Sherpa Korea

Chọn thời gian cài đặt của bạn!

2 phút.

3 phút.

4 phút.

BỘ NHANH

BỘ HỖN HỢP

BỘ BÌNH THƯỜNG

Cao su nhẹ / Cao su nặng

Cao su nhẹ / Cao su nặng

Cao su nhẹ / Cao su nặng

W.T
S.T

Thời gian cài đặt nhanh như Bộ nhanh

00’40”
02’00”

Đủ thời gian làm việc như Bộ bình thường

W.T

01’15”

S.T

04’00”

W.T 01’10”
S.T 03’00”

Gần đây tôi chỉ sử dụng vật liệu lấy dấu của Happi-Den.
Tôi thấy, Premium Light Body vượt trội hơn bất kỳ
cao su nhẹ nào tôi đã sử dụng trước đây.
Tôi có thể tự tin giới thiệu sản phẩm này.

Delikit Banana rất được bệnh nhân ưa thích
do không có cảm thấy vị đắng khi lấy dấu.

Happi-den có độ nhớt thích hợp trước khi lấy dấu,
và có đủ độ cứng cao sau đó

Dr. Jongyeop Kim

Dr. Horim Lee

Dr. Subok Heo

PREMIUM LB

Delikit LB

Delikit HB

Delikit RB

Giá tốt so với đặc tính
Nguồn cung Light body ổn định
Happi-Den Major HB
tốt nhất và uy tín
Chất lượng cao dưới sự
dễ dàng bắn với lực thấp
Chất lượng tương tự hoặc cao hơn
kiểm soát nghiêm ngặt
Dễ dàng loại bỏ do độ đàn hồi tốt
so với thương hiệu toàn cầu

Deli-JUMBO

Một pha 360ml

Deli-BIG Heavy Body

PUTTY

600ml

S.T

Deli-Soft

Deli-Mask

Sản phẩm liên kết mềm

Mặt nạ nướu

390ml

5:1 Ratio

chất nền + chất xúc tác

Có thể sử dụng
cho bước lấy dấu đơn

MACRO PUTTY

PUTTY FAST

base + catalyst

base + catalyst

04’00”

S.T

02’00”

IMPRESSION

Denture Impression

RPD Impression

Border Silicones

Không có dòng chảy vào bên trong Khay

Ứng dụng phần răng giả

Chỉ áp dụng cho viền

do lan truyền mịn Thixotropic khi tiếp xúc

Lấy dấu đồng thời cho răng và nướu

Thay thế cho mô hình hợp chất
Có thể cắt với hàm răng giả

với kết cấu mềm. Không chuyển đổi sau khi thiết lập
Ứng dụng hàm răng giả đầy đủ

Shore A 70
W.T
S.T

02’00”
04’30”

Vịt cao su

Thường xuyên bao phủ bởi đầu vịt cao su

Cách sử dụng Deli-Denture

Bộ Martin (maxilla)

Bôi keo

Bôi viền

Hình thành biên tối đa

Hoàn thành biên

Cắt tỉa viền

Bôi keo

Bôi Deli-Denture

Phân bổ đều ra

Đưa vào trong miệng

lấy ra

Sau khi cắt tỉa, cuối cùng ta
được kết quả lấy dấu

Khả năng quét 3D

Kiểm tra độ ổn định kích thước
của vật liệu lấy dấu VPS

Bộ nhanh

Mô hình titan

Quét 3D

Quy trình kiểm tra

Vật liệu lấy dấu Heavy body (Regular)
đã được đổ trên cơ sở mô hình
vòm titan để thử nghiệm

Vật liệu lấy dấu Light body (Fast)
Mô hình được đặt trên heavy body
được đổ vào một mô hình để thử nghiệm lấy dấu cho kỹ thuật trộn đôi

Một đường viền rõ ràng và sắc nét
đã được sao chép sau khi cẩn thận
loại bỏ mô hình khỏi khay lấy dấu

Dấu được quét bằng Origin Intelligence
(một máy quét nha khoa 3D), 30 phút
sau khay lấy dấu sẽ được chụp.

Khay lấy dấu tượng tương tự đã được quét Mô hình titan cũng được quét bằng
một điều khiển
lại 1 tuần sau khi lấy dấu được thực hiện.
(Tiếp xúc với ánh sáng khác nha làm
cho màu sắc dấu trông khác nhau)

Hình ảnh quét 3D của dấu răng

Dấu và chuẩn bị lớp phủ mô hình
Hình ảnh hiển thị được chụp 30 phút sau khi cài đặt bị chồng chéo với hình ảnh của cùng một lần hiển thị được chụp 1 tuần sau khi cài đặt

Nhìn chung, độ co của vật liệu lấy dấu sau 30 phút là rất nhỏ, dao động từ 10-30 micron (0,01 - 0,03mm). Hình ảnh trên cho thấy về cơ bản không có sự co lại trong vật liệu lấy dấu
sau 30 phút cài đặt (như được chỉ ra bởi hình ảnh hiển thị gần như toàn bộ màu xanh lá cây trong chế độ xem chụp cắt lớp).
Kết quả này là tốt hoặc tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh hàng đầu.

