
Krachtig gingivaal management

Racegel

Racegel
de efficiënte manier om al uw 
gingivale preparaties uit te voeren  

Racegel 
vs. 

Retractiepasta

Racegel 
vs.

 Hemostatische producten

Racegel
vs.

Retractiedraadjes

Vergt geen bijkomend 
hemostatisch producten

Blijft op zijn plaats, 
druipt niet en loopt niet uit

Laat zich gemakkelijker 
en sneller aanbrengen

Garandeert de hoogste kwaliteit 
bij afdrukname met 

een minimale gingivaretractie

Veroorzaakt geen verkleuring 
van de gingiva

Eenvoudige reiniging zonder 
opnieuw bloeding te veroorzaken

Geen nood 
aan specifiek instrumentarium

Garandeert de hoogste kwaliteit 
bij afdrukname met 

een minimale gingivaretractie

Garandeert de hoogste kwaliteit 
bij afdrukname met 

een minimale gingivaretractie 

Smaakt naar frambozen 
voor een optimaal patiëntencomfort

Handig kant-en-klaar 
aanbrengsysteem

Behoudt de integriteit 
van de epitheliale aanhechting

Verpakking

Beschikbaar in:  
- doos van 3 spuitjes en 30 voorgebogen tips
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Mondtemperatuur

Minimale retractie en toch kwaliteitsvolle afdruknames

Minimale, doch toereikende gingivale retractie voor een nauwkeurige bepaling van de cervicale randen  
om keer op keer de hoogste kwaliteit bij afdrukname te garanderen. 

Gemakkelijke, snelle en nauwkeurige plaatsing

Ä Kant-en-klare spuitjes met voorgebogen tips

Ä Gemakkelijk in de sulcus in te spuiten gel

Ä De gel druipt niet en loopt niet uit tijdens de plaatsing

Ä Goed zichtbare gel dankzij zijn oranje kleur

Snel en nauwkeurig afspoelen

Ä Omkeerbare thermogelifieerbare viscositeit:

 - De viscositeit van Racegel neemt af wanneer er gespoeld wordt met koud water

 - Eenvoudig weg te spoelen zonder opnieuw bloeding te veroorzaken 

Gebruik van retractiedraadjes 
optioneel bij een diepe 

subgingivale voorbereiding
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Racegel is de enige theRmogelifieeRbaRe gel die  
een dRoge en zuiveRe omgeving biedt vooR elke 

pRoceduRe waaR een goede gingivale pRepaRatie veReist is. 

Geïntegreerd adstringerend effect

Ä  Contractie van zacht weefsel dankzij 25% aluminiumchloride

Ä  Optimale controle van bloedingen zonder verkleuring van de gingiva 

Ä  Subgingivale caviteitsranden goed bereikbaar

Ä  Geen bijkomende hemostatische producten nodig

Ä   Creatie van een droge en zuivere omgeving

Conventionele of  
digitale afdruknames

Subgingivale Klasse II-  
en Klasse V-caviteiten

Plaatsen van kronen
 of facetten 

Atraumatische gingivale preparatie

Ä  Van vloeistof tot gel: unieke thermogelifieerbare viscositeit:

 - Bij kamertemperatuur (20 °C) is Racegel vloeibaar in de spuit

 - De viscositeit van Racegel stijgt naargelang van de temperatuur

 - Bij contact met mondweefsel (35 °C) neemt de viscositeit van Racegel toe en wordt het meteen een gel

Evolutie van de viscositeit van Racegel naargelang van de temperatuur

Vóór het aanbrengen van Racegel

Na  het aanbrengen van  Racegel:  
droge en zuivere gingiva


