
HARMONY 
Leírás 
A Harmony vinyl polysiloxane lenyomat anyag, amit magas precizitású fogászati lenyomat anyagnak fejlesztettek ki. 
Rendkívül hidrokompatibilis anyag, thixotrop, matt felületű. 
 
Kötési idő 
HLF-100: Alacsony viszkozitás, gyors kötési idő (narancssárga). 
Megmunkálási idő: 1 perc 30 másodperc 
Teljes kötési idő 23°C-on: 2 perc 
HLN-100: Alacsony viszkozitás, normál kötési idő (zöld) 
Megmunkálási idő: 2 perc 15 másodperc 
Megmunkálási idő: 3 perc 30 másodperc 
HM-100: Közepes viszkozitás, (lila) 
Megmunkálási idő: 1 perc 45 másodperc 
Teljes kötési idő: 3 perc 10 másodperc 
HPN-600: Lágy alap, normál kötési idő (sárga) 
Megmunkálási idő: 2 perc 30 másodperc 
Teljes kötési idő: 3 perc 30 másodperc 
HPF-600: Lágy alap, gyors kötési idő (kék) 
Megmunkálási idő: 1 perc 45 másodperc 
Teljes kötési idő: 2 perc 
 
Ellenjavallatok 
A Harmony használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a vinylpolysiloxane anyagokra vagy bármely más összetevőre. 
 
Használati utasítás: 
- Távolítsa el a védő kupakot a tubusról, ellenőrizze, hogy a két nyílás nincs e eltömődve.  
- Csatlakoztassa a sárga keverő csőrt és a sárga intraorális csőr véget a tubusra.  
- Helyezze be a tubust a keverő pisztolyba. 
- A tubus első használatánál nyomjon ki egy kis mennyiséget egy keverő papírra, hogy meggyőződjön arról, hogy mind a két 

anyag egyforma arányban jön a tubusból. Dobja ki a kinyomott anyagot. 
 
Lenyomat vétel 
Egy lépéses technika 
Ajánlott anyagok: HPN-600 és HM-100. 
- Óvatosan távolítsa el a retrakciós fonalat, vagy mossa ki a retrakciós anyagot a szulkuszból. Mossa és szárítsa ki. 
- Kézzel keverje össze az alap és a katalizátor anyagot 1:1 arányban és helyezze bele egy perforált fám lenyomat kanálba.  
- Amíg megtölti a lenyomat kanalat, mosa és és szárítsa le a preparált fogat.  
- Attól függően, hogy hány fogról van szó, egy időben töltse meg a lenyomat anyagot a kanálba és folyassa körbe a híg anyagot a 

a preparált fog körül. 
- Vigyázzon, hogy ne lépje túl az anyag kötési idejét, hogy elkerülje a lenyomat pontatlanságát és hiányosságát.   
- Lassan helyezze be a szájba a kanalat és tartsa fix pozcióban. 
- Várja meg amíg az agyag teljesen megköt, és vegye ki a szájból a lenyomatot. 
- Mossa le és fertőtlenítse a lenyomatot, és küldje el a fogtechnikai laborba.  
- Tartsa be a gyártó utasításait. 
 
Két lépéses technika  
Ajánlott anyagok: HPF-600 és HLF-100 vagy HLN-100. 
- Óvatosan távolítsa el a retrakciós fonalat, vagy mossa ki a retrakciós anyagot a szulkuszból. Mossa és szárítsa ki. 
- Kézzel keverje össze az alap és a katalizátor anyagot 1:1 arányban és helyezze bele egy perforált fám lenyomat kanálba.  
- Lassan helyezze be a szájba a kanalat és tartsa fix pozcióban. 
- Várja meg amíg az agyag teljesen megköt, és vegye ki a szájból a lenyomatot. 
- Készítsen alávágásokat a szilikonban, az interdentális részeken, vágjon elvezetéseket, ha szükséges.  
- Tisztítsa le és szárítsa meg a lenyomatot az alap és a híg anyag közötti optimális tapadás érdekében.  
- Helyezze be a híg lenyomat anyagot az előkészített alap lenyomatba, tisztítsa le és szárítsa a preparált fogakat, intraorális csőr 

segítségével folyassa körbe az anyagot, kerülje a buborékok keletkezését. 
- Helyezze be a szájba a kanalat és tartsa fix pozcióban. 
- Várja meg amíg az agyag teljesen megköt, és vegye ki a szájból a lenyomatot. 
- Mossa le és fertőtlenítse a lenyomatot, és küldje el a fogtechnikai laborba.  
- Tartsa be a gyártó utasításait. 
 
Storage & shelf-life 
12°C és 25°C között tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tárolja, a Harmony 24 hónapig felhasználható. 
Kiszerelés 



Harmony light & medium – 2 x 50ml dual tubus + 10 db sárga keverő csőr 
HM-100 (közepes konzisztencia, normál kötési idő)  
HLF-100 (lágy konzisztencia – gyors kötési idő)  
HLN-100 (lágy konzisztencia – normál kötési idő) 
Harmony light & medium – 4 x 10ml dual fecskendő + 10 db barna keverő csőr +10 db intraorális csőr vég 
HM-40 (médium konzisztencia – normál kötési idő)  
HLF-40 (lágy konzisztencia – gyors kötési idő)  
HLN-40 (lágy konzisztencia – normál kötési idő) 
Harmony putty soft – 2 x 300ml jars (alap + katalizátor) 
HPF-600 (lágy alap – gyors kötési idő) 
HPN-600 (lágy alap – normál kötési idő) 
 
Fontos utasítások 
- A keverő csőrt tartsa a tubuson. 
- Soha ne használja újra a tubus kupakját, mert ha újra használja a záró kupakot az kereszt fertőzést hozhat létre és az anyag korai 

polimerizációját okozza. 
- Ne érintse a lenyomat anyagot late kesztyűvel, mert gátolhatja a polimerizációt. 
- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott. 
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak. 
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt. 
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.  
 
Utasítás 
Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem 
vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az 
anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot. 
 