Hộp 20ml & 30ml

Bằng sáng chế quốc tế
Nhỏ hơn và nhẹ hơn

Xu hướng 30ml
Cam & xanh lá

60% giá cho kích thước hộp chung
nhỏ hơn 35% và nhẹ hơn
20ml single crown 5times

Không mỏi cổ tay
Tốt hơn ở phần hàm trên

Tất cả các loại vật liệu lấy dấu

30ml single crown 11times

– Đều có thể được lấp đầy!

Hộp

50ml
Tổng chiều dài

38cm

Tổng
trọng lượng

350g

Hộp

30ml

DỄ DÀNG TIẾP CẬN

Tổng chiều dài

VỚI RĂNG

25cm

Tổng
trọng lượng

230g

Nhẹ như điện thoại di động

LB gốc 50ml

Bộ đơn 1 lần sử dụng (4mm) x 11 lần sử dụng
Giảm 50% yếu tố thất bại

Xu hướng LB

30ml
45mm/ 1 lần (4mm)

45mm (lượng tiêu hao)

= 11 lần lấy dấu

Lớn hơn và Dài hơn
Chất lượng cao, giá thành tiết kiệm

Lớn hơn

50%

75ml

Biggg
50ml

Delikit Biggg 75ml
Heavy Body / Medium Body and etc
Dễ dàng bóp ngay cả sau 50%
Thường xuyên của hộp không thay đổi
Tiết kiệm

Súng bơm 75ml

50ml
Original HB

75ml
Delikit HB Biggg

Deli-bite
Đủ cứng
So sánh giá trị Shore A!

Deli - Bite cứng & cắt tỉa

Deli - Bite fast

cứng: Pha chế dễ dàng, và độ cứng cao / Độ cứng Shore A 92

Cài đặt nhanh và độ cứng tốt nhất
Shore A độ cứng 95

cắt tỉa: Cắt tỉa tốt, và không có dòng chảy / Độ cứng Shore A 90

Nhiệt độ phòng : W.T 00’10” S.T 00’50”

Nhiệt độ phòng : W.T 00’20” S.T 01’20”

Nhiệt độ lạnh : W.T 00’20” S.T 00’50”

Nhiệt độ lạnh : W.T 00’30” S.T 01’20”

Hướng dẫn sử dụng
1. Chuẩn bị: Ép vật liệu lấy dấu nha khoa vào ống trộn, cho đến khi đầy tới miệng ống
2. Bắt đầu bôi trực tiếp lên răng (vui lòng không nhấc đầu vịt cao su ra khỏi bề mặt răng)
3. Hoàn thành trong vòng 3 ~ 4 giây cho một bên

Ống cao su

Bắt đầu

1”, 2”, 3”~

Mixing tips

① Đổ đầy hỗn hợp
(Just before to “Rubber duck”)

② START!! Closely applying

③ Hoàn thành trong vòng
3 ~ 4 giây cho một bên

HALF
Bao phủ mỏng
tiêu thụ một nửa

Vịt cao su được

cấp bằng sáng chế

đầu phẳng
dày 8mm

1. Pha chế dễ dàng và nhanh chóng

dày 3mm

2. Không chảy vào kẽ
3. Lấy điểm cắn chính xác
4. Ngăn ngừa vết cắn sâu

Bằng sáng chế : 10 - 1922372
Thiết kế bằng sáng chế: 30 - 0983688

Đầu bình thường

Đầu vịt cao su

Dấu vết cắn độ chính xác thấp
Phân tán ồ ạt một lớp mỏng trên
buccal và phần lingual

Dấu vết cắn chính xác
với đúng trọng lượng
(tiêu thụ một nửa)

Rubber duck discharging theory
Góc từ cusp.

làm phẳng bề mặt
Chiều cao
vật liệu
pha chế
4 mm

Góc từ cusp.

