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Zes keuzemogelijkheden voor 
maximale precisie, zonder 
compromissen.
Deze Futar® materialen (polyvinylsiloxaan) verschillen qua 
verwerkings- en intraorale uithardingstijd en eindhardheid. 

Voordelen

 O Gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen

 O Het beste registratiemateriaal per indicatie

 O Dimensioneel blijvend stabiel met de gewenste shore hardheid en 
uithardingstijden

Producteigenschappen

 O Hard (Shore-A 90) of extra-hard (Shore-D 43) materiaal

 O Snelle, extra-snelle of extra-lange verwerkingsduur

 O Korte of extra-korte intraorale uithardingsduur

 O Thixotroop, lage elasticiteitsmodulus, scan-geoptimeerd en zeer 
goed freesbaar

Indicaties/eigenschappen

 O Futar® D of Futar® D Fast voor een snelle nauwkeurige beet-, MRA- of 
pijlpuntregistratie

 O Dankzij de lage elasticiteitsmodulus zijn de “zachtere varianten, Futar® Fast 
en Futar® ideaal voor bij een volledige occlusale beetregistratie (“hoefijzer”) 

 O Futar® D Slow is zeer geschikt om een functionele randafvorming te maken 
en als fixatiemateriaal bij de edentate implantaatafdruk

 O Futar® Cut & Trim Fast voor uw scan-geoptimeerde registratie (CAD/CAM) 

Economisch en zekerheid - in het nieuwe 50 ml cartridge systeem

 O Economisch: In de nieuwe blauwe mengtips blijft 20% minder restmateriaal 
achter dan in de vorige groene mengtips (Ø 6,5 mm) van de Futar® Produkten. 
Meer materiaal, minder verspilling

 O Intuïtief: vanzelfsprekende werkwijze  
 Kijk voor meer voordelen op pagina 2

S   SUPER
MET FUTAR®

1) volgens GfK Duitsland   2) 5+-beoordeling alleen voor Futar Fast

2) 

Marktleider in Duitsland1) 

meer dan 25 jaar Futar® =  

meer dan 25 jaar kwaliteit + 

meer dan 25 jaar aan innovatie

BEETREGISTRATIES | POLYVINYLSILOXAAN
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S  ORIGINEEL
Met orgineel afsluitsysteem

S  EENVOUDIG
Afgestemde kleurcodering:
De afsluitdop en de -verzegeling op de 
cartridge komen overeen met de kleur van 
de bijbehorende mengtip

S  COMPATIBEL 
De nieuwe 50 ml cartridge past in hetzelfde 
doseerpistool. Compatibel en vertrouwd

S  WETENSCHAPELIJK
  In de nieuwe blauwe mengtips blijft 
20% minder restmateriaal achter dan 
in de vorige groene mengtips (Ø  6,5 mm) 
van de Futar®- en Panasil®-Produkten 

  Direct toe te passen:  
meer materiaal, minder verspilling



NIEUW
Geoptimaliseerd
mengsysteem

Meer dan 35 jaar 

aan innovatie,  

kwaliteit en ervaring

NAUWKEURIGE AFDRUKKEN | POLYVINYLSILOXAAN NAUWKEURIGE AFDRUKKEN | POLYVINYLSILOXAAN

S   NAUWKEURIG
IS PANASIL®

Nauwkeurige afdrukken, 
zelfs in extreme situaties
Additiesiliconen materialen voor kroon- en brugwerk, 
implantologie en voor de edentate patiënt. Afdrukmaterialen in 
verschillende viscositeiten voor de 1 en 2 fase afdruktechniek.

416

Voordelen

 O Minmale belasting door uitstekende monduitname van de afdruk

 O Reuk- en smaakneutraal dus meer comfort voor de patiënt

 O Gegarandeerde 3-dimensionale stabiliteit

 O Geoptimaliseerde 50 ml en 380 ml cartridge systeem

Producteigenschappen

 O Polyvinylsiloxaan met maximaal elastisch herstelvermogen

 O Lange verwerkingsduur, korte intraorale uithardingsduur

 O Dosering via het het 50 ml cartridge systeem of het automatisch 
mengapparaat

 O Verschillende viscositeiten met ook putty’s voor de hand-mix als 
voor het automatisch mengapparaat

