
IDEALNY MODEL 
- PRECYZYJNIE, 

BŁYSKAWICZNIE
Nowoczesna masa silikonowa o addycyjnym 

mechanizmie wiązania (A-silikon), na bazie 
polisiloksanów z wolnymi grupami winylowymi. 

SILGIPS służy do szybkiego, powtarzalnego 
i niewymagającego użycia gipsu wykonywania 

modeli protetycznych:
• nakładów i wkładów

• licówek na bazie światłoutwardzalnych 
materiałów kompozytowych

• koron i endokoron
• mostów

• szyn pośrednich
• indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych.

Proces wiązania SILGIPS przebiega bez wydzielania 
produktów ubocznych, przez co skurcz masy jest 

minimalny a odwzorowanie szczegółów 
wyjątkowo dokładne.

Opakowanie zawiera dwa podwójne naboje, 50 ml każdy. 
Kaniule i końcówki w zestawie.

SILGIPS

Parametry produktu:
Kolor szary
Zapach bezzapachowy
Gęstość (20°C) 1,58 g/cm³
Skurcz (po 24 godz.) 0,05 - 0,30%
Twardość Shore'a A 85 - 92



Parametry produktu:
Wytrzymałość wiązania na poziomie 20 ± 3 MPa

UNIWERSALNY 
JEDNOBUTELKOWY 
SYSTEM WIĄŻĄCY
System wiążący V generacji, na bazie 
mieszaniny żywic dimetakrylanowych 
(BisGMA, HEMA, BisEMA), 
z dodatkiem alkoholu etylowego.

Dostępny w butelce 4 ml.

MASTERBOND
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CHROŃ SIEBIE 
I SWOICH NAJBLIŻSZYCH

Wyrób medyczny, który powstał w odpowiedzi 
na konieczność eliminacji zakażeń bakteryjnych 

w gabinecie stomatologicznym.

Zawiera chlorheksydynę, jeden z najbardziej 
rozpowszechnionych antyseptyków świata, 
docenioną zarówno ze względu na szerokie 

spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, 
jak i potwierdzoną skuteczność oraz 

bezpieczeństwo stosowania. 

MUSON zmniejsza ryzyko zakażeń i eliminuje 
większość drobnoustrojów. Wyrób może być 

stosowany wielokrotnie w ciągu doby bez ryzyka 
wysuszenia śluzówki jamy ustnej.

Wszystkie substancje użyte przy produkcji wyrobu 
medycznego MUSON są bezpieczne, dlatego może 

być on używany według indywidualnych potrzeb, 
również samodzielnie przez pacjentów  

w warunkach domowych.

Dostępny w opakowaniu 90 tabletek.

MUSON

Parametry produktu:
• stabilny dzięki dodatkowi 

modyfikowanego wodorowęglanu 
sodu (Effer-Soda®)

• naturalny aromat miętowy 
• bez alkoholu
• bez sztucznych barwników 

i konserwantów. 
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Parametry produktu:
Długość 60 mm (+ 2 x 5 mm
 wewnątrz kocówek)
Szerokość 2,5 ± 0,2 mm
Grubość 0,7 ± 0,1 mm

Bardzo wysoka wytrzymałość na zginanie 
i ściskanie. Duża odporność na wilgotne 
środowisko jamy ustnej.

Kompendium wiedzy WŁÓKNO KOMPOZYTOWE 
dostępne na www.arkonadent.com

WŁÓKNO
KOMPOZYTOWE
Wyrób medyczny do stosowania 
we wszystkich rekonstrukcjach, 
gdzie niezbędne jest podparcie 
z włókna stomatologicznego.

PROSTE
• błyskawiczny i samodzielny zabieg 

bez pomocy asysty;
• wysoka plastyczność: modelowanie 

proste jak wykonanie wypełnienia;
• brak problemu sprężynowania: 

włókno uformowane nie odkształca się, 
pozostaje w miejscu położenia.