45°

0°

0.5mm

Phần dưới cùng - bị chặn 0,5mm
Độ dày một nửa: 4mm - 2mm

1.5mm đã mở

Xả trước 70%
Xả lại 30%

GIẤY CHỨNG NHẬN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

Mẹo trộn không chỉ là một miếng nhựa
Hãy dùng thử HappiDen-made: Pha trộn chính xác

Light Body - Small size

higher force
for dispensing

Khi sử dụng mẹo trộn bị lỗi
1. Trì hoãn thời gian cài đặt

Light Body - General size

2. Làm giảm sức mạnh
3. Rò rỉ từ phần kết nối
Light Body & Bite (save material)

4. kích thước kém ổn định

Bite & Heavy Body - Small size

“Mẹo trộn chính xác + Vật liệu lấy dấu nha khoa hoàn hảo”

= Kích thước ổn định tuyệt vời

Bite & Heavy Body - Big size (easy squeezing)

Heavy Body - Big size

Material loss
reduction

by 25%
bad mixing,
white pushed
into one side

Đầu trộn màu hồng & Vịt cao su

Đầu trộn

Đầu trộn 5 :1

Đầu trộn với vịt cao su (30 cái / 1 gói)

50 cái / 1 gói

Dòng Jumbo (50 pes / 1 gói)

Vịt cao su (100 cái / 1 gói)

Metal

S

P

Q

Khay dùng một lần
▫ SIDELESS 50 chiếc / 1 gói
▫ POSTERIOR 50 chiếc / 1 gói
▫ QUADRANT 50 chiếc / 1 gói
▫ ANTERIOR 30 chiếc / 1 gói

A

Khay cắn khung kim loại
▫ Khung kim loại 30 cái/ gói

Súng cho 50ml và 75ml

Hướng dẫn lấy dấu
Trường hợp 1. Nhiều Case

Vật liệu: Delikit Trend Light Body + Delikit heavy Body

Chuẩn bị Light body và Heavy body,
súng và khay

Bắn Heavy body lên đến chiều cao
tường trong một khay theo hướng
zigzag ngang

Đặt một khay

Đóng miệng và chờ trong 4 phút,
thiết lập

Trường hợp 2. Phục hình đơn lẻ

Áp dụng Light body để chuẩn bị răng
và cấy ghép

Kết quả lấy dấu cuối cùng

Vật liệu: Delikit Light Body Fast + Delikit Heavy Body Fast

Chuẩn bị light body fast
and heavy body fast

Bắn Heavy body fast lên đến chiều cao Áp dụng Light body fast lên mão đã
tường trong một khay theo
được chuẩn bị
hướng zigzag ngang

Đặt một khay

Đóng miệng và chờ trong 2 phút,
thiết lập

Kết quả lấy dấu cuối cùng

Hướng dẫn lấy dấu
Trường hợp 3: Inlay & Crown Vật liệu: Delikit Hybrid Light Body + Delikit Hybrid Heavy Body

Chuẩn bị Light body và Heavy body,
súng và khay

Bắn Heavy body lên đến chiều cao
tường trong một khay theo hướng
zigzag ngang

Bắn Heavy body lên đến chiều cao
tường trong một khay theo hướng
zigzag ngang

Đặt một khay

Đóng miệng và chờ trong 3 phút,
thiết lập

Kết quả lấy dấu cuối cùng

Trường hợp 4: Nhiều mão

Vật liệu: Delikit Premium Light Body + Delikit Macro Putty

Chuẩn bị premium light body and
macro putty, súng và khay

Lấy mỗi màu một thìa khối lượng giống
nhau 1: 1 và trộn đều nó thành một
màu hoàn hảo

Làm đầy bột trộn lên tới chiều cao của
khay, thời gian trộn 30 phút, thời gian
làm việc 1 phút

Bắn light body lên răng với kỹ thuật
ngâm để tránh lỗ rỗng

Đóng miệng và chờ trong 4 phút,
thiết lập

Kết quả lấy dấu cuối cùng

Chú ý trước khi sử dụng
Mỗi lần trước khi cài đặt đầu trộn, vui lòng loại bỏ một chút để trộn chính xác bên trong! Nó rất quan trọng
đối với việc trộn VPS 1: 1. Hãy giữ hộp theo chiều xuống.

Xin vui lòng không đeo găng tay cao su khi trộn tay Putty, và rửa tay kỹ để loại bỏ
bất kỳ dư lượng hóa chất nào, vì nó gây ra các vấn đề chưa được giải quyết!

Oct. 2007.
Aug. 2010.
Nov. 2011.
Nov. 2011.
Oct. 2012.

CERTIFICATION

Sherpa Korea
Tel (Rep.) : +82-2-1600-2832
Tel (overseas sales) : +82-2-861-2041
Fax : +82-2-532-1959
E-mail : sherpa.korea@hanmail.net
HQ : Sherpa Korea 474 Sinpyeong-dong, Saha-gu, Busan, Korea

