ПРЕДВИДИМИ
ПЛЪТНИ КОНТАКТИ

Информация за опаковките
659700

Въвеждащ комплект
100 Mатрици – по 25 от всеки размер: 3.5 мм, 4.5 мм, 5.5 мм, 6.5 мм;
75 Клинчета – по 25 от всеки размер: малки, средни, големи;
30 Предпазни матрици с клинче – 10 от всеки размер: малки, средни, големи;
1 Универсален пръстен; 1 Стеснен пръстен; 1 Форцепс; 1 Pin -пинсета.

www.dentaladvisor.com

Editors’ Choice
+++++

606.03.000	SDR™

Начален комплект

Без стресова обтурация
в комбинация със SDR

625.00.001 Стартов комплект
20 Матрици – 15 x 5.5 мм, 5 x 4.5 мм;
15 клинчета – по 5 от всеки размер: малки, средни, големи;
5 Предпазни матрици с клинче – средни;
2 Универсални пръстена; 1 Форцепс; 1 Pin -пинсета;
1 SDR мостра: 4 компюли.

Използвайте Palodent® Plus заедно със SDR!
Това е бърза, лесна процедура, която
осигурява плътно маргинално запечатване,
точни контакти и сигурност на вашето
възстановяване.

	45 компюли универсален цвят
(0.25 г всяка); 1 Пистолет за
компюли; 1 Xeno®V+ (2.5 мл).

Опаковка матрици
659710

Размер 3.5 мм (50 в опаковка)

659720

Размер 4.5 мм (50 в опаковка)

659730

Размер 5.5 мм (50 в опаковка)

659740

Размер 5.5 мм (100 в опаковка)

659750

Размер 6.5 мм (50 в опаковка)

Опаковка пръстени
659760

Универсален (2 в опаковка)

659770

Стеснен (2 в опаковка)

606.03.002	SDR™

Поддържащ комплект
	15 компюли универсален цвят
(0.25 г всяка).

Опаковка клинчета
659780

Малки (100 в опаковка)

659790

Средни (100 в опаковка)

659800

Големи (100 в опаковка)

606.03.003	SDR™

Опаковка предпазни матрици с клинче

	50 компюли универсален цвят
(0.25 г всяка);
1 SDR™ кутийка за съхранение.

Конвенционална
процедура

БАВНО
И СЛОЖНО

659830

Малки (50 в опаковка)

659840

Средни (50 в опаковка)

659850

Големи (50 в опаковка)

659810

Форцепс (1)

659820

Pin Пинсета (1)

БЪРЗО
И ЛЕСНО

	
Аплициране

до 4 мм без отделно послойно нанасяне.
адаптация кън кавитета, подобна на тази
на течните композити.
	
Съвместим с композита, който използвате в момента.*
	
Отлична

* Химически съвместим с адхезиви и композити на метакрилатна основа
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Еко комплект

Eлиминиране на стреса при втори клас възстановявания
Предвидими плътни контакти
Плътно гингивално прилепване

МОД кавитети

Ni-Ti сплав с памет за формата,
изключителна еластичност
и издръжливост, до 1000
пъти автоклавируема

По-малко излишъци от материал,
по-малко довършителни процедури
Лесна за употреба система

Дълбоки комплексни кавитети

Изразен маргинален
ръб за възстановяване
на идеалната анатомия

Ушички за лесно поставяне
и отстраняване

Гингивална козирка:
предотвратява образуването
на шупли и процепи в областта
на гигнгиво-аксиалния ъгъл

V-образни пластмасови зъбчета,
подсилени с фибростъкло, за
задържане и фиксиране на клинчето
Отвори за Pin пинсета за по-лесно
поставяне и отстраняване

По-голяма извивка:
матрицата обхваща плътно зъба

П Р ЕЦИЗНИ ПРЕДПАЗНИ МАТРИЦИ
С КЛИНЧЕ "WEDGEGUARD"
+ По-нисък риск от интерпроксимално увреждане
на съседния зъб.
+ Бързо и лесно
препариране на кавитета.
+ Предпазната матрица се
откача след препарацията,
като клинчето остава на
мястото си.

АНАТОМИЧНИ
КЛИНЧЕТА
+ Крилцата се свиват
и разширяват, за
лесно поставяне
и уплътняване.
+ Вдлъбната долна
повърхност позволява
поставянето на
втори щифт от
противоположната
страна.

МАТРИЦИ
С УШИЧКИ
+ 3,5 мм: за детски зъби и консервативна
препарация на премолари.
+ 4,5 мм: средно големи по размер
кавитети на премолари.
+ 5,5 мм: най-често срещаните по
размери II клас кавитети на молари.
+ 6,5 мм: дълбоки и широки кавитети,
възстановяване на туберкул при молари

Липсващи туберкули

УДОБЕН ЗА РАБОТА
ФОРЦЕПС

СПЕЦИАЛНА
PIN П И Н С Е Т А

ИЗДРЪЖЛИВИ Ni-Ti ПРЪСТЕНИ

+ Функция "заключване"
и работни рамена под
ъгъл за сигурно
задържане на пръстена.

+ Зъбчето при върха навлиза
в отвора на матрицата и клинчето
и осигурява позитивно и сигурно
захващане.

+ Универсален

+ Вдлъбнатини по
вътрешната част
на работните рамена
за пристягане и връщане
първоначалната форма
на пръстена.

+ Нормално състояние в затворена
позиция: по-малък риск от
изпускане на матрицата и клинчето.

+ Тесен за премолари

+ Топче-полировчик (гладилка)
се оформя от върховете на пинсетата.