DLA WSZYSTKICH 
• zastosowanie we wszystkich typach 

prac kompozytowych;
• modelowanie intuicyjne, nie wymaga 

żmudnych szkoleń;
• dostępne dla każdego pacjenta ze względu 

na stosunkowo niski koszt zabiegu.

Opakowanie zawiera 1 szt. produktu.
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WŁÓKNO
KOMPOZYTOWE

Podbudowa nakładów 
i dużych wypełnień

Szyna stabilizująca 
rozchwiane zęby

Szynomost stabilizujący 
i uzupełniający brak pojedynczego zęba

Podbudowa mostu 
uzpełniającego brak pojedynczego zęba

Podbudowa korony, 
do zastosowania na każdy ząb

Podbudowa 
endokorony
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PRZYZWYCZAJ SIĘ 
DO BEZPIECZEŃSTWA
Materiał stomatologiczny 
w opakowaniu typu blister 
 z przeznaczeniem dla jednego 
pacjenta, do wykonywania 
wszystkich rodzajów 
wypełnień.

• Eliminuje ryzyko 
zakażeń krzyżowych.

• Zmniejsza zużycie 
kompozytu.

• Skraca i ułatwia zabieg.

Dostepny w blistrach 0,2 g lub 0,07 g 
w opakowaniach 30 szt. i 200 szt.

Kolory: A1, A2, A3, A3,5, OA2, OA3, 
B1, B2, C2, D2, D3, Incisal, PINK i BLUE

Parametry produktu:
Zawartość napełniaczy 78% wag.
Wytrzymałośćna trójpunktowe zginanie 120-140 MPa
Średnicowa wytrzymałość na rozciąganie (DTS) 37-40 MPa
Chłonność wody 16 ± 7 μg/mm³
Rozpuszczalność w wodzie 0,7 ± 0,2 μg/mm³ 

Kompendium wiedzy NEXT dostępne na www.arkonadent.com

NEXT
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NEXT
Średnie wypełnienia

Wypełnienia kolorowe
zębów mlecznych

Zabiegi tymczasowe: szynowanie, 
retainery ortodontyczne

Małe wypełnienia 
zębów mlecznych i stałych

Duże wypełnienia

Zabiegi tymczasowe:
podnoszenie wysokości zwarcia
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Parametry produktu:
Wytrzymałość na trójpunktowe zginanie (FS)  140–160 MPa
Moduł sprężystości (E)  8–9 GPa
Średnicowa wytrzymałość na rozciąganie (DTS)  41 MPa
Twardość Vickersa (HV1)  60 VHN

Niska rozpuszczalność produktu w wodzie (0,55 μg/mm³; ISO 4049)  
gwarantuje wysoką odporność wykonanych prac na wilgotne środowisko 
jamy ustnej. 

KOMPOZYT 
O PODWYŻSZONEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI 
MECHANICZNEJ
BOSTON to światłoutwardzalny 
kompozyt mikrohybrydowy 
o podwyższonej wytrzymałości 
mechanicznej, dający lekarzowi 
szczególny komfort przy pracach 
protetycznych – tymczasowych oraz 
stałych. Specjalnie opracowany skład 
kompozytu gwarantuje wyjątkową 
trwałość koron i mostów.

Dostępny w strzykawkach 6 g.

Kolory: A1, A2, A3, A3,5, OA2, OA3, 
B1, B2, C2 D2, D3, T

BOSTON
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BOSTON
DOSTĘPNY RÓWNIEŻ 
W NOWOCZESNYCH BLISTRACH!
Blistry 0,2 g w opakowaniach 40 szt. i 200 szt. 
Kolory: A1, A2, A3, A3,5, OA2, OA3, B1, B2, C2, D2, D3, T



ZWIĘKSZA POŁYSK 
I GŁADKOŚĆ WYPEŁNIEŃ
Uniwersalny światłoutwardzalny preparat 
na bazie żywic dimetakrylanowych.

Może być stosowany na powierzchnie 
kompozytów światłoutwardzalnych 
i chemoutwardzalnych po ich całkowitym 
spolimeryzowaniu.

Podnosi wytrzymałość mechaniczną 
i odporność wypełnień glasjonomerowych 
na wilgotne środowisko jamy ustnej.

Produkt dostępny w butelce 3 ml. 

Parametry produktu:
Czas polimeryzacji warstwy 30-40 s
Twardość Vickersa po naświetleniu, HV0,05 58 ± 6

BOSTON
GLAZURA



BOSTON
GLAZURA MIKROHYBRYDOWY 

KOMPOZYT 
TYPU FLOW

Uniwersalny materiał 
światłoutwardzalny 

o wszechstronnym zastosowaniu.

Wysoka wytrzymałość mechaniczna 
i sprężystość oraz odporność 
na wilgotne środowisko jamy 
ustnej gwarantują możliwość 

wykorzystania FLOW-ART wszędzie 
tam, gdzie płynna konsystencja oraz 

łatwość zapływania kompozytu 
są pożądane.

Dostępny w strzykawkach 2 g 
i zestawach 3 x 2 g.

Kolory: A1, A2, A3, A3,5 i OA2

Parametry produktu:
Wytrzymałość na trójpunktowe zginanie (FS) 110 – 130 MPa
Średnicowa wytrzymałość na rozciąganie (DTS) 39 MPa
Twardość Vickersa (HV1) 40 VHN

FLOW-ART
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KOLORY SĄ NIEZBĘDNE 
W STOMATOLOGII
Mikrohybrydowy światłoutwardzalny 
kompozyt o półpłynej konsystencji 
w 9 wyjątkowych kolorach, spełniający 
wymagania normy ISO 4049.

Dostępny w strzykawkach 1 g.

Parametry produktu:
Wytrzymałość na zginanie 85-115 MPa
Chłonność wody  17,7 ± 1,5 μg/mm³  
Rozpuszczalnośc w wodzie 2,4 ± 1,3 μg/mm³ 

Kompendium wiedzy FLOW-COLOR 
dostępne na www.arkonadent.com 

FLOW-COLOR
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FLOW-COLOR

Oznaczanie i zabezpieczanie ujść kanałów 
po leczeniu endodontycznym

Ochronne znakowanie 
granicy szkliwa 

przy podnoszeniu 
wysokości zwarcia

Lakowanie umożliwiające 
kontrolę ilości oraz 

umiejscowienia materiału 
na zalakowanym zębie

Poprawa estetyki 
w miejscach wymagających 

użycia kompozytów w kolorach 
niezębowych

Ochronne znakowanie granicy szkliwa 
przy zakładaniu tymczasowych szyn 

i retainerów ortodontycznych
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LAK
SZCZELINOWY
ZABIEG LAKOWANIA 
W JEDYNE 90 SEKUND
Nanohybrydowy transparentny kompozyt 
typu flow o optymalnej konsystencji, 
gwarantującej szybkie zapływanie materiału 
we wszelkie nierówności i szczeliny.

Dodatek specjalnego środka proadhezyjnego 
utrzymuje lak w miejscu położenia 
oraz zapewnia efektywne wiązanie 
laku z powierzchnią zęba.

Transparentność produktu zapewnia 
możliwość obserwacji zalakowanej 
powierzchni.

WYGODNA, BŁYSKAWICZNA APLIKACJA
• Nie wymaga stosowania systemu 

wiążącego.
• Idealnie zapływa i nie ścieka z powierzchni.
• Błyskawiczna polimeryzacja (5 s).

Dostępny w strzykawkach 1 g.

Parametry produktu:
Wytrzymałość na zginanie (FS) 85-95 MPa
Rozpuszczalność w wodzie 1,0 ± 0,2 μg/mm³  
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Lakowanie 
ósemek górnych

Lakowanie 
otworów ślepych

Lakowanie 
zdrowych zębów mleczmych

Lakowanie 
zdrowych zębów stałych

Lakowanie 
zębów z próchnicą powierzchniową

LAK
SZCZELINOWY

15

WWW.ARKONADENT.COM



MATERIAŁ KOMPOZYTOWY 
SŁUŻĄCY DO ZWIĘKSZANIA 
NATĘŻENIA BARWY 
PODBARWIACZ poprawia estetykę 
kompozytowych prac protetycznych 
i kompozytowych wypełnień.

Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi 
materiałami światłoutwardzalnymi na bazie 
żywic dimetakrylanowych.

Dostępny w strzykawkach 1 g.

Kolory:

PODBARWIACZ

Biały Dziąsłowy A B C

WYTRAWIACZ
STOMATOLOGICZNY
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LIDER WŚRÓD 
WYTRAWIACZY

Wytwarzany wyłącznie 
z naturalnych surowców 

na bazie wody podlegającej 
farmaceutycznemu uzdatnianiu 

i ozonowaniu.

Idealne wytrawienie 
bez przebarwiania.

Dostępny w strzykawkach 13 g i 2,6 g.

WYTRAWIACZ
STOMATOLOGICZNY

Właściwości produktu:
• optymalna żelowa 

konsystencja 
• idealne pokrywanie 

trawionych powierzchni
• łatwe spłukiwanie 

bez pozostawiania resztek
• nie barwi zębów.
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PŁYN DO PŁUKANIA 
KIESZONEK DZIĄSŁOWYCH
Zestaw strzykawkowy 
oraz odpowiednio wygięta igła 
gwarantują precyzyjne zadozowanie 
płynu do kieszonki dziąsłowej 
z wytworzeniem niewielkiego ciśnienia, 
ułatwiającego płukanie, przemywanie 
i oczyszczanie kieszonki dziąsłowej 
z treści zapalnej.

PAROSIN rozrzedza i rozpuszcza treść 
zapalną zalegającą w kieszonkach 
dziąsłowych bez, bolesnego dla pacjenta, 
wytwarzania piany.

Dzięki skojarzonemu działaniu wody 
ozonowanej, niskiego pH oraz składników 
mineralnych i nanocząstek srebra. 
PAROSIN efektywnie oczyszcza kieszonki 
i ogranicza wtórne zagnieżdżanie 
się drobnoustrojów patogennych.

Dostępny w zestawie 10 strzykawek x 3 ml.

Parametry produktu:
Gęstość 1,00-1,02 g/cm3  
pH 3,1 - 3,3
Smak delikatny, jabłkowo-miętowy

PAROSIN
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Zapalenie kieszonek 
dziąsłowych

Okolice aparatów 
ortodontycznych

Kieszonki dziąsłowe sąsiadujące 
z zębem przeznaczonym do ekstrakcji

Okolice zębów z utrudnionym 
wyrzynaniem, zwłaszcza ósemek

Okolice wypełnień 
klasy drugiej

Pod pracami protetycznymi 
typu mosty lub korony
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Parametry produktu:
• wysoka wytrzymałość mechaniczna
• łatwość formowania 

ŚWIATŁOUTWARDZALNE 
WŁÓKNO POLIARAMIDOWE
PODWIĄZKA to włókno stomatologiczne 
w postaci splotu typu flat braid, nasączone 
mieszaniną żywic dimetakrylanowych. 

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością 
mechaniczną oraz wygodą pracy.

ZASTOSOWANIE
• podbudowa kompozytowych 

prac protetycznych, 
• stałe i tymczasowe szyny 

i retainery ortodontyczne.

Wymiary produktu: 
długość 10 cm, grubość 0,3 mm.

Dostępna w trzech wariantach szerokości: 
2 mm, 3 mm i 4 mm.

PODWIĄZKA
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