
Futar® Scan

Simply intelligent

Futar® Scan – det senaste materialet för
optisk dataregistrering.

Vinylpolysiloxan (VPS) 
Bettregistreringsmaterial

Scanningsbart, additionshärdande bettregistreringsmaterial baserat på
vinylpolysiloxan.  Extra hårt, extra snabb stelning. 

Perfekt, korrekt bildåtergivning är ovärderligt när man använder moderna
CAD/CAM-system på tandläkarmottagningar och laboratorier. Futar® Scan 
utmärker sig jämfört med andra produkter på grund av det högkvalitativa 
resultat som till och med uppnås utan användning av pulver! De fantastiska 
optiska egenskaperna (optimalt dynamiskt värde!) garanterar hög inspelnings-
kvalitet och optimal bildåtergivning. 

• Optimala scanningsresultat vid registrering med hjälp av lins och laser 
i CAD/CAM-system (pulverfritt). 

FÖRESLAGEN AVTRYCKSTEKNIK 

Ocklusal 

INDIKATIONER 

Bettregistrering av hel käke

Kvadrantbettregistrering

Scanningsbar bettregistrering 

Rekommenderas starkt
Rekommenderas 

Normalkit 100 ml Art.nr 11971
2x50 ml patron + 12 blandningsspetsar



Bettregistreringsmaterial (vinylpolysiloxan) 

Fördelarna med Futar® Scan

Produktfördelar Fördelar för tandläkaren 
Optimala scanningsresultat i jämförande
tester (utan användning av pulver!) 

För optiska system och lasersystem 

Extra hårt (Shore-D 35) och extra snabbt
(bearbetningstid: 15 sek; intraoral stel-
ningstid: 45 sek). 

Mycket enkel att skära till med skalpell 

Dispenseras med hjälp av små, korta
blandningsspetsar 

Kan också användas för vanlig bett-
registrering! 

Optimal bildåtergivning utan fel 

Kan användas på tandläkarmottagningar eller labora-
torier i alla nu tillgängliga CAD/CAM-system och 
resulterar i optimal bettregistrering på minimal tid 

Enkel hantering, även intraoralt 

Minimal materialåtgång 

Ett material för många applikationer 

Tekniska data 
Produktnamn 

Futar® Scan
15 sekunder 45 sekunder 1 minut D 35/ 

HD 60 
- 0.20 Applyfix® 4 

blandningspistol
DS-50 1:1/2:1  

Gul 
Blandningsspets 
MB Ø 4,2 mm 

Arbetstid vid 
23 °C ≤

Intraoral stel-
ningstid vid
35 °C ≥

Total stel-
ningstid* ≥

Hårdhet (ca)
Shore 

Linjär dimen-
sionsförändring
(max) %

Blandnings-
teknik 

Blandnings-
element

* Total stelningstid (tid för avlägsnande från munnen) från påbörjad blandning. 

Futar® Scan tillverkas av Kettenbach GmbH & Co. KG, Germany – www.kettenbach.com
och marknadsförs av Unident AB  |  Box 229, 311 23 Falkenberg  |  Tel. 0346-485 50  |  www.unident.se

Futar® – 
är också testledande i USA 
I ett jämförande test med 19 bettregistreringsmaterial
som genomförts av den amerikanska tandläkartidskriften
Reality, utsågs Futar® till testvinnare med 4,5 av maximalt
5 möjliga poäng. Reality riktar sig till tandläkare och
tandtekniker och tillhandahåller oberoende information
och tester inom tandvårdsområdet.  

I Reality görs jämförande konsumenttest och objektiva
produkttest inom tandvårdsområdet. Relevanta egen-
skaper för användning av produkten som motståndskraft
mot sprickor, vätbarhet, hantering, konsistens, lämplig
bearbetningstid m m undersöks. 

(se ©2005 Reality Publishing Co. Vol. 19) 
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Futar®Scan.
Rekommenderad för an-
vändning med CEREC®

AC från Sirona 
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