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Płynność
Tokuyama ESTESIL H2TOPTM jest materiałem o najwyższej płynności, dzięki czemu może odwzorować najważniejsze szcze-
góły powierzchni, nawet te, które znajdują się poza granicą preparacji. 
Wskazany do wszystkich technik wyciskowych, zarówno przy preparacjach poziomych jak i pionowych. Obrazy kliniczne wyraźnie 
pokazują krawędzie preparacji oraz anatomiczne struktury. Wszystkie ważne detale zostały wiernie odwzorowane względem orygi-
nału, dzięki czemu powstało precyzyjne uzupełnienie protetyczne.

                                                                                                                                                                                                       Precyzja oraz wytrzymałość na zrywanie

                                                                                                                                                                                                                                        Odwzorowanie detalu, 
                                                                                                                                                                                                                                        precyzja

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        Tokuyama Clinical 
                                                                                                                                                                                                                                        Training Center 
                                                                                                                                                                                                                                        and Dr Mario Semenza data

Test płynności Shark Fin
W celu sprawdzenia płynności oraz lepkości materiału wyciskowego wykonano następujący test: materiał wstrzyknięto do formy
i przyłożono obciążenie, dzięki czemu uzyskano kształt “płetwy rekina”. Następnie zmierzono wysokość uzyskanego wycisku. Eks-
peryment powtórzono dla innych dostępnych na rynku materiałów. Większa wysokość “płetwy” oznacza większą płynność materiał.

                                                                                                                                                                 Tokuyama ESTESIL H2TOPTM

                                                                                                                                                                 ŚREDNIA WYSOKOŚĆ “PŁETWY REKINA” 
                                                                                                                                                                 24,37 * SD 0,72 *

       TECHNIKA WYCISKOWA                                                        REKOMENDOWANE ZESTAWIENIA

      WYCISK JEDNO-ETAPOWY (tylko jedna faza)

      TECHNIKA PUTTY-WASH 
      (dwa materiały o różnych lepkościach, dwa odrębne etapy)

      TECHNIKA DWU-FAZOWA, jednoetapowa (przy użyciu 
      materiałów o dwóch różnych lepkościach w jednym etapie)

                                                                                                                                                                              *źródło: dane z Tokuyama Dental R&D
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Dostępne opakowania
                                                                                                                                            TOKUYAMA ESTESIL H2TOPTM 

                                                                                                                                            Wysoce płynny oraz zwilżalny materiał silikonowy 
                                                                                                                                            - 44100 A/B zestaw PUTTY SOFT 2x300 ml

                                                                                                                                            TOKUYAMA ESTESIL H2TOPTM 
                                                                                                                                            Wysoce płynny oraz zwilżalny materiał silikonowy 
                                                                                                                                            - 44325 A/B zestaw High Flowability 2x50 ml 
                                                                                                                                              6 końcówek mieszających + 6 końcówek wewnątrzustnych 
                                                                                                                                            - 44300 zestaw Heavy B 2x50 ml 
                                                                                                                                              6 końcówek mieszających 
                                                                                                                                            - 44350 A/B zestaw Extra High Flowability 2x50 ml 
                                                                                                                                              6 końcówek mieszających + 6 końcówek wewnątrzustnych

                                                                                                                                            TOKUYAMA ESTESIL H2TOPTM

                                                                                                                                            Wysoce płynny oraz zwilżalny materiał silikonowy 
                                                                                                                                            - 44200 A/B Zestaw Monophase 2x380 ml   
                                                                                                                                              10 końcówek mieszających 
                                                                                                                                            - 44250 A/B Zestaw Mono Implant 2x380 ml 
                                                                                                                                              10 końcówek mieszających

TOKUYAMA DENTAL OFERUJE RÓWNIEŻ MATERIAŁY PODŚCIELAJĄCE

                                                                                                                                                                                                       Precyzja oraz wytrzymałość na zrywanie

Tokuyama Rebase II 
innowacyjna żywica do twardych podścieleń 
stałych wykonywanych metodą bezpośrednią 
w gabinecie. 
Jedyna w swoim rodzaju!

Sofreliner Tough M 
Idealna kombinacja miękkości 
i elastyczności. Materiał silikonowy 
do miękkich podścieleń.

