
Não arrisque. Simplesmente acerte!Take 1 Advanced

Take 1 Advanced 
Material à base de Polivinil Siloxano (VPS)

Your practice is our inspiration.TM



Take 1 Advanced

Take 1 Advanced
Da nossa experiência com materiais de moldagem de alto 
desempenho, juntamente com recentes avanços tecnológicos, 
surge um material de Polivinil Siloxano com a combinação ideal de 
propriedades físicas: força, elasticidade, estabilidade dimensional, e 
a capacidade de moldar com precisão em qualquer ambiente. Take 1 
Advanced apresenta diversas viscosidades e tempos de presa.

Pesquisa
Assim como em qualquer material odontológico, as propriedades físicas e mecânicas do material de moldagem irão determinar o 
quão eficiente ele será em diferentes situações clínicas. Enquanto alguns materiais focam em um único atributo, é fundamental que 
essas propriedades funcionem bem juntas. O Take 1 Advanced possui propriedades com qualidade superior a outros materiais à 
base de Polivinil Siloxano quando comparados individualmente ou quando combinados.

Ângulo de Contato 

A formulação patenteada contém um modificante hidrofílico 

polimerizável, que rompe a tensão superficial facilmente, 

deslocando a saliva e outros fluidos para moldar 

detalhes precisos em qualquer ambiente. 

Características
Incomparável resistência ao rasgamento e estiramento. 
Um material de moldagem forte, flexível, que se estende ao 
redor do preparo sem enfraquecer, rasgar ou distorcer.

Material de moldagem hidrofílico. Desloca fluidos intraorais 
para produzir moldes com riqueza de detalhes, sem espaços 
vazios ou lacunas.

Excelente estabilidade dimensional. A moldagem não 
distorce devido à mudança dimensional ou deformação 
temporária.

Grande variação de viscosidades e tempo de presa. 
Ajuda a superar dificuldades comuns na moldagem, e vai de 
encontro à necessidade do dentista.

Resistência ao rasgamento
Take 1 Advanced wash material resiste ao rasgamento ao redor dos 

preparos durante a remoção da boca. Isso, combinado com o alto 

percentual de estiramento, permite que a moldagem da margem dos 

preparos permaneça intacta mesmo nas áreas subgengivais.  

Take 1 Advanced Bite Registration 
Take 1 Advanced Bite completa o portfólio de materiais de moldagem,
proporcionando ao dentista uma solução completa com uma única família de produtos.

Material uniforme 
e livre de bolhas

Excelentes detalhes anatômicosContatos excepcionais 
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Ângulos de Contato

Estudo interno. Dados disponíveis sob consulta.

Estudo interno. Dados disponíveis sob consulta.
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Resistência ao Rasgamento

Tempos de Presa

Tempos de Trabalho Tempos de Presa na Boca Tempo Total

Cartuchos de Moldagem (LB Wash, RB Wash, Med/Mono, HB Tray, Rigid Tray)

Massa Densa (Putty)

Cartucho Registro de Mordida (Bite Registration)

Cartucho
 

Fast Set

Regular Set

Fast Set

Regular Set

Fast Set

Regular Set

Fast Set

Regular Set

LB Wash

Altamente fluído,
flexível e hidrofílico  

RB Wash

Alta tixotropia com
incrível resistência
ao rasgamento

Med/Mono

O balanço perfeito
entre o leve e o
pesado

HB Tray

Incomparável
estabilidade
dimensional
e elasticidade

Putty

A mais densa 
viscosidade para
um mecanismo de
compressão extra

Bite Reg

Excepcional
resistência à
deformação para
proteção da
integridade oclusal

Rigid Tray

Fast Set Fast Set 

Mistura Manual Regular Set

Desenvolvido
para promover
estabilidade
e suporte

Opções: Viscosidades 
e Tempos de Presa

Referência 
1.011.5566 
1.011.5567 
1.011.5568 
1.011.5569 
1.011.5570 
1.011.5571 
1.011.5572 
1.011.5573 
1.011.5574 

1.011.5575 

Descrição
Take 1 Adv - Cart LB Wash Regular Set
Take 1 Adv - Cart LB Wash Fast Set
Take 1 Adv - Cart RB Wash Regular Set
Take 1 Adv - Cart RB Wash Fast Set
Take 1 Adv -Cart Medium/Mono-Regular Set
Take 1 Adv - Cart Medium/Mono-Fast Set
Take 1 Adv - Cart Tray Regular Set
Take 1 Adv - Cart Tray Fast Set
Take 1 Adv - Cart Bite Registration
Take 1 Adv - Cart Rigid Tray - Fast Set

Referência
1.011.5576 
1.011.5579 
1.011.5580 
1.011.5583 
1.011.5584 
1.011.5585 
1.011.5586 
1.011.5581 

1.011.5582 

Descrição
Take 1 Adv - Putty
Take 1 Adv-Pontas mist pequena (48 unid)
Take 1 Adv - Pontas mist larga (48 unid)
Take 1 Adv-Pontas intra ribbon 100 unid
Take 1 Adv - Pistola dispensadora (1 unid)
Take 1 Adv - Adesivo V.P.S 15ml (1 frasco)
Take 1 Adv - Adesivo V.P.S 59ml (1 frasco)
Take 1 Adv - Pontas intra peq  (100 unid)
Take 1 Adv - Pontas intra larga (100 unid)
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2:30
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(Fast Set)   4:00 min
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1:00 min00:45
Presa Rápida

(Fast Set)   00:15  

4:15minPresa Rápida
(Fast Set)   



KaVo e Kerr, juntas e com o mais completo

portfólio para equipar seu consultório.

Viva a melhor experiência
da odontologia.

Só uma marca líder e reconhecida por profissionais de odontologia de 

todo o mundo pode proporcionar a você uma experiência cada vez mais 

completa. Além da alta tecnologia em instrumentos, equipamentos e 

diagnóstico por imagem, a Kerr se une à KaVo para oferecer também as 

melhores opções em materiais dentários.

Nossos produtos são projetados tendo você em mente. Eles são 

inteligentes, para que você possa trabalhar com mais inteligência. Eles 

são eficientes, para que você possa otimizar o seu fluxo de trabalho. 

Eles são confiáveis, para que você fique mais confiante em seu 

resultado - o que lhe permite viver mais a vida fora do consultório.

A KaVo cuida para que paciente e dentista estejam sempre em ótimas 

condições de higiene, ergonomia e tenham uma proteção segura contra 

infecções durante todo o tratamento.

Nossos produtos proporcionam ao paciente conforto e segurança e ao 

profissional maior confiança e comodidade durante o seu trabalho. 

Já a Kerr, com sua linha de consumíveis, foca em compósitos, adesivos, 

materiais de moldagem, cimentos e acessórios para restaurações e 

profilaxia e tem descoberto novos caminhos trazendo o que há de 

melhor em produtos.  

Temos uma relação de reciprocidade com os dentistas. Quando 

os clientes falam, nós escutamos e continuamos a desenvolver 

produtos que ajudem o seu trabalho a ficar ainda melhor. 

O Grupo KaVo Kerr oferece os produtos e soluções mais abrangentes, 

tudo o que o profissional da Odontologia usa em seu trabalho diário. 

Cada produto e cada marca complementa a outra. E cada uma 

faz com que você se sinta melhor em relação ao seu desempenho. 

Nosso objetivo é transformar inspiração em sucesso. Você pode vê-

la em nossos processos e em nossos produtos. Você pode senti-la em 

seu trabalho.

Seu trabalho deve funcionar como você quer - com o melhor de sua 

habilidade. Cada pessoa. Cada peça de equipamento integra-se com 

a seguinte. Cada marca conecta você com seus pacientes e todo o 

processo funciona. No final, o seu trabalho é um reflexo de você. 

Ele deve inspirar confiança. Ele deve comunicar confiança. Ele deve 

funcionar. 

Grupo KaVo Kerr. Inspiring Best Practices.

KaVo Kerr Group.
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Fábrica KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda     

Rua Chapecó, 86 CEP 89221-040 - Joinville/SC  Fone: (47) 3451 0100

Filial KaVo no Brasil - São Paulo

Rua Alameda dos Aicás 527, Moema - CEP 04086-001 - São Paulo/SP  Fone: (11) 3323 0500   

 

www.kavo.com.br 

Imagens meramente ilustrativas. As informações constantes neste catálogo podem sofrer alterações sem prévio aviso. Alguns ítens mostrados ou mencionados são opcionais ou acessórios. Consulte seu revendedor.


