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SeptoContact

NÁSTROJ PRO REKONSTRUKCI BODU KONTAKTU

BALENÍ
KÓD POPIS
0105020018 SeptoContact: 2 nástroje, každý s distálním a meziálním hrotem

INDIKACE 
Nástroje určují funkční vlastnosti dentálních materiálů do 
značné míry. Dobře zvolené instrumentárium má značný 
vliv na efektivitu a ergonomii práce zubního lékaře. 
SeptoContact je velmi praktický nástroj určený pro 
snadnou a především opakovatelnou rekonstrukci bodů 
kontaktu z kompozitů.

VLASTNOSTI A VÝHODY 
Zaručené dosažení perfektního bodu kontaktu za použití 
opakovaného postupu “tří kroků”.
• Jeden nástroj pro velké kavity (L) a jeden pro 

malé kavity (S).
• Každý nástroj má distální a meziální hrot.
• Nástroje jsou světlovodivé, umožňují polymerizaci.
• Jsou vhodné pro sterilizaci.

NÁSTROJE
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SeptoCompo Shape

SILIKONOVÉ KONCOVKY PRO MODELOVANÍ KOMPOZITU

VLASTNOSTI A VÝHODY
• Umožňují vyhnout se efektu linií mezi vrstvami 

kompozitu, které mohou vzniknout při aplikaci 
vrstvené techniky.

• Poskytují hladký povrch, který výrazně zkracuje dobu 
konečného dokončování a leštění.

• K dispozici ve dvou verzích s tvrdými a měkkými 
koncovkami pro optimální výsledky v závislosti na 
tvrdosti používaného kompozitu.

• Koncovky jsou k dispozici ve čtyřech tvarech, které 
umožňují jejich výběr pro různé klinické případy.

• SeptoCompo Shape je vhodný pro sterilizaci, stejně 
tak i koncovky.

INDIKACE
Silikonové koncovky SeptoCompo Shape jsou skvělým 
pomocníkem pro pohodlné modelování přímých 
i nepřímých výplní. Snadná manipulace, kontrola 
adaptace nanášených vrstev a schopnost řídit “lepivost” 
jednotlivých kompozitů jsou nesporné výhody tohoto 
nástroje. Každý pohyb s tímto nástrojem snadno 
modeluje kompozit v ideální, anatomický tvar výplně.

BALENÍ
KÓD POPIS
0105020019 SeptoCompo Shape: 2 nástroje + 8 ks silikonových koncovek (měkké/tvrdé)
0105020020 SeptoCompo Shape Refill: 4 ks měkké silikonové koncovky 
0105020021 SeptoCompo Shape Refill: 4 ks tvrdé silikonové koncovky

NÁSTROJE 



nástroje



8

SeptoCure

NÁSTROJ PRO SNÍŽENI RIZIKA VZNIKU OKRAJOVÉ NETĚSNOSTI VYPLNÍ V GINGIVÁLNÍ OBLASTI

VLASTNOSTI A VÝHODY
• Navržen tak, aby zabránil a minimalizoval marginální 

prosakování kompozitních materiálů z výplni II. třídy.
• Kompozita se na nástroj nepřilepí během polymerace.
• Světlovodivý nástroj umožňuje efektivnější polymeraci 

kompozita diky světlu vedenému přes hrot nástroje.
• Usnadňuje dosažení správné adaptace kompozita 

na dno kavity.
• Nástroje jsou vhodné pro sterilizaci.

INDIKACE
SeptoCure je nástroj speciálně navržený pro zlepšení 
okrajové adaptace a zvýšení účinnosti polymerizace 
dentálních kompozitů v oblastech s obtížným přímým 
přístupem. Netěsnosti výplní II. třídy v oblasti kontaktních 
stěn s dásní budou podstatně nižší, pokud lékař 
použije nástroj, který ideálně vede světlo polymerační 
lampy a zlepší tak adaptaci kompozitu. Díky nástroji  
SeptoCure bude kompozit i adhezivní systém vhodně 
polymerován, což znamená nejen okrajovou integritu, 
ale také požadované mechanické vlastnosti. 