Sofreliner Tough S 
Sofreliner Tough S to innowacyjna 
wyjątkowo miękka żywica (24% twardości 
w skali Shore’a)

                                                                                                                                                                                               wyłączny dystrybutor

Marrodent Sp. z o. o.  ul. Krasińskiego 31  43 - 300  Bielsko - Biała  www.marrodent.pl  tel. +48 33 810 13 28

Idealna precyzja w ekstremalnych warunkach!

Tokuyama ESTESIL H2TOPTM

Wyjątkowo płynny i zwilżalny materiał silikonowy

Poliwinylosiloksan dla najlepszych efektów!
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Tokuyama ESTESIL H2TOPTM

WYJĄTKOWO PŁYNNA ORAZ ZWILŻALNA MASA SILIKONOWA
ZALECENIA ZASTOSOWANIA (kolorowe okrągłe oznaczenia pomagają we właściwym wyborze i kompletowaniu materiału)

             MONOPHASE 
             Baza dla techniki jednoczasowych wycisków z masy o dwóch lepkościach dla: koron, mostów, wkładów, nakładów i licówek. 
                Wskazana do technik dwu-łukowych.

             MONO IMPLANT 
                W technice jednoetapowej z materiałem o jednej lepkości, dla: 
                pozycjonowania transferów wyciskowych implantów, wycisków przeciwstawnych, wycisków anatomicznych i czynnościowych.

             PUTTY 
             Jako baza w metodzie dwuetapowej z materiałami o dwóch lepkościach, dla: 
                koron, mostów, wkładów, nakładów i licówek.

             HIGH FLOWABILITY 
             Wysoce płynny, precyzyjny materiał do wycisków przy preparacjach naddziąsłowych i poddziąsłowych.

             EXTRA HIGH FLOWABILITY 
             Wysoce płynny precyzyjny materiał do wycisków poddziąsłowych.

             HEAVY 
             Materiał stanowiący bazę do wycisków jednoczasowych w technice dwóch lepkości.
                Wskazana do techniki dwu-łukowej.

Odwzorowanie szczegółów 
- Połączenie wysoce zwilżalnych hydrofilnych                                                                                                                                     
  powierzchniowo czynnych wypełniaczy,                                                                                                                                     
  opatentowanych przez Tokuyama, pozwala na
  precyzyjne odwzorowanie w materiale szczegółów
  zlokalizowanych nawet w trudno dostępnych 
  obszarach, również w warunkach wysokiej 
  wilgotności.
- Wysoka wytrzymałość na zrywanie stanowi 
  gwarancję poprawnego odwzorowania detali. 

Precyzja 
- Łatwość i precyzja przy wyjmowaniu wycisku. 
- Doskonałe odwzorowanie szczegółów anatomii, 
  również w rowku dziąsłowym. 
- Wysoka precyzja wymiarów zapewnia dokładne 
  odtworzenie pierwszego wycisku w modelu
  gipsowym.
 

Płynność 
- Wysoka płynność pod ciśnieniem, wokół i w obrębie
  granic preparacji w rowku dziąsłowym. 
- Innowacyjne właściwości reologiczne opracowane
  przez laboratoria Tokuyama, zapewniają łatwość
  usuwania wycisków oraz wyjątkowo wysoką 
  wytrzymałość materiału. 

 

 
PUTTY WASH? MIESZANIE DWUSKŁADNIKOWE? TECHNIKA DWUFAZOWA JEDNOCZASOWA? MONOPHASE? ODWZOROWANIE DWÓCH ŁUKÓW?

Niezależnie od wybranej przez Ciebie techniki - z ESTESIL H2TOPTM dasz radę!

Odwzorowanie detali
Tokuyama Estesil H2TOPTM to linia innowacyjnych materiałów wyciskowych zaprojektowana przez laboratoria Tokuyama Dental. 
Dzięki technologiom opracowanym w innych dziedzinach chemii, udało się stworzyć materiały z użyciem poliwinylosiloksanów i wy-
soce zwilżalnych hydrofilnych wypełniaczy powierzchniowo czynnych. Jest to szeroka i wszechstronna gama produktów, zawierająca 
6 zestawów oraz cechująca się różnymi stopniami lepkości, co zapewnia modułowość systemu dostosowaną do różnych technik wy-
ciskowych oraz różnych prac protetycznych wykonywanych przez lekarzy. Precyzja w odwzorowaniu detali, nawet w najtrudniejszych 
warunkach, jak wtedy, gdy materiał zostanie zanurzony w wodzie, pozwala lekarzom na osiąganie najlepszych wyników! To właśnie 
szczegółowe wyciski w miejscach najmniej widocznych odróżniają najlepsze prace!