Indicaties/eigenschappen

 O Maximale zekerheid, patientvriendelijk en gebruikersgemak

 O Unieke initiële hydrofilie met een constante bevochtigingsvermogen

 O Korte uithardingsduur en gemakkelijk mengen, voor besparing van  
kostbare tijd in de praktijk

Economisch en zekerheid - in het nieuwe 50 ml cartridge systeem

 O Economisch: In de nieuwe blauwe mengtips blijft 20% minder restmateriaal 
achter dan in de vorige groene mengtips (Ø 6,5 mm) 
van de Panasil® Produkten. Meer materiaal, minder verspilling

 O Intuïtief: vanzelfsprekende werkwijze  

 Kijk voor meer voordelen op pagina 2

Foto’s van Hubert Christian Roggendorf, D.D.S.[dr. in de tandheelkunde] – afdeling tandprothetiek van het centrum voor 
dentomaxillofaciale geneeskunde van de Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität in Bonn, Duitsland

PANASIL®
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Affinis LightTM ** Aquasil Ultra XLVTM ** ImpregumTM **

Superieure hydrofiliciteit 
voor superieure prestaties!
Bij een onderzoek* werden A-siliconen en polyether 
gedurende de verwerkingsduur onderzocht op hun 
bevochtigingseigenschappen, door middel van 
videotechnieken en contacthoekmetingen met een hoge 
resolutie. 

Op basis van de hydrofiliciteit in het beginstadium (gekwan-
tificeerd door middel van de aanvankelijke contacthoek) en 
hydrofiele kinetiek (uitbreidingsvermogen van een waterdrup-
pel) werden zowel aanvankelijk hydrofiele als zeer hydrofobe 
A-siliconenmaterialen geobserveerd.

*  Vergelijkende test uit 2006, uitgevoerd door Kettenbach, waarbij de contacthoek werd gemeten met behulp van 
het meetapparaat DAS 100 van Kruss. Beoordeeld met behulp van de cirkelpasmethode.

** Affinis LightTM, Aquasil Ultra XLVTM en ImpregumTM zijn geen gedeponeerde of geregistreerde handelsmerken 
van Kettenbach.
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Panasil® initial contact X-Light  

Affinis™ light 
Aquasil™ Ultra XLV 

Imprint™ 4 light 

De metingen werden gedaan door Kettenbach Dental, op basis van de meetspecificaties van de desbetreffende 
DIN/ISO-standaard.

Behaalt het allersnelst topwaarden

Bij Panasil® initial contact X-Light is na 3 seconden sprake van zeer snelle verspreiding van de 
waterdruppel en van de kleinste contacthoek, vergeleken met de concurrerende materialen.

CONTACTHOEK 

MINDER DAN 10° NA 

3 SECONDEN

Affinis™ light body
Impregum™ Garant™ L DuoSoft™

50°

45°

< 10°

Aquasil® Ultra XLV

Panasil® initial 
contact X-Light

De tijd tussen het eerste contact en de snelheid waarmee 
zich de vloeistof verspreid, speelt een doorslaggevende rol 
bij de verbetering van de nauwkeurigheid van een afdruk. 
Bovendien is het belangrijk dat de hydrofiliciteit gedurende 
de hele verwerkingsduur van het materiaal behouden blijft en 
niet alleen aan het begin aanwezig is. De geteste materialen 
vertoonden een continue afname in hydrofiliciteit, terwijl de 
hydrofiliciteit van het A-siliconenmateriaal Panasil® initial 
contact constant bleef gedurende de hele verwerkingsduur.



NAUWKEURIGE AFDRUKKEN | VINYLSILOXANETHER NAUWKEURIGE AFDRUKKEN | VINYLSILOXANETHER

Voordelen

 O Unieke vloei- en hydrofiele eigenschappen 

 O Reuk- en smaakneutraal

 O Optimale scheurweerstand dankzij hoge Shore-A hardheid

 O Lange verwerkingstijd voor meer comfort 

 O eenvoudige monduitname

 O Zeer betrouwbare 3-dimensionale stabiliteit 

Producteigenschappen

 O Het beste van polyether

 O Het beste van polyvinylsiloxaan

 O Een nog kortere intraorale uithardingsduur

Het beste van twee 
werelden.
Identium afdrukmateriaal is speciaal ontwikkeld voor o.a. al 
uw kroon-, brug- en implantaatwerk. Dit Vinylsiloxanether® 
(VSXE®) afdrukmateriaal voor de éénfase techniek heeft een 
unieke samenstelling. 