BALENÍ

KÓD POPIS
0105010002 SeptoCure: 2 nástroje, 4 ks rozdílných hrotů

NÁSTROJE 
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DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

VLASTNOSTI A VÝHODY
• Praktické, dlouhá životnost a snadné použití.
• Systém Pop-On mandrelu umožňuje rychlé a snadné 

uchycení a přetáčení disků.
• Extra-jemné disky jsou velmi ohebné a všestranné. 

Jsou vhodné zejména pro obtížně přístupné oblasti.
• Čtyři hrubosti, snadné rozpoznání díky barevnému 

kódování. Dostupné ve velikostech 1/2” a 3/8”. 

BALENÍ

KÓD POPIS
0102000146 SeptoDiscs Kit: 120 disků + SeptoDiscs Mandrel (ø 1/2”: 20x Hrubý, 20x Střední, 20x Jemný,  

20x Extra-jemný, ø 3/8”: 10x Hrubý, 10x Střední, 10x Jemný, 10x Extra-jemný)
0102000147 SeptoDiscs Assorted Refill ø 1/2”: 50 disků (15x Hrubý, 15x Střední, 10x Jemný, 10x Extra-jemný)
0102000148 SeptoDiscs Hrubý Refill ø 1/2”: 50 disků 
0102000149 SeptoDiscs Střední Refill ø 1/2”: 50 disků 
0102000150 SeptoDiscs Jemný Refill ø 1/2”: 50 disků
0102000151 SeptoDiscs Extra-jemný Refill ø 1/2”: 50 disků 
0110000005 SeptoDiscs Mandrel: 1 ks

INDIKACE
Více flexibilnější: umožňují snadný přístup na všechny 
aproximální a vestibulární plochy.
Tenší: jednodušší konturování a dokončování 
aproximálních povrchů, dokonce i v oblastech 
s obtížným přístupem.
Vysoká účinnost finálního opracování: 
minimální drsnost povrchu, vysoký lesk.
Vysoce abrazivní: dosáhnete lepšího opracování 
za kratší čas, snadné odstranění všech excesů.

SeptoDiscs 

DOKONČOVACÍ A LEŠTÍCÍ DISKY PRO KOMPOZITA
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SeptoWheels PX

IMPREGNOVANÉ PLSTĚNÉ DISKY

BALENÍ
KÓD POPIS
0101010006 SeptoWheels PX*: 12 impregnovaných plstěných disků + SeptoPlus Mandrel
0110010004 SeptoPlus Mandrel: 1ks

*SeptoPlus Mandrel je vyžadován

INDIKACE
Zhotovení dokonalé výplně vyžaduje zručnost, perfektní 
materiály a spolehlivé nástroje. K dosažení jedinečného 
výsledného efektu leštění jsou nepostradatelným 
pomocníkem plstěné disky SeptoWheels PX!

Světlo, které se odráží a láme na povrchu výplně dodává 
požadovaný efekt přirozeného vzhledu rekonstrukci. 
SeptaWheels PX jsou vyrobeny z přírodní vlny 
impregnované abrazivní lešticí pastou. Aktivujete je 
pomocí několika kapek vody. 

VLASTNOSTI A VÝHODY
• Vysoce efektivní při konečném leštění, tj. dosažení 

přirozeně lesklého povrchu. 
• Garance krásných, bílých a lesklých zubů po bělení.
• Impregnováno ultra-jemnou dehydratovanou lešticí 

pastou, aktivovanou pouze několika kapkami vody.
• K dispozici ve velikosti 9,5 mm.

DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ
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SeptoPolisher

SILIKONOVÉ GUMIČKY PRO KOMPOZITA, SKLOIONOMERY A AMALGÁMY

BALENÍ 
KÓD POPIS
0100000010 SeptoPolisher* Assorted Refill: 8 ks + SeptoPlus Mandrel (3 ks kužel, 3 ks disk, 2 ks kalíšek)
0100000011 SeptoPolisher* Refill: 8 ks kužel + SeptoPlus Mandrel
0100000012 SeptoPolisher* Refill: 8 ks disk + SeptoPlus Mandrel
0100000013 SeptoPolisher* Refill: 8 ks kalíšek + SeptoPlus Mandrel
0110010004 SeptoPlus Mandrel: 1 ks

*SeptoPlus Mandrel je vyžadován

INDIKACE
SeptoPolisher nabízí zkrácený algoritmus klinického 
protokolu práce se silikonovými leštícími gumičkami. 
V závislosti na použité síle je možné získat konečný 
efekt opracování a leštění pouze jedním nástrojem. 
Použití větší síly zesiluje účinnost opracování. 
Pro dosažení požadované kvality leštění, použijte 
méně síly, dosáhnete tak hladkého, rovnoměrného 
a zářivého povrchu.