Cementowanie nakładu na zębie 15                                                                             zdjęcia: Dr. Andrea Fabianelli - Cortona (AR) - przypadek kliniczny

 
    Pacjent, zgłosił się do kliniki z pęknięciem zęba 15 (1). Test żywotności zęba był pozytywny, ze wskazaniami w normalnym zakresie. 
    Po założeniu  koferdamu (2) ubytek został oczyszczony (3) i wykonano nadbudowę (4, 5). Ząb przygotowano pod nakład (6) i wykonano 
    wycisk (Estesil Tokuyama) (7). W pracowni wykonano monolityczny nakład (8). Na kolejnej wizycie, po założeniu koferdamu, nakład          
    zacementowano za pomocą systemu wiążącego (Universal Bond, Tokuyama) i cementu kompozytowego (Estecem II, Tokuyama) (9, 10). 
    Odbudowę skontrolowano klinicznie oraz przy pomocy zdjęć rentgenowskich (11, 12).

Precyzja
Specjaliści doskonale wiedzą jak wielkie znaczenie ma precyzja przy tworzeniu protez zębowych. Leczenie zębów i tkanek przyzębia 
oraz odpowiednie opracowanie obszaru, którego wycisk  ma zostać wykonany, to podstawy, na których dzięki właściwemu materiało-
wi można osiągnąć precyzyjne odwzorowanie detali (zarówno zębów naturalnych jak i łączników implantów), które następnie można 
przenieść na protezy. Wysoka płynność we wszystkich obszarach, w których można pobierać wyciski, doskonała tiksotropia, zopty-
malizowany czas wiązania oraz elastyczna pamięć materiału, sprawia że Tokuyama ESTESIL H2TOPTM jest idealnym materiałem 
w przygotowaniu zębów do leczenia. 

Materiały te zapewniają doskonałe rezultaty!                                                                       zdjęcia: Dr. Mario Semenza - Saint’Angelo Lodigiano (LO) 

Naprawiona proteza                                                                                                     zdjęcia: Dr. Andrea Fabianelli - Cortona (AR) - przypadek kliniczny

 
   Pacjentka zgłosiła się do gabinetu w celu zmiany stałej protezy w odcinku przednim, ponieważ chciała poprawić jej estetykę (1 i 2). Usunięto 
   starą  protezę, wykonano preparację styczną filaru, oraz zwiększono objętość tkanek miękkich (3, 4, 5). Po upływie niezbędnego czasu na 
   zagojenie, wykonano wyciski PVS (Estesil Tokuyama) (6, 7). Proteza została wykonana w technice warstwowania cyrkonu (PFZ) i zacemento-
   wana adhezyjnie przy zdrowym przyzębiu (8, 9 , 10, 11).
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 *źródło: dane z Tokuyama Dental R&D
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WYJĄTKOWO PŁYNNA ORAZ ZWILŻALNA MASA SILIKONOWA
ZALECENIA ZASTOSOWANIA (kolorowe okrągłe oznaczenia pomagają we właściwym wyborze i kompletowaniu materiału)
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             Wysoce płynny precyzyjny materiał do wycisków poddziąsłowych.

             HEAVY 
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Tokuyama ESTESIL H2TOPTM

WYJĄTKOWO PŁYNNA ORAZ ZWILŻALNA MASA SILIKONOWA
ZALECENIA ZASTOSOWANIA (kolorowe okrągłe oznaczenia pomagają we właściwym wyborze i kompletowaniu materiału)
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  granic preparacji w rowku dziąsłowym. 
- Innowacyjne właściwości reologiczne opracowane
  przez laboratoria Tokuyama, zapewniają łatwość
  usuwania wycisków oraz wyjątkowo wysoką 
  wytrzymałość materiału. 

 

 
PUTTY WASH? MIESZANIE DWUSKŁADNIKOWE? TECHNIKA DWUFAZOWA JEDNOCZASOWA? MONOPHASE? ODWZOROWANIE DWÓCH ŁUKÓW?

