TITANOVÉ
NÁSTROJE
FIRMY PDT
MONTANA JACK® TITANIUM

Doplňte si svůj set na údržbu implantátů o zcela nový nástroj Montana Jack® Titanium!
•	Využijte všechny přednosti nástroje Montana Jack® nyní i v provedení z titanu
•	Ostří vyrobeno z medical grade titanu
•	Nepoškozuje povrch implantátu a lze ho ostřit
•	Nástroj má tupou špičku pro dodatečnou ochranu povrchu implantátu

Mikroskopický pohled na implantát před a po použití scaleru PDT Ti Wingrove ™, konkurenčního Ti scaleru
a plastového scaleru (Fotografie s laskavým svolením DJ. J. Drive, UM Oddělení biologických věd 2010)
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použití scaleru PDT Ti
Wingrove ™

www.crescopraha.cz |

povrch implantátu po
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zbytky plastu na
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po použití plastového
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UNIVERZÁLNÍ TITANOVÉ
IMPLANTOLOGICKÉ SCALERY
Nezanechávají vrypy ani neodstraněný povlak. Jsou to jediné scalery určené
na zubní implantáty a nikoliv na zuby.
R661 – Barnhartův titanový scaler 5-6
Ideální na implantáty se širokou bází v distálním úseku.

R680 – Langerův titanový scaler 3-4
Zvlášť vhodný pro implantáty s úzkou bází v distálním
úseku, vysoké můstky a cementované náhrady nesené
implantáty.

R693 – Titanový miniscaler NEB128-L5
Vhodné pro ošetření třmenů, o-ring attachmentů
a lokátor abutmentů.

GRACEY MICRO MINI TITANOVÉ SCALERY
Nezanechávají vrypy ani neodstraněný povlak.
Vhodné na mini-implantáty a do míst, kam se větší ostří nedostane.
R694 – Gracey titanový scaler 1-2 ERMM
Micro Mini verze Gracey scaleru 1-2, výborná pro všechny
prostory ve frontálním úseku, kde typ R693 Neb-L5 mini není
dostatečně malý.

R695 – Gracey titanový scaler 11-12 ERMM
Micro Mini verze Graceyho scaleru 11-12, vhodná pro meziální
implantáty zadních zubů, kde běžné typy scalerů R680
Wingrove Langer 3-4 a R661 B5-6 jsou příliš veliké.

R696 – Gracey titanový scaler 13-14 ERMM
Micro Mini verze Graceyho scaleru 11-12, vhodná pro distální
implantáty zadních zubů, kde běžné typy scalerů R680
Wingrove Langer 3-4 a R661 B5-6 jsou příliš veliké.

SONDY EASYVIEW
Lepší čitelnost značek • Vyšší hmatová citlivost • Větší pohodlí

T212 (3-6-9-12 mm)
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T214 (3-5-7-10 mm)
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T216 (1 to 12 mm)

+420 603 437 629