De beste eigenschappen 

van polyether en additiesiliconen. 

Indicaties/eigenschappen

 O Dankzij de unieke vloei- en hydrofiele eigenschappen vloeit Identium® 
Light strak tegen de geprepareerde randlocaties

 O Identieke afbeelding van de mondsituatie met Identium® Medium voor 
de monofase en Heavy gecombineerd met Identium® Light voor de 
éénfase afdruktechniek

Economisch en zekerheid - in het nieuwe 50 ml cartridge systeem

 O Economisch: Meer materiaal, minder verspilling

 O Intuïtief: vanzelfsprekende werkwijze  
 Kijk voor meer voordelen op pagina 2
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S  COMFORTABEL
IS IDENTIUM®

Comfortabele voordelen voor nauwkeurige afdrukken

Gemakkelijk uit de mond te nemen

Afdrukmaterialen ondergaan bij het uit de mond nemen sterke vervormingen. 
Identium® heeft de elastomere eigenschappen van A-siliconen, wat inhoudt 
comfortabele monduitname bij de patiënt en probleemloos verwijderen 
van de afdruk van het werkmodel. Situaties met ongewenste extractie van 
gebitselementen in de praktijk of afbreken van stompen van het werkmodel 
behoren nu tot het verleden. Het definitieve elastische herstel benadert de 
100%.

Zeer nauwkeurige reproductie van de preparatiegrens

Als er sprake is van lichte bloedingen of speekselrestanten speelt het 
vernettingsgedrag van het afdrukmateriaal in de beginfase een wezenlijke 
rol bij de nauwkeurigheid van de afdruk. Zelfs als het afdrukgebied zorgvuldig 
wordt gedroogd, blijft er een zekere mate van restvocht aanwezig en kan 
een negatieve invloed hebben op de nauwkeurige reproductie van details.  
De hydrofiliciteit in het beginstadium (gekwantificeerd door middel van de 
aanvankelijke contacthoek) en de hydrofiele kinetiek (uitbreidingsvermogen 
van een waterdruppel) zijn parameters die nuttige informatie geven over het 
gedrag van het afdrukmateriaal. Met een eersteklas contacthoek van minder 
dan 10° na slechts één seconde, behaalt Identium® een absolute topwaarde 
voor hydrofiliciteit in het beginstadium. In tegenstelling tot andere materialen, 
kan Identium® deze sterke hydrofiliciteit heel snel tot stand brengen en weet 
hem gedurende de volledige verwerkingsduur te handhaven. 

Dit resulteert in zeer nauwkeurige afdrukken, zelfs in extreme situaties.
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IDENTIUM®
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Meting van uitneemkrachten

ImpregumTM*
intraoraal intraoraal intraoraalgips gips gips

119,7
111,7

A-siliconen

55,7
34,8

Identium®

45,8 39,5

Hoe kleiner de intraorale uitneemkrachten,  
hoe groter het comfort is tijdens de afdrukname.

60°

50°

40°

30°

20°

10°

0

Co
nt

ac
th

oe
k 

(°
)

Levensduur druppel (s)

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

ImpregumTM PentaTM*

Identium® Medium

Contacthoek 
polyether

Contacthoek 
Identium®

9°
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Aanvankelijke contacthoek

Hoe kleiner de contacthoek, des te groter de  
hydrofiliciteit van het materiaal.

NIEUW
Geoptimaliseerd
mengsysteem



Voordelen

 O Polyvinylsiloxaan voor uw alginaatafdruk indicaties

 O Afdruk kan gewoon droog bewaard worden (niet vochtig)

 O Maximale precisie, gemakkelijk uit de mond te nemen

Producteigenschappen

 O Optimaal elastisch herstel

 O Grote dimensionele stabiliteit

 O Zeer thixotroop, sterke vloeibaarheid en scheurbestendigheid

 O Neutrale smaak

Indicaties/eigenschappen

 O Eenvoudig, schoon en voorspelbaar met een nauwkeurig eindresultaat

 O Kan meerdere keren worden uitgegoten zonder detailverlies  
- ook later nog

 O Universeel inzetbaar en leverbaar als 380 ml en 50 ml cartridge

 O Gestandaardiseerde, hygiënische procedures in overeenstemming  
met de eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement

Economisch en zekerheid - in het nieuwe 50 ml cartridge systeem

 O Economisch: In de nieuwe blauwe mengtips blijft 20% minder 
restmateriaal achter dan in de vorige groene mengtips (Ø 6,5 mm) 
voor Silginat®. Meer materiaal, minder verspilling

 O Intuïtief: werkwijze is vanzelfsprekend  
 Kijk voor meer voordelen op pagina 2

Voor tijdelijke kronen en bruggen Kan meerdere keren worden  
uitgegoten

De nieuwe standaard als 
alternatief voor de alginaat 
afdruk
Elastomeer polyvinylsiloxaan-afdrukmateriaal van medium 
viscositeit, speciaal ontwikkeld voor het maken van afdrukken 
voor de tegenafdruk, tijdelijke kronen/bruggen invisalign en 
eenvoudig uitneembare prothetische werkstukken.

S  EFFICIËNT
IS SILGINAT ®

ANATOMISCHE AFDRUKKEN | POLYVINYLSILOXAAN

Stabiel, kan meerdere 

keren worden uitgegoten

IMPRESSION

SYSTEM

S  COMFORTABEL
IS MUCOPREN® SOFT

Gemakkelijk af te werken

Indirecte techniek

Gemakkelijk te verzegelen 

Directe techniek

Een blijvende en 
doeltreffende hechting. 
Doet wat het beloofd.
Mucopren® Soft Een rebasingmateriaal gebaseerd op 
additiesilicone (vinylpolysiloxaan) voor directe en indirecte 
toepassingen die wel blijft zitten. 

...een duurzaam 

zachtblijvende en 

comfortabele softliner!

Voordelen

 O Gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen. 

 O Glad en naadloos af te werken

 O Gegarandeerde draagtijd van minimaal één jaar

 O Zowel direct als indirect aan te brengen

Producteigenschappen

 O Glad, hydrofoob siliconenoppervlak

 O Verzegeling op basis van siliconen

 O Grote scheurbestendigheid

 O Gepatenteerd adhesief 

Indicaties/eigenschappen

 O Optimale vereisten voor hygiënische en funktionele prothese aanpassing

 O Blijft lang en comfortabel op zijn plaats

 O Moderne materiaaleigenschappen en eenvoudige en voorspelbare 
verwerking

 O Zeer efficiënt, toegevoegde waarde ; patiënt kan na de behandeling met 
aangepaste prothese naar huis (directe techniek)

ZACHTBLIJVENDE SOFTLINER | POLYVINYLSILOXAAN

916816

NIEUW
Geoptimaliseerd
mengsysteem



S  ONBREEKBAAR
IS VISALYS® TEMP

TIJDELIJKE RESTAURATIE

Voordelen

 O Ook als langdurige noodvoorziening (> 4 weken) geschikt. 

 O Geringe smeerlaag welke snel en gemakkelijk met een 
desinfectiedoekje te verwijderen is. 

 O Esthetisch zeer geschikt als noodvoorziening voor in het front. 

 
Producteigenschappen

 O Zeer stabiel en breukbestendig

 O Uitharding met een minimale zuurstofinhibitielaag

 O Heel glad oppervlak

 O Bevat geen bisfenol-A

 
Indicaties/eigenschappen

 O Glad oppervlakte en hoogglans zonder te polijsten

 O Optimale integrate dankzij natuurlijke translucentie, 
opalescentie en kameleoneffect

 O Aanwijsbaar minder reparaties; minder werk, tevreden patiënten

Het tijdelijk kroon- en 
brugmateriaal.

Visalys® Temp
Een zeer stabiel en esthetisch composietmateriaal voor de 
vervaardiging van tijdelijk kroon- en brugmateriaal, inlays, 
onlays en facings. 
Dit tweecomponenten systeem, gebaseerd op multifunctioneel 
acrylcomposiet, bevat geen bisfenol-A of derivaten ervan.

Uitstekende eigenschappen 

Eenvoudige verwerking, 

buitengewoon stabiel en 

hoge esthetiek.

100%

Free of Bisphenol A
BPA FREE

Voor duurzame restauraties.
Visalys® Core is het eerste stompopbouwmateriaal met de 
unieke Active-Connect-Technology, voor een betrouwbare 
hechting op alle bekende merken adhesiefmaterialen voor 
bevestiging in een of meerdere stappen.
Daarom is Visalys® Core een duaal uithardend 
stompopbouwmateriaal dat zich hecht aan alle 
adhesiefmaterialen – zonder extra activator.
Door Visalys® Core te gebruiken voor het opbouwen van de 
stomp en het cementeren van de wortelstift, ontstaat er een 
naadloze combinatie van stift en stomp, van stift en stomp. 
Een betrouwbaar monoblok vervaardigd van één enkel 
materiaal.

S  STABIEL
IS VISALYS® CORE

STOMPOPBOUW

TECHNOLOGY

ACTIVE 100%

Free of Bisphenol A

BPA FREE

Compatibel met uw 

vertrouwde bonding systeem.

11161016

Indicaties/eigenschappen

 O Active-Connect-Technology: Top-hechtsterkte bij alle gangbare 
merken adhesiefmaterialen voor hechting in een of meerdere stappen 
– zonder extra activator!

 O Eén materiaal, twee toepassingen: Stompopbouw en cementering van 
wortelstiften

 O Eenvoudig en rechtstreeks via de 5 ml handspuit of de voordelige 
25 ml cartridge aan te brengen. Vloeit uitstekend en toch standvastig. 

 O Duaal uithardend: solide en duurzame stopopbouwen, 
ook daar waar lichtpolymerisatie niet of beperkt mogelijk is.

 O Zeer stabiel, dankzij de zeer goede 
compressiesterkte



ADHESIEF CEMENTEREN | STOMPOPBOUW ADHESIEF CEMENTEREN | STOMPOPBOUW

Duaal uithardend, adhesief 
composietcement en 
stompopbouwmateriaal in 
één.
Visalys® CemCore is een duaal uithardend adhesief 
composietcement en stompopbouwmateriaal. De unieke 
Active-Connect-Technology (ACT) zorgt voor een optimale 
adhesieve verbinding en daarnaast beschikt Visalys® CemCore 
dankzij speciale netwerkvormers over een uitstekende 
dimensionele stabiliteit.

Voordelen

 O Eén materiaal voor twee toepassingen

 O Cementeren van alle indirecte voorzieningen

 O Compatibel met alle tandheelkundige materialen

 O Geschikt voor alle etstechnieken 

 O Polymerisatie van de primer is niet noodzakelijk

 
Producteigenschappen

 O Cementeren en stompopbouw

 O Goede dimensionele stabiliteit

 O Optimale adhesieve verbindingen

 
Indicaties/eigenschappen

 O Minder componenten (3) bij alle cementeringsprocedures, 
minimale voorraad en eenvoudigere hantering

 O Permanent sterke adhesieve verbinding en betrouwbare stompopbouw

 O Stompopbouw vervaardiging, zelfs zonder matrixbanden

 O Ondanks de hydrofobiciteit die voor een stompopbouwmateriaal 
nodig is, zorgt de unieke Active-Connect-Technology (ACT), met de 
geïntegreerde Fase-transfer-katalysator, voor een permanent sterke 
adhesieve verbinding

 O Duaal uithardend: betrouwbare uitharding is gegarandeerd, 
zelfs daar waar geen lichtpolymerisatie kan plaatsvinden

 O Het overtollig composietcement laat zich gemakkelijk en snel 
verwijderen na een korte lichtpolimersatie (“tack curing”) 
of nadat de gelfase is bereikt.

 O Bevat geen bisfenol-A of derivaten ervan

Zelfetsend Toothprimer 
(voor alle etstechnieken)

Een universeel adhesief cement en 
stompopbouwcomposiet materiaal

S  SMART
IS VISALYS® CEMCORE

1216

Visalys® CemCore –

het composietmateriaal voor 

onder alle restauraties.

Primer voor alle restauraties  
(10-MDP, geïntegreerd silaan)

1316

VISALYS® CEMCORE

  Voor geoptimaliseerde adhesieve verbindingen
 Fase-transfer-katalysator

Afschuifsterkte na chemische uitharding
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MultiCore® Flow LuxaCore Z

Schuifsterkte na uitsluitend zelfuitharding op dentine, gemeten na 24 uur bewaren bij 37°C in water. Eigen metingen van Kettenbach,  
gebaseerd op DIN EN ISO 29022.
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Visalys® 
CemCore

20,2

PanaviaTM V5

19,1

13,6

Variolink® 
Esthetic

16,7

12,9

Multilink® 
Automix

12,2

RelyXTM Ultimate

12,0

PanaviaTM F2.0

11,5

RelyXTM Unicem

6,4

Composietcementen Stompopbouw

Visalys® CemCore behaalt dankzij de 
unieke Active-Connect-Technology 
een uitstekende hechting.

UNIEKE ACTIVE-CONNECT-
TECHNOLOGY

Hy
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Hydrofoob



ASSORTIMENT

Dynamische 
mengtips, 
blauw

45 tips, art.nr. 17900

Mengtips, rood, 
Ø 4,0 mm

50 tips, art.nr. 17249
100 tips, art.nr. 17250

Mengtips, 
rood, 
Ø 4,0 mm

50 tips, art.nr. 17249
100 tips, art.nr. 17250

Mengtips, blauw, 
Ø 6,0 mm

50 tips, art.nr. 17244
100 tips, art.nr. 17246

Mengtips, 
blauw,
Ø 6,0 mm

50 tips, art.nr. 17244
100 tips, art.nr. 17246

Intraorale tips, 
transparant, 
Ø 0,6 mm

100 tips, art.nr. 17259

100 tips, art.nr. 17260
Intraorale tips, 
wit, 
Ø 1,0 mm

100 tips, art.nr. 17260

ASSORTIMENT

Patroon 380 ml, 5:1 Introductieverpakking
(1 x 380 ml)

Navulverpakking
(2 x 380 ml)

Silginat® – art.nr. 14713

Identium® Medium / Identium® Medium Fast art.nr. 14716 / – art.nr. 14717/art.nr. 14719

Identium® Heavy / Identium® Heavy Fast art.nr. 1472411 / – art.nr. 14725/art.nr. 14727

Panasil® monophase Medium – art.nr. 14709

Panasil® binetics Putty Fast art.nr. 14700 art.nr. 14701

Panasil® binetics Putty Soft art.nr. 14702 art.nr. 14703

Panasil® tray Fast Heavy art.nr. 14704 art.nr. 14705

Panasil® tray Soft Heavy art.nr. 14706 art.nr. 14707

380 ML JUMBO CARTRIDGE VOOR HET AUTOMATISCH MENGAPPARAAT

Pot 450 ml, 1:1 Normale verpakking (900 ml)
2 x pot 450 ml, 1:1

Voordeelverpakking (3600 ml)
4 x pot 450 ml, 1:1

Panasil® Putty art.nr. 11101 art.nr. 11103

Panasil® Putty Fast Set art.nr. 11141 art.nr. 11143

Panasil® Putty Soft art.nr. 11121 art.nr. 11123

2 X 450 ML HANDMIX VERPAKKINGEN

Cartridge 50 ml, 1:1                                          Normale verpakking 
(2 x 50 ml)

Bulkverpakking 
(24 x 50 ml)

Bonusverpakking 
(10 x 50 ml)

Panasil® monophase Medium art.nr. 1350111 – –

Panasil® tray Fast Heavy art.nr. 1355111 – –

Panasil® tray Soft Heavy art.nr. 1354111 – –

 Panasil® initial contact X-Light  art.nr. 1340111 – art.nr. 2830011

  Panasil® initial contact Light  art.nr. 1341111 – art.nr. 2831011

Panasil® contact plus X-Light art.nr. 1189211 2814411 –

Panasil® contact two in one Light art.nr. 1178111 2814511 –

Silginat® art.nr. 1384611 (6 x 50 ml) art.nr. 1384711 –

 Identium® Light / Identium® Light Fast  art.nr. 1370111/art.nr. 1371111 – –

Futar® / Futar® Fast art.nr. 1191211/art.nr. 1192611 – art.nr. 2827711/art.nr. 2827611

Futar® D / Futar® D Fast art.nr. 1193211/art.nr. 1196111 – art.nr. 2827811/art.nr. 2827911

Futar® D Slow art.nr. 1195111 – –

Futar® Cut & Trim Fast art.nr. 1197511 – art.nr. 2827511

50 ML CARTRIDGE VOOR HET DOSEERPISTOOL

Mengtips, 
groen, 
Ø 6,5 mm

50 tips, art.nr. 17234

Mengtips, 
lichtblauw, 
Ø 3,2 mm

60 tips, art.nr. 17217

Cartridge 50 ml, 1:1 Normale verpakking (2 x 50 ml)

Mucopren® Soft art.nr. 15687

Mucopren® Soft Base set

art.nr. 28105
50 ml Mucopren Soft, 50 ml Mucopren silicone sealant, 10 ml Mucopren adhesive, 
7 groene mengtips (Ø 6,5 mm), 20 blauwe mengtips (Ø 3,2 mm), 1 penseelhouder, 
20 wegwerppenselen,1 stalen snij-instrument, accessoires

MUCOPREN® SOFT

Cartridge 50 ml, 1:10 Normale verpakking: Cartridge 50 ml, 
15 blauw-oranje mengtips, 

Bonusverpakking: 5 x Cartridge 50 ml,  
15 blauw-oranje mengtips, 

Visalys® Temp, kleurtint A1 art.nr. 13780 –

Visalys® Temp, kleurtint A2 art.nr. 13781 art.nr. 13794

Visalys® Temp, kleurtint A3 art.nr. 13782 art.nr. 13795

Visalys® Temp, kleurtint A3.5 art.nr. 13790 –

Visalys® Temp, kleurtint B1 art.nr. 13784 –

Visalys® Temp, kleurtint BL art.nr. 13788 –

Mengtips, 
blauw-oranje, 
Ø 3,2 mm

50 tips, art.nr. 13789

VISALYS® TEMP

Fles 4 ml Visalys® Tooth Primer Visalys® Restorative Primer

1x fles 4 ml art.nr. 13580 art.nr. 13581

50 tips, conisch, art.nr. 17236
50 tips, stomp, art.nr. 17238

Mengtips, 
blauw, 
Ø 2,5 mm

Automixspuit 4,5 g (2,5 ml)/ 
9 g (5 ml), 1:1

Startersverpakking
Automixspuit 4,5 g (2,5 ml),  
1 x 2 ml Tooth Primer, 
1 x 2 ml Restorative Primer, 
blauwe mengtips, stomp/conisch,  
5 van elk, 3 intraorale tips, 
2 endodontische tips

Normale verpakking
Automixspuit 9 g (5 ml), 
blauwe mengtips, stomp/conisch, 
10 van elk, 6 intraorale tips, 
4 endodontische tips

Visalys® CemCore
Try In Paste
Spuit (1,4 ml), 
5 applicatietips

Visalys® CemCore, Universal (A2/A3) art.nr. 13570 art.nr. 13572 art.nr. 13592

Visalys® CemCore, Opaque – art.nr. 13573 art.nr. 13593

Visalys® CemCore, Translucent – art.nr. 13574 art.nr. 13590

Visalys® CemCore, Bleach – art.nr. 13575 art.nr. 13591

Visalys® CemCore, Dark (A4) – art.nr. 13576 art.nr. 13594

VISALYS® CEMCORE

Mengtips 
bruin, 

Ø 2,5 mm

50 tips, art.nr. 17232

Mengtips, 
geel, kort, 

Ø 4,2 mm

50 tips, art.nr. 17230

Automixspuit 9 g (5 ml), 1:1/ 
Cartridge 45 g (25 ml),1:1

 

Introductieverpakking
Automixspuit 9 g (5 ml),
10 bruine mengtips, 5 intraorale tips, 
5 endodontische tips

Normale verpakking
2 x automixspuit 9 g (5 ml), 20 bruine 
mengtips, 10 intraorale tips, 10 
endodontische tips

Normale verpakking
Cartridge 45 g (25 ml), 
20 gele mengtips, 
20 intraorale tips

Visalys® Core, White art.nr. 13866 art.nr. 13860 art.nr. 13870

Visalys® Core, Dentin art.nr. 13865 art.nr. 13861 art.nr. 13871

VISALYS® CORE

Fles 10 ml 

Identium® Adhesive art.nr. 14204

Panasil® Adhesive art.nr. 14101

Mucopren® Adhesive art.nr. 14203

ADHESIEF

1 16 1516

Fles 10 ml 

Mucopren® Adhesive art.nr. 14203
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