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AJ VY MÁTE PACIENTOV S ALERGIOU A NEKOMPATIBILITOU ? 

 

PURAN  HC    35g - 31€  / 500g - 96€   

nealergická, teplom polymerizujúca bazálna pasta pre výrobu zubnej protézy. 

Vyvinutá špeciálne pre alergických pacientov a pacientov s nekompatibilitou. 

Jednozložková pasta bez pridania methylmethacrylatu a benzoylperoxidu. 

Jednoduchá technológia. Použiteľné u 95% alergikov. Farba ružová, ružová 

s vláknami a transparentná.  
 

 

PURAN HC set  -  39,90€ 

1 x 10g Puran HC for testplate  

1 x 35g Puran HC  

1 x 10ml Seperator HC ( universal )  

1 x 10ml Aceton  

 

 

 

Vhodný pre úplne snímateľné náhrady, čiastočne snímateľné náhrady, imediátne náhrady, opravy. Vhodné pre 

pacientov citlivých na methyl methacrylate a benzoyl peroxid. Produkt, je kvalifikovaný ako zdravotnícka 

pomôcka podľa Európskej smernice 93/42 / EHS. Materiálové zloženie : plexiglas , benzoyl peroxide - no 

phtalathaltigen commodities, oligomer , polyurethane dimethacrylate. 

 

Pasta môže byť polymerizovaná v kyvete, alebo C-silikónovej forme Novosil lab / Zetalabor. Sádru, resp. silikón 

opakovane naizolujte so Separator Novodent Universal a nechajte vyschnúť. Lisujte pomaly, postupne zvyšujte 

tlak a niekoľkokrát lisovanie opakujte. Kyvetu vložte na 20min. do vodného kúpeľa zohriateho na 80°C. Potom 

uveďte vodu do varu a polymerizujte 25min.  Puran HC polymerizuje iba vo vriacej vode.  Chladenie odporúčame 

30min na vzduchu. Neochladzujte kyvetu v studenej vode, vyhnete sa stresovým zlomeniam a prasklinám ! 

Spojenie s akrylátovými zubami Optostar Heraeus Kulzer odporúčame s vytvorenou retenciou. Rebázie a opravy 

môžete robiť s Puran CC, acetón slúži na zmáčanie, rozleptanie a očistenie povrchu.  

 

Pre konzistentnú pastovitú a homogénnu formu materiálu je Puran 

HC pružnejší  a s vyššou medzou pevnosti. 

 

Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Skladovanie: min. +5 

°C, max. +25 °C. Chráňte pred deťmi. Zvýšená teplota skladovania 

skracuje životnosť, naopak, odporúčame skladovanie v chladničke. 
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