Niezależnie od wybranej przez Ciebie techniki - z ESTESIL H2TOPTM dasz radę!

Odwzorowanie detali
Tokuyama Estesil H2TOPTM to linia innowacyjnych materiałów wyciskowych zaprojektowana przez laboratoria Tokuyama Dental. 
Dzięki technologiom opracowanym w innych dziedzinach chemii, udało się stworzyć materiały z użyciem poliwinylosiloksanów i wy-
soce zwilżalnych hydrofilnych wypełniaczy powierzchniowo czynnych. Jest to szeroka i wszechstronna gama produktów, zawierająca 
6 zestawów oraz cechująca się różnymi stopniami lepkości, co zapewnia modułowość systemu dostosowaną do różnych technik wy-
ciskowych oraz różnych prac protetycznych wykonywanych przez lekarzy. Precyzja w odwzorowaniu detali, nawet w najtrudniejszych 
warunkach, jak wtedy, gdy materiał zostanie zanurzony w wodzie, pozwala lekarzom na osiąganie najlepszych wyników! To właśnie 
szczegółowe wyciski w miejscach najmniej widocznych odróżniają najlepsze prace!

Cementowanie nakładu na zębie 15                                                                             zdjęcia: Dr. Andrea Fabianelli - Cortona (AR) - przypadek kliniczny

 
    Pacjent, zgłosił się do kliniki z pęknięciem zęba 15 (1). Test żywotności zęba był pozytywny, ze wskazaniami w normalnym zakresie. 
    Po założeniu  koferdamu (2) ubytek został oczyszczony (3) i wykonano nadbudowę (4, 5). Ząb przygotowano pod nakład (6) i wykonano 
    wycisk (Estesil Tokuyama) (7). W pracowni wykonano monolityczny nakład (8). Na kolejnej wizycie, po założeniu koferdamu, nakład          
    zacementowano za pomocą systemu wiążącego (Universal Bond, Tokuyama) i cementu kompozytowego (Estecem II, Tokuyama) (9, 10). 
    Odbudowę skontrolowano klinicznie oraz przy pomocy zdjęć rentgenowskich (11, 12).

Precyzja
Specjaliści doskonale wiedzą jak wielkie znaczenie ma precyzja przy tworzeniu protez zębowych. Leczenie zębów i tkanek przyzębia 
oraz odpowiednie opracowanie obszaru, którego wycisk  ma zostać wykonany, to podstawy, na których dzięki właściwemu materiało-
wi można osiągnąć precyzyjne odwzorowanie detali (zarówno zębów naturalnych jak i łączników implantów), które następnie można 
przenieść na protezy. Wysoka płynność we wszystkich obszarach, w których można pobierać wyciski, doskonała tiksotropia, zopty-
malizowany czas wiązania oraz elastyczna pamięć materiału, sprawia że Tokuyama ESTESIL H2TOPTM jest idealnym materiałem 
w przygotowaniu zębów do leczenia. 

Materiały te zapewniają doskonałe rezultaty!                                                                       zdjęcia: Dr. Mario Semenza - Saint’Angelo Lodigiano (LO) 

Naprawiona proteza                                                                                                     zdjęcia: Dr. Andrea Fabianelli - Cortona (AR) - przypadek kliniczny

 
   Pacjentka zgłosiła się do gabinetu w celu zmiany stałej protezy w odcinku przednim, ponieważ chciała poprawić jej estetykę (1 i 2). Usunięto 
   starą  protezę, wykonano preparację styczną filaru, oraz zwiększono objętość tkanek miękkich (3, 4, 5). Po upływie niezbędnego czasu na 
   zagojenie, wykonano wyciski PVS (Estesil Tokuyama) (6, 7). Proteza została wykonana w technice warstwowania cyrkonu (PFZ) i zacemento-
   wana adhezyjnie przy zdrowym przyzębiu (8, 9 , 10, 11).
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Płynność
Tokuyama ESTESIL H2TOPTM jest materiałem o najwyższej płynności, dzięki czemu może odwzorować najważniejsze szcze-
góły powierzchni, nawet te, które znajdują się poza granicą preparacji. 
Wskazany do wszystkich technik wyciskowych, zarówno przy preparacjach poziomych jak i pionowych. Obrazy kliniczne wyraźnie 
pokazują krawędzie preparacji oraz anatomiczne struktury. Wszystkie ważne detale zostały wiernie odwzorowane względem orygi-
nału, dzięki czemu powstało precyzyjne uzupełnienie protetyczne.

                                                                                                                                                                                                       Precyzja oraz wytrzymałość na zrywanie

                                                                                                                                                                                                                                        Odwzorowanie detalu, 
                                                                                                                                                                                                                                        precyzja

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        Tokuyama Clinical 
                                                                                                                                                                                                                                        Training Center 
                                                                                                                                                                                                                                        and Dr Mario Semenza data

Test płynności Shark Fin
W celu sprawdzenia płynności oraz lepkości materiału wyciskowego wykonano następujący test: materiał wstrzyknięto do formy
i przyłożono obciążenie, dzięki czemu uzyskano kształt “płetwy rekina”. Następnie zmierzono wysokość uzyskanego wycisku. Eks-
peryment powtórzono dla innych dostępnych na rynku materiałów. Większa wysokość “płetwy” oznacza większą płynność materiał.

                                                                                                                                                                 Tokuyama ESTESIL H2TOPTM

                                                                                                                                                                 ŚREDNIA WYSOKOŚĆ “PŁETWY REKINA” 
                                                                                                                                                                 24,37 * SD 0,72 *

       TECHNIKA WYCISKOWA                                                        REKOMENDOWANE ZESTAWIENIA

      WYCISK JEDNO-ETAPOWY (tylko jedna faza)

      TECHNIKA PUTTY-WASH 
      (dwa materiały o różnych lepkościach, dwa odrębne etapy)

      TECHNIKA DWU-FAZOWA, jednoetapowa (przy użyciu 
      materiałów o dwóch różnych lepkościach w jednym etapie)

                                                                                                                                                                              *źródło: dane z Tokuyama Dental R&D
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Dostępne opakowania
                                                                                                                                            TOKUYAMA ESTESIL H2TOPTM 

                                                                                                                                            Wysoce płynny oraz zwilżalny materiał silikonowy 
                                                                                                                                            - 44100 A/B zestaw PUTTY SOFT 2x300 ml

                                                                                                                                            TOKUYAMA ESTESIL H2TOPTM 
                                                                                                                                            Wysoce płynny oraz zwilżalny materiał silikonowy 
                                                                                                                                            - 44325 A/B zestaw High Flowability 2x50 ml 
                                                                                                                                              6 końcówek mieszających + 6 końcówek wewnątrzustnych 
                                                                                                                                            - 44300 zestaw Heavy B 2x50 ml 
                                                                                                                                              6 końcówek mieszających 
                                                                                                                                            - 44350 A/B zestaw Extra High Flowability 2x50 ml 
                                                                                                                                              6 końcówek mieszających + 6 końcówek wewnątrzustnych

                                                                                                                                            TOKUYAMA ESTESIL H2TOPTM

                                                                                                                                            Wysoce płynny oraz zwilżalny materiał silikonowy 
                                                                                                                                            - 44200 A/B Zestaw Monophase 2x380 ml   
                                                                                                                                              10 końcówek mieszających 
                                                                                                                                            - 44250 A/B Zestaw Mono Implant 2x380 ml 
                                                                                                                                              10 końcówek mieszających

TOKUYAMA DENTAL OFERUJE RÓWNIEŻ MATERIAŁY PODŚCIELAJĄCE

                                                                                                                                                                                                       Precyzja oraz wytrzymałość na zrywanie

Tokuyama Rebase II 
innowacyjna żywica do twardych podścieleń 
stałych wykonywanych metodą bezpośrednią 
w gabinecie. 
Jedyna w swoim rodzaju!

Sofreliner Tough M 
Idealna kombinacja miękkości 
i elastyczności. Materiał silikonowy 
do miękkich podścieleń.

Sofreliner Tough S 
Sofreliner Tough S to innowacyjna 
wyjątkowo miękka żywica (24% twardości 
w skali Shore’a)

                                                                                                                                                                                               wyłączny dystrybutor

Marrodent Sp. z o. o.  ul. Krasińskiego 31  43 - 300  Bielsko - Biała  www.marrodent.pl  tel. +48 33 810 13 28

Idealna precyzja w ekstremalnych warunkach!
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