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Rzeczywisty rozmiar kleszczy*

Linia narzędzi X7TM
Kleszcze z segmentu premium

• wykonane z największą precyzją przez mistrzów
rzemiosła w USA
• w 80% ręczny proces produkcji
• stal chirurgiczna z serii 400 zapewniająca najlepszą
jakość
• restrykcyjna kontrola jakości gwarantująca
przewidywalne i niezawodne działanie
• kształt rączek zaprojektowany z myślą o idealnym
dopasowaniu do dłoni i komforcie pracy lekarza
• wyprofilowane krawędzie i gładkie w dotyku łączenia
o smukłym wyglądzie
• satynowana powierzchnia redukująca odbijanie
światła i zapewniająca trwałe, eleganckie
wykończenie narzędzi
• dożywotnia gwarancja na defekty materiału
i wykonanie ręczne*
• sterylizacja parowa – co najmniej 4 min w 132° C
lub 30 min w 121° C

Kleszcze do odcinania
dystalