Power Elevators. För skonsam extration av alla tänder
Det nya smarta sättet att extrahera med minimal åverkan på benet
Nu finns det ett nytt smart alternativ till skonsam extraktion. Du har säkert sett konkurrenter som säljer set
av 4 tänger, som du sedan måste komplettera med minst 2 till för att nå hela munnen.
Power Elevators är de två tänger som konkurrenterna nu försökt kopiera.
Power Elevators gör att du kommer åt hela munnen från 8a till 8a UK och ÖK,
och med flexibilitet att sätta stödet både buccalt och pallatinalt.
Power Elevators sparar pengar, tid och patienten får mindre trauma.

• Sätt tångens ”klo” långt ner lingualt.
• Sätt den silikonklädda stödplattan buccalt mot benet.
• ”Rotera” tanden 1-3 mm mot stödplattan tills du känner motstånd.
still i detta läge i minst 60 sekunder. Du kommer att bli förvånad
• Håll
av hur många tänder, som ”släpper” med ett plopp – även flerrotiga.
			

TWEG
Power Twist Elevatorer

Art nr: 80-503-002
Set om två tänger

Två tänger täcker hela munnen.

Tandade
Lucas curetter

Art nr: 80-389-004
Set om fyra
elevatorer.

15° vinkel

Luxera enkelt med dessa supertunna
Power Twist Elevators.
Två raka + två vinklade, som är twistade åt olika håll.

Art nr: 80-420-002
Set om två curetter

Med denna effektiva tandade Lucas Curette
skrapar Du lätt rent i alveolen efter extraktionen.
Två olika vinklar.

Komplett set – 2 Power Elevators + 5 Twist Elevators + 2 Lucas Curetter
en

ckså ävel.
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Art nr: 80-503-009
Komplett set
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Drop-Control

Omni

– skalpellskaft – Komposit/Cement sprättare

Många tandläkare
börjar tänka på miljön,
och att slänga engångsskalpeller känns inte bra.
Här har ni ett skalpellgrepp där ni slipper
hantera skalpellen efteråt
utan trycker bort den
som du använder en
vanlig kulspetspenna.
Dessutom ligger den
otroligt bra i handen.

Art nr: 02-030-020

Perfekt utformad för att ta bort överskott
av komposit runt hela tanden, mycket
kraftigare än en förbrukad scaler
och med bättre utformning för
att komma åt aproximalt.
En sida för att sprätta med
och en dubbeleggad sida
för aproximalrummet.

Art nr: 27-000-002

Två nya supersmarta självlåsande pincetter
ENDO-pincett,
där låset inte hakar upp sig
Håller enkelt points, rotfilar,
stift m.m. i olika vinklar.

Art nr: 10-000-003

CLASSIC för övrig användning
Dock ej för att ta bort matrisband,
där rekommenderar vi vår vanliga
pincett med art nr: 10-825-150

Art nr: 10-000-002

Superlätt spegelskaft
Art nr: 84-200-000

Furkationssond
Med 3 mm markering, som är
lätt att läsa av och som sitter kvar länge.

Art nr: N2B
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