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Precisie afdrukmateriaal

Identium® – Precisie afdrukmateriaal voor kroon- en brugwerk

Identium® Vinylsiloxanether®

Identieke afbeelding van de mondsituatie dankzś  fantastische detailweerga-
ve. Identium afdrukmateriaal is speciaal ontwikkeld voor o.a. al uw kroon-, 
brug- en implantaatwerk. Dit Vinylsiloxanether® (VSXE®) afdrukmateriaal 
heeft een unieke samenstelling. Identium® heeft de beste eigenschappen 
van polyether en additiesiliconen. Identium® biedt u meer zekerheid door 
een zeer betrouwbare 3-dimensionale stabiliteit en een optimale scheur-
weerstand.

Reuk- en smaakneutraal met meer comfort dankzś  het gemakkelś ker uit de 
mond nemen van de afdruklepel.

Identium® Light
Dankzś  de unieke vloei- en hydrofi ele eigenschappen en met behulp van 
de intraorale tip vloeit  Identium® Light uitstekend in de sulcus en strak 
 tegen de geprepareerde randlocaties.  Dit VSXE® precisie afdrukmateriaal 
laat zich, in de 1 fase techniek, prima combineren met Identium® Medium  
en Heavy in de afdruklepel (Eventuele wattenrollen eerst verwś deren). 
 Identium® behoort niet met andere soorten afdrukmaterialen (in dezelfde 
afdruk) gecombineerd te worden.

U kunt Identium® natuurlś k ook gebruiken als afdrukmateriaal voor uw 
edentate patiënt!

U vindt hier tal van duidelś ke instructiefi lmpjes met praktś k gerichte uitleg over 
de Kettenbach producten. Collega’s vertellen over hun werkwś ze en ervaring.
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1 fase afdruktechniek

Zie ook voor meer informatie: www.dental4.nl 

1 f1 fase fafddruktkte hchni kiek

Voor het beste afdrukresultaat de preparatie niet te droog 
maar juist licht vochtig  houden/maken om vervolgens met 
Identium Light te gaan omspuiten.
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Identium® Medium soft ImpregumTM Penta soft*

Shark Fin Test

Contacthoekmeting

Identium® Medium na 1 sec.: contakthoek < 10°

ImpregumTM PentaTM soft* na 1 sec. 
contacthoekb66°

Identium® Medium

99,5

ImpregumTM PentaTM*

Elasticiteit na vervorming
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Identium® in de praktijk

Meer zekerheid dankzś  een zeer betrouwbare 3-dimensionale stabiliteit en een optimale scheurweerstand.

Materiaal keuze Implantologie
Dankzij de hoge eindhardheid – direct al na 
de mond uitname – zijn Identium® Medium en 
Heavy (ook de fast variant) zeer geschikt voor 

al uw implantaatafdrukken.  Indien er een af-
drukcombinatie met Identium® Light gemaakt 
wordt, dan is het belangrijk dat de transfer-

stiften voldoende door het sterkere Identium® 
Medium of Heavy afdrukmateriaal omsloten 
wordt.

Als monofase afdrukmateriaal (medium) maar ook prima te combineren (1 fase techniek) met Identium® Light. (om te omspuiten)

Casus door Dr. Mauro Belluz 

Casus door Dr. Gianluca Scatizzi

Casus door Dr. Ercole Parnanzini  / Od. Delfino Dall’Aglio
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Praktijk
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Productkeuze voor kroon- en brugwerk
Welke consistentie additiesiliconen wilt u in de afdruklepel en voor welke afdruktechniek kiest u?

1 fase afdruktechniek

Type Type 3 Type 2 Type 1 Type 0

Lepelkeuze Gesloten lepel
met adhesief

Gesloten
(evt. geperforeerde) lepel
met adhesief

Consistentie voor in de
lepel /productkeuze Identium® Light Middel 

Identium® Medium
Heavy
Identium® Heavy n.v.t

als monofase of
samen met samen met

Omspuitmateriaal Identium® Light Identium® Light n.v.t

Identium informatie

Verwerkings-, uithardingstijden en technische informatie

Vinylsiloxanether®

(kroon- en brugwerk)

Omschrijving met bestelcode Verwerkingstijd 
(*)

Intraorale 
uithardingstijd

Totale
uithardingstijd

Shore-A  
hardheid (ca.)

Identium® Heavy 380 ml jumbo
Intro, 380 ml compleet 14724

2 minuten 2 minuten
30 seconden

4 minuten
30 seconden A 60

Refi ll, 2 x 380 ml 14725

Identium® Heavy Fast 380 ml jumbo
Intro, 380 ml compleet 14726 1 minuten

15 seconden
2 minuten
15 seconden

3 minuten
30 seconden A 60

Refi ll, 2 x 380 ml 14727

Identium® Light 50 ml
cartridge 2 x 50 ml 13701 2 minuten 2 minuten

30 seconden
4 minuten
30 seconden A 46

Identium® Light Fast 50 ml
cartridge 2 x 50 ml 13711 1 minuten

15 seconden
2 minuten
15 seconden

3 minuten
30 seconden A 46

Identium® Medium 380 ml jumbo
Intro, 380 ml compleet 14716

2 minuten 2 minuten
30 seconden

4 minuten
30 seconden A 60

Refi ll, 2 x 380 ml 14717

Identium® Medium Fast 380 ml jumbo
Intro, 380 ml compleet 14718 1 minuten

15 seconden
2 minuten
15 seconden

3 minuten
30 seconden A 60

Refi ll, 2 x 380 ml 14719

* Totale uithardingstś d (verwś dering uit mond) vanaf het begin van het mengen.
1)  Het uithardingsproces van afdrukmateriaal wordt door temperatuur beinvloed. Werkt men bś voorbeeld langer dan 1 min 20 sec. in de mond dan 

begint het Identium® afdrukmateriaal lokaal al met de uitharding! Met Identium® Fast heeft u maar 40 sec. verwerkingstś d in de mond.

Alle Refi ll’s zś n excl. dynamische mengtips.

Zie pagina 8 voor verdere toebehoren.

2 fase afdruktechniek
Geen 2 fase afdruktechniek of extra “relining” toepassen met Identium afdrukmateriaal!
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De volgende stappen zijn belangrijk voor het vervaardigen van een goede afdruk
 � Sluit alle externe factoren uit die de uitharding van 
afdrukmaterialen nadelig kunnen beïnvloeden. 

 � Individualiseer de afdruklepel met voldoende gelijkmatige 
afdrukruimte. 

 � Gebruik de juiste adhesief (Identium) en laat deze eerst goed op 
de lepel drogen voordat er afgedrukt gaat worden. 

 � Mengpistool, -spuit en –apparaat gereed maken voor gebruik en 
zet de timer op de gewenste verwerkings- c.q. uithardingstijd. 

 � Vul de afdruklepel met voldoende afdrukmateriaal.

 � De lepel met afdrukmateriaal rustig en gelijkmatig aandrukken en 
deze met twee vingers, minimale druk, blijven vasthouden totdat u 
de afdruk voorzichtig uit de mond kunt halen. 

 � Na controle de afdruk met water schoonspoelen en desinfecteren.

Precisie omspuitmateriaal
 � Voor het beste afdrukresultaat de preparatie niet te droog maar 
juist licht vochtig houden (of bevochtigen) om vervolgens met de 
light consistentie te omspuiten.

 � Na het omspuiten van de preparatie ook de fissuren van 
de molaren en premolaren “vullen” met de light. (dit om 
luchtinsluiting te voorkomen)

Individuele lepel
 � Voldoende afdrukruimte van minimaal 4 tot 5 mm en een 
eventuele inhibitie laag eerst verwijderen

 � De verwerkings- en uithardingstijden worden beïnvloed door 
de omgevingstemperatuur. Werkt men bijvoorbeeld langer dan 
1:20Ţmin. in de mond dan begint het afdrukmateriaal lokaal al 
met de uitharding.

Noodkroonmateriaal
 � Gebruik voor de 2 fase techniek nooit dezelfde putty afdruk 
welke u daarvoor gebruikt heeft om een noodvoorziening te 
vervaardigen! (de inhibitie laag verstoort de uitharding van het 
afdrukmateriaal)

Let op
Geen 2 fase afdruktechniek of extra “relining” toepassen met Identium afdrukmateriaal!

Informeer voor de samenstelling bś  uw dental depot of rechtstreeks bś  het fi rma Kettenbach Benelux team! (contactgegevens zie achterkant)

Afdruk Protocol
Vraag het afdruk Protocol aan voor uw specifieke 

afdruktechniek via info@dental4.nl

Jumbo cartridge
Na plaatsing van de 380 ml Jumbo cartridge in het automatisch 

mengapparaat altijd de eerste keer het afdrukmateriaal 1 tot 2 cm 

laten doorlopen voordat de lepel c.q. afdrukspuit gevuld wordt.


