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Till alla alginat indikationer:
Position™ Penta™/-Quick

2. Avtryck till studiemodeller

4.  Avtryck till individuella skedar

1. Avtryck till framställning av provisorier

Avtryck taget med Position Penta och Position Penta 

Quick kan slås ut och användas flera gånger. Det är alltså 

inte nödvändigt att ta ett nytt avtryck, om provisoriet 

frakturerar och skall göras om.

Den goda precisionen i materialet gör att provisoriet får en 
bra passform. Ytstrukturen i Postion Penta/-Quick ger en 
blank yta på provisoriet och puts av provisoriets ocklusal-
yta är ej nödvändig.

3. Antagonistavtryck

Ett bra antagonistavtryck är särskilt viktigt för ett bra 
resultat med  laboratoriearbetet. Även till denna indikation 
är Position Penta och Position Penta Quick vägledande. 
Dosering av materialet från Penatamix™ maskinen är lätt 
och säkert, avtrycket blir exakt, lätt att avlägsna ur mun-
nen, kan slås ut när du vill och gipsmodellen kräver mini-
mal puts.

Materialets dimensionsstabilitet gör att du oavsett utslag-
ningstid, får en exakt detaljåtergivning av sitationen i 
munnen. Du kan skicka avtrycket utan problem till ditt  
tandtekniska laboratorium. De hydrofila egenskaperna i en 
A-silikon, underlättar utslagningen då gipset lätt flyter ut i 
avtrycket. 

Individuella skedar är nödvändiga vid applikation av 
blekningsmedel samt vid tillverkning av bettskenor. Dessa 
framställs utifrån en modell och här möjliggör Position 
Penta/-Quick’s precision och dimensionsstabilitet fram-
ställning av en modell med god ytstruktur. Den blanka 
”icke porösa” ytan på modellen gör det lättare att arbeta 
vidare. Den goda elastisiteten i Position Penta/-Quick gör 
att du lätt kan ta bort avtrycket från modellen vid under-
skär och fristående tänder.

Indikationer

• Avtryck till framställ- 
 ning av provisorier
• Avtryck till studiemo- 
 deller
• Antagonistavtryck
• Avtryck till individuella  
 skedar



Arbets- och blandningstid

Position Penta Quick:

Position Penta:

Arbetstid(inkl.blandning): 1 min. 30 sek

Stelningstid i munnen: 1 min. 30 sek

Total tid(från start av blandning): 3 min. 00 sek

Arbetstid(inkl.blandning): 1 min. 10 sek

Stelningstid i munnen: 1 min. 30 sek

Total tid(från start av blandning): 2 min. 40 sek

Lätt att använda och hantera

Position Penta och den snabbare versionen Position Penta Quick ger Dig möjlighet att ta 

avtryck med ett A-silikon material, där Du annars skulle ha använt ett alginat material. 

Du slipper därmed att: 

- Fylla ut större underskär 

- Våtförvaring av avtrycket i samband med leverans till Din tekniker

- Slå ut avtrycket med detsamma

Avtryck taget med Position Penta/- Quick är dimensionsstabilt och har låg permanent 

deformering.

Desinficering, sköljning och modellutslagning är inte beroende av tid. Avtrycken kan lätt 

sparas så länge som det är nödvändigt tills modellen är färdig, utan att kvaliteten försämras.

Utöver dessa fördelar kan avtryck med Position Penta eller Position Penta Quick slås ut 

flera gånger. Det är därför ej nödvändigt att ta nya avtryck eller flera avtryck för använd-

ning vid olika arbetsmoment på laboratoriet.

Pentamix™ systemet 
ger ytterligare fördelar

Med Pentamix systemet blandas Position Penta eller 

Position Penta Quick till en homogen och blåsfri 

blandning. Systemet ger en homogen blandning, 

oavsett vem som använder Pentamix 2 maskinen.

Fördelar med
Position™ Penta™/-Quick

Fördelar

• goda flytegenskaper
• hydrofilt  
• lätt att ta ut avtrycket 
• dimensionsstabilt
• blank / jämn yta
• lätt att desinficera 
• god elastisk 
 regeneration
• kan slås ut flera gånger



Beställningsinformation  - Position™ Penta™ / -Quick

Art.nr.:       Innehåll:

29034        Introduktionskit Position Penta/ 1 bas pasta 300 ml

                 Position Penta tray 1 katalysator 60 ml

                  1 position Penta materialbehållare

                  6 Position Penta skedar

                  blandningsskruvar

29084        Introduktionskit Position Penta Quick/ 1 bas pasta 300 ml

                 Position Penta tray 1 katalysator 60 ml

                  1 Position Penta Quick materialbehållare

                  6 Postion Penta skedar

                  blandningsskruvar

29012        Position Penta refill 2 x bas á 300 ml

                  2 x katalysator á 60 ml

29062        Position Penta Quick refill 2 x bas á 300 ml

                  2 x katalysator á 60 ml

77681        Position Penta materialbehållare  1 stk

77691        Position Penta Quick materialbehållare  1 stk

71512        Blandningsskruvar 50 st röda blandningsskruvar

3M, ESPE, 
Position, Penta, Pentamix
ä alla varumärken för 3M eller 
3M ESPE AG 

3M Svenska AB
3M ESPE Dentalprodukter 
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel:  +46 8922100
Fax: +46 8922289
Internet: www.3mespe.com/se
e-post: 3msvenskaab@mmm.com
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