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     12 g 
     Silaxil Putty 

     0,3 g 
     Enersyl Catalyst 

     30‘‘ 
     Míchání 

 

 

     1‘20‘‘ 
     Pracovní doba * 

     (včetně míchání) 

 

     3‘ 
     Vytvrzení v ústech 

 

 

 

     10 g 

     Light Body | Regular Body 

     0,8 g 
     Enersyl Catalyst 

     30‘‘ 
     Míchání 

 

 

     2‘ 
     Pracovní doba * 

     (včetně míchání) 

 

     3‘30‘‘ Vytvrzení v ústech 
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První otisk 

APLIKACE 

První otisk při metodě dvojího otiskování a dvojího míchání (putty – wash) sendwichové techniky, reprodukce okrajů u totálních protéz 

potřebných pro pořízení skusu a další typy otisků. Otisky mohou být galvanizovány. 

PŘÍPRAVA 

Vysušit otiskované oblasti a zamezit dalšímu zvlhčení. Používat výlučně katalyzátor Enersyl v následujícím množství: 12 g silikonu 

odpovídající cca 1 polévkové lžíci, 0,3 g katalyzátoru odpovídající proužku o délce cca 3,5 cm (délka odpovídající průměru lžíce) – proužek 

nenatahovat (obr. 1). Intenzivně prohníst obě složky do dosažení jednolité barvy (obr. 2). Aplikovat hmotu do otiskovací lžíce  

(obr. 3) a zasunout do úst a vytvrdit (obr. 4). 

Druhý otisk 

APLIKACE 

Druhý otisk „wash“ při metodě dvojího otiskování u sandwichové techniky vstřikovací metodou. Otisky mohou být galvanizovány. 

PŘÍPRAVA 

Vysušit otiskované oblasti a zamezit dalšímu zvlhčení. Používat výlučně katalyzátor Enersyl v následujícím množství: na 10 g silikonu použít 

0,8 g katalyzátoru. Pro usnadnění dávkování použít míchací podložku s odměrkou. Vytlačit Silaxil v dostatečném množství zleva doprava do 

oblasti na určenou linku na podložce, a to přesně od začátku do konce linky tak, aby vytlačené množství pokrývalo prostor mezi oběma 

paralelními linkami. Vytlačit katalyzátor stejným způsobem na protilehlou stranu – a to v odpovídajícím množství podle šikmých čar mezi 

oběma linkami pro silikon a katalyzátor. Pomocí ocelové špachtle zamíchat oba komponenty směrem do středu podložky, vydatně a 

energicky tak, aby se dosáhlo zbavení bublin, do doby docílení jednolité barvy (obr. 6). Aplikovat hmotu do otiskovací lžíce pomocí špachtle 

nebo aplikační stříkačky určené pro silikony (obr. 7) a zasunout do úst a vytvrdit (obr. 8). 

 

 

 

 

TECHNICKÁ DATA PRVNÍ OTISK DRUHÝ OTISK 

ISO 4823 TYP 0 - Putty TYP 2 - Regular Body TYP 3 - Light Body 

Míchání 30'' 30'' 30'' 

Zpracování včetně míchání * 1'20'' 2' 2' 

Vytvrzení v ústech 3' 3'30'' 3'30'' 

Elasticita / trvalá deformace 99,75 % 99,9 % 99,9 % 

Pevnost v tlaku 3,5 % 4,5 % 4,5 % 

Objemová stabilita po 24 h / kontrakce -0,15 % -0,2 % -0,2 % 

Přesnost reprodukce detailů 40 µ 15 µ 15 µ 

* Měřeno při teplotě (23 ± 2)°C a (50 ± 10) % relativní vlhkosti. 

UPOZORNĚNÍ 

Doporučuje se nenavyšovat množství indikovaného katalyzátoru. Vyšší teploty, případně vyšší dávkování katalyzátoru redukují časy 

zpracování. Nižší teploty, případně nižší dávkování katalyzátoru navyšují časy zpracování. První otisk opláchnout pod tekoucí vodou pro 

odstranění stop slin nebo krve a dobře vysušit pro zajištění optimální adheze druhého otisku, pokud se bude pořizovat. Otisk lze uchovat 

bez nutných dalších zařízení. Pořídit sádrový model alespoň 15 minut po vyjmutí z úst. Optimálních výsledků lze docílit sádrou Ortotypo, 

Kromotypo nebo Singletypo třídy III nebo IV produktové řady výrobce Lascod. Po použití je nutné dobře sáček uzavřít. Dezinfikovat 

zanořením otisku do roztoku glutaraldehydu (koncentrace 0,5 % - 2 %) nebo chlornanu sodného (koncentrace 0,1 % - 1 %). Po dezinfekci 

opláchnout otisk pod tekoucí vodou. 

POZOR! Při kontaktu silikonu s očima je nutné vypláchnout oči dostatečným množstvím vody a kontaktovat lékaře. Katalyzátor je dráždivý. 

OTISKOVACÍ LŽÍCE 

Na otisk lze použít jakékoliv tvrdé lžíce. Výrobce doporučuje lžíce Exploit z vlastního sortimentu. 

DALŠÍ DOSTUPNÉ SILIKONY 

Ordinační: adiční silikony OKLUREST a GHENESYL 

Laboratorní: kondenzační silikon ERGASIL, adiční silikony ERGAMIX a XILGUM. 

ZÁRUKA 

Firma LASCOD SpA ručí za kvalitu vlastních produktů a zavazuje se je nahradit do data expirace kdykoliv se zjistí závady ve výrobě. LASCOD 

SpA není zodpovědný za přímé, nepřímé a náhodné vady, nebo za vady způsobené nesprávným použitím. Před použitím je nutné 

zkontrolovat vhodnost produktu. 


