core, kolor do zębiny REF 13861 REF 13871

Produkt Opakowanie wprowadzające:
18 licówek Visalys® Veneer, 24 kompozyty do licówek Visalys® Veneer Composite (x 0,3 g),
1 środek wiążący do licówek Visalys® Veneer Bond (5 ml), 1 kolornik, 3 rozmiarówki

Visalys® Veneer Chairside REF 28400



Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Niemcy
Phone: +49 (0) 2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach.com
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