Pentamix™ 3
Automatický miešací prístroj

Extrémne

rýchly

Súhrn výhod
• Dávkuje odtlačkové materiály
Penta™ za polovičný čas ako
miešací prístroj
Pentamix™ 2 a dvakrát
rýchlejšie ako akýkoľvek iný
prístroj na trhu

Získajte viac času s najrýchlejším
miešacím prístrojom na trhu.
Vyskúšajte rýchlosť, ľahkosť a presnosť

Rýchlosť nie je jedinou výhodou.
Prístroj má najmenší pôdorys
na trhu.

automatického miešacieho prístroja Pentamix™ 3.

To vám pomôže vytvoriť optimálny pracovný

Prístroj mieša a dávkuje homogénny materiál bez

priestor. Vďaka jeho uhladenému technologickému

bublín pre zabezpečenie presnosti detailov odtlačku

dizajnu bude vaša ordinácia dobre vyzerať. Možnosť

• Najmenším pôdorysom na trhu
šetrí pracovný priestor

a lícovania finálnej náhrady.

montáže na stenu vám umožní úplne uvoľniť

• Jednoduché ovládanie vďaka
ovládacím prvkom na oboch
stranách

s prístrojom Pentamix 3 vám umožní rýchlejšie

• Homogénne miešanie pre
odtlačky bez bublín. Menej
odpadu – mieša iba potrebné
množstvo materiálu

• dlhšiu dobu použiteľnosti a zníženie stresu pre

• Môže byť použitý s polyétermi,
VPS a alginátovými materiálmi

Použitie odtlačkových materiálov Penta od 3M ESPE

pracovnú plochu.

miešanie a plnenie ako s akýmkoľvek iným
prístrojom na trhu. To znamená:
lekárov a sestry
• automatické miešanie rýchlo tuhnúcich materiálov

Pentamix™ 3

• pacienti strávia v kresle kratší čas

Pentamix™ 2
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Dávkovanie v ml/min

Automatický miešací prístroj Pentamix™ 3 dávkuje odtlačkový
materiál rýchlejšie ako akýkoľvek iný prístroj na trhu.
Zdroj: Interné údaje 3M ESPE

MixStar ® eMotion
(DMG/Zenith)

Miešací prístroj Pentamix™ 3 sa ovláda ešte
jednoduchšie.
Prístroj Pentamix 3 sa jednoducho obsluhuje pomocou ovládacích
tlačidiel na oboch stranách. To umožňuje ľahkú obsluhu pre pravákov
aj ľavákov. Nenáročná výmena kaziet a jednoducho upevniteľné
miešacie kanyly prispievajú k zvýšeniu rýchlosti práce.

Miešanie vašich obľúbených odtlačkových
materiálov bez námahy a neistoty.
Užite si zrýchlenie pri používaní vašich obľúbených odtlačkových

Ľahko upevniteľné miešacie kanyly bez
otvorenia krytu prístroja.

Jednoduchá výmena kaziet.

Názov produktu a čas spracovania/tuhnutia sú viditeľné aj pri zatvorenom kryte
prístroja.

Ovládacie tlačidlá na ľavej aj pravej strane
umožňujú jednoduchú obsluhu.

materiálov Penta™, vrátane odtlačkového polyéterového materiálu
Impregum™ Penta™, odtlačkového materiálu Express™ XT VPS
a alginátových náhrad.

Miešací prístroj Pentamix 3 a odtlačkové
materiály Penta – úspešný tím pre vyššiu
produktivitu a špičkovú kvalitu zmesí.
3M ESPE ponúka kompletnú paletu odtlačkových materiálov
polyéterových, VPS a pre alginátové náhrady, pre prispôsobenie sa
vašim technikám a postupom. Miešací prístroj Pentamix 3 a všetky
odtlačkové materiály Penta boli pre optimálny výkon a perfektné
výsledky miešania špecificky vyvinuté na úspešnú prácu.

Objednávacie informácie  
Obj. číslo

Informácie o produkte

Pentamix™ 3 automatický miešací prístroj

P36998

Express™ XT Penta™ Putty uvádzacia sada

77871

1 Pentamix™ 3 – 230 V

P36999

Express™ XT Penta™ H uvádzacia sada

77601

Montážna sada na stenu Pentamix™ 3

P36993

Express™ XT Penta™ H Quick uvádzacia sada

71512

50 Penta miešacie kanyly červené

77780

Piestové kotúče, 1 pár

71210

Elastomérové striekačky sada
1 striekačka, 4 špičky, 4 púzdra, 1 štetec

P3787

Impregum™ Penta™ Soft kazeta

P3792

Impregum™ Penta™ kazeta

Odtlačkové materiály uvádzacie sady

P3793

Impregum™ Penta™ H DuoSoft kazeta

P31734

Impregum™ Penta™ Soft uvádzacia sada

P3982

Express™ XT Penta™ Putty kazeta

P31684

Impregum™ Penta™ uvádzacia sada

P3985

Express™ XT Penta™ H kazeta

P31738

Impregum™ Penta™ H DuoSoft uvádzacia sada

P3995

Express™ XT Penta™ H Quick kazeta

™

3M (East) AG
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
Tel.: 02/49 105 211
Fax.: 02/44 454 476
E-Mail: innovation.sk@mmm.com
Internet: www.3m.sk

Kazety

3M, ESPE, Express, Impregum, Penta a
Pentamix sú ochranné známky 3M alebo
3M ESPE AG.
Duomix, MixPac, MixStar a Volume Mixer
nie sú ochranné známky 3M alebo 3M ESPE
AG.
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