VLASTNOSTI A VÝHODY
• Jedna silikonová gumička pro dosažení požadovaného 

výsledného opracování a vyleštění výplně. Šetří čas 
i materiál během zákroku.

• Gumičky mají dlouhou životnost, je možné  
jejich několikanásobné opakované použití,  
jsou vhodné pro sterilizaci.

• K dispozici ve třech tvarech: kužel, disk a kalíšek.

DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ
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SeptoDiamond Paste

DIAMANTOVÁ LEŠTÍCÍ PASTA

BALENÍ
KÓD POPIS
0101060003 SeptoDiamond Paste: 2g stříkačka 

INDIKACE
SeptoDiamond Paste je diamantová lešticí pasta 
určená pro konečné leštění a získání nejvyšší kvality 
estetiky přímých a nepřímých rekonstrukcí. Poskytuje 
bezkonkurenční lesk skloviny, keramiky, kompozitů, 
amalgámů a kovových povrchů. Doporučujeme  
používat  s disky SeptoWheels PX.

VLASTNOSTI A VÝHODY
• Vysoký lesk a vynikající přirozený jas na všech 

výplňových materiálech a sklovině.
• Vhodná do ordinace i do laboratoře
• Extra-jemná hrubost (1-2 mikrony).
• Snadné odstranění zbytků – pasta je vodou rozpustná.

DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ
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MATRICE

BALENÍ

KÓD POPIS
0105040016 SeptoMatrix Cervical: 2 nástroj + 10 ks matric ve velikostech (2x XL, 2x L, 2x M, 2x S a 2x XS)
0105040017 SeptoMatrix Cervical Assorted Refill: 50 ks matric ve velikostech  

(10x XL, 10x L, 10x M, 10x S a 10x XS)
0105040018 SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matric, vel. XL
0105040019 SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matric, vel. L
0105040020 SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matric, vel. M
0105040021 SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matric, vel. S
0105040022 SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matric, vel. XS

INDIKACE
SeptoMatrix Cervical jsou vynikajícím nástrojem, 
který je nezbytný při předvídatelném modelování 
přímých kompozitních výplní. Zkušení odborníci jsou 
při výběru svých nástrojů velmi pragmatičtí a proto si 
cení příslušenství a nástrojů v pouze nejvyšší kvalitě. 
Sada matric obsahuje pět flexibilních tvarů v různých 
velikostech. Poskytují vynikající pracovní pohodlí, 
zkracují pracovní dobu a zaručují perfektní adaptaci 
v oblasti gingiválních okrajů. 

VLASTNOSTI A VÝHODY
• Díky různým velikostem matric lze snadno přizpůsobit 

všem velikostem kavit V. třídy.
• Kompozita jsou polymerována přes průsvitnou matrici, 

tudíž dosáhnete ihned hladšího povrchu, který již není 
třeba následně tak moc opracovávat a leštit.

• Nijak se nelepí ani nepřichytávají ke kompozitním 
a skloionomerním materiálům.

• Matrice lze sterilizovat.

SeptoMatrix Cervical

TRANSPARENTNÍ MATRICE PRO VÝPLNĚ V. TŘÍDY



matrice
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SeptoMatrix Sectional

ANATOMICKY TVAROVANÉ MATRICE PRO VYPLNĚ II. TŘÍDY

MATRICE

BALENÍ
KÓD  POPIS
0103020150 SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 100 ks matric ve velikostech (30x L, 40x M, 30x S)

+ 2 kroužky (tvrdý a měkky) + 14 ks trojúhelníkových silikonových koncovek
0103020151 SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 50 ks matric ve velikostech (15x L, 20x M, 15x S)

+ 2 kroužky (tvrdý a měkky) + 8 ks trojúhelníkových silikonových koncovek
0103020152 SeptoMatrix Sectional Refill: 1 kroužek (tvrdý) + 8 ks trojúhelníkových silikonových koncovek
0103020153 SeptoMatrix Sectional Refill: 1 kroužek (měkký)+ 8 ks trojúhelníkových silikonových koncovek
0103020154 SeptoMatrix Sectional Assorted Refill: 50 ks matric ve velikostech (15x L, 20x M, 15x S)
0103020155 SeptoMatrix Sectional Refill: 50 ks matric, vel. L
0103020156 SeptoMatrix Sectional Refill: 50 ks matric, vel. M
0103020157 SeptoMatrix Sectional Refill: 50 ks matric, vel. S
0103020158 SeptoMatrix Sectional trojúhelníkové silikonové koncovky: 50 ks

INDIKACE 
Sekční matrice SeptoMatrix jsou určeny pro výplně II. třídy. 
Poskytují výborné podmínky pro přesnou reprodukci bodu 
kontaktu a pro získání přirozené anatomie zubů. Kroužky 
jsou vybaveny trojúhelníkovými silikonovými koncovkami 
pro dosažení perfektního separace. Zesílení kroužků 
zaručuje řízení síly při separaci - tvrdý kroužek (modrý) 
nebo měkký kroužek (růžový). Větší stabilita během 
rekonstrukce a zvýšená trvanlivost kroužku.

VLASTNOSTI A VÝHODY
• Zesílená část je vyrobena z vysoce odolného materiálu.
• Jedinečný design: poskytuje stabilitu,  

umožňuje bezpečné otevření pomocí kleští.
• Snadné, rychlé a pohodlné umístění pomocí 

kroužkového systému, který nahrazuje běžné 
napínače matric.

• Sekční matrice jsou k dispozici ve třech různých 
velikostech pro lepší přizpůsobení se všem  
klinickým situacím.

• Kroužky i silikonové koncovky lze sterilizovat.



matrice



22

BALENÍ
KÓD POPIS
0104020014 SeptoWedges Assorted: 100 ks (30x žluté, 20x tyrkysové, 20x červené, 20x fialové, 10x přírodní)
0104020015 SeptoWedges Refill: 100 ks – žluté 
0104020016 SeptoWedges Refill: 100 ks – tyrkysové
0104020017 SeptoWedges Refill: 100 ks – červené
0104020018 SeptoWedges Refill: 100 ks – fialové
0104020019 SeptoWedges Refill: 100 ks – přírodní

KLÍNKY 

INDIKACE
Dosažení klíčových požadavku přímých rekonstrukcí 
je obnovení správného anatomického tvaru. To je 
spojeno s nutností použití metod a nástrojů, které činní 
zákrok efektivnější a předvídatelnější. Kvalitní dřevěné 
klíny jsou takovýmto prvkem, který je trvale zapsán 
do pracovního algoritmu zubaře. 

VLASTNOSTI A VÝHODY
• Anatomicky tvarované pro lepší přizpůsobení 

interproximálních prostorů a pro separaci  
přilehlých zubů.

• K dispozici v 5 velikostech, barevné kódování pro 
snadné rozeznání.

č. výška šířka délka
1 2,2 mm 1,4 mm 12 mm
2 2,2 mm 1,4 mm 13 mm
3 2,2 mm 1,6 mm 14 mm
4 2,2 mm 1,6 mm 15 mm
5 2,5 mm 2,0 mm 16 mm

SeptoWedges

DŘEVĚNÉ ANATOMICKÉ KLÍNKY

1

2

3

4

5



klínky



Septodont
58 Rue du Pont de Créteil 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
France
Tél. : +33 (0)1 49 76 70 00 
Fax : +33 (0)1 48 85 54 01
www.septodont.com

www.septoaccessories.cz


	NÁSTROJE
	SeptoContact
	SeptoCompo Shape
	SeptoCure

	DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ
	SeptoDiscs 
	SeptoWheels PX
	SeptoPolisher
	SeptoDiamond Paste

	MATRICE
	SeptoMatrix Cervical
	SeptoMatrix Sectional

	KLÍNKY 
	SeptoWedges


