SWISS
MADE

Švýcarské
řešení
pro prémiovou
záchovnou
stomatologii

polydentia.ch

myQuickmat
Forte
starter kit

myTines:
opakovaně použitelné, zaměnitelné a
autoklávovatelné koncovky kroužků

vylepšete své
postupy

nové!

titanové matrice

myRing
Forte
myWedge

LumiContrast

QuickmatFLEX
více informací na
druhé straně

VÝHODY
• Pro lepší výplně třídy II s těsnými body kontaktu
• Výběr sekčních matric prémiové kvality: ocelové LumiContrast a
QuickmatFLEX z titanu s elastickou pamětí.
• myTines: autoklávovatelné koncovky na kroužek pro opravu zubů s
různou interproximální anatomií a širokou kavitou
• Vysoce kvalitní kroužek pro sekční matrice, vyroben z nerezové oceli
Dr. Losada, Švýcarsko

• Anatomické klínky ve tvaru písmene V pro lepší přizpůsobení v
krčkové oblasti

7 390 Kč
5213189 - obsahuje:

více
informací

Objednávejte
nyní

2
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ks
párů
ks
ks
ks

299 €

6 280
254 €

Kč

my Ring Forte
myTines sortiment (malé, střední, velké)
QuickmatFLEX sekčních matric - 10 premolárových, 10 molárových & 5 Molar Deep.
LumiContrast sekčních matric - 10 premolárových, 10 molárových & 5 Molar Deep.
myWedge (10 ks od každé - XS, S, M, L)

Hu-Fa
Dental
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SWISS
MADE

užijte si
elastickou
paměť

polydentia.ch

nové!

QuickmatFLEX
titanové
sekční matrice
vyvinuty ve spolupráci se

QuickmatFLEX
titanové
sekční matrice

Excelentní elastická paměť
a odolnost
porovnání QuickmatFLEX
sekčních matric a
sekčních matric z nerez oceli

Ultra-tenké (0,03 mm)
titanové sekční
matrice s excelentní
elastickou pamětí

QuickmatFLEX titanové sekční matrice

VÝHODY
• Ultra-tenké 0,03 mm. Snadné zavádění do úzkých
interproximálních prostor

Sekční matrice z nerez oceli

• Vylepšená elasticita. Snadná manipulace a přizpůsobení
• Vynikající pružnost a elastická paměť. Matrice odolávají
deformaci díky své pružnosti.

sledujte
video

• Řešení šetřící váš čas. Obnovení přirozené anatomie
vyžaduje méně ﬁnálních kroků
• Optimalizované prodloužení v krčkové oblasti pro výplně
hlubokých kavit

Dostupná balení:
QuickmatFLEX sekční matrice
Premolar 0,03 mm / 5 mm, 100 ks

5213431

QuickmatFLEX sekční matrice

5213432

Premolar 0,03 mm / 6,4 mm, 100 ks
QuickmatFLEX sekční matrice Deep Molar

5213433

0,03 mm / 6,4 mm + prodloužení, 50 ks

Objednávejte
nyní

Hu-Fa
Dental

2 280 Kč

91 €

1 830 Kč

73 €

2 280 Kč

91 €

1 830 Kč

73 €

1 550 Kč

62 €

1 240 Kč

49 €

Dr. Giuseppe Chiodera,
Itálie

Dr. Antonino Nicolò,
Itálie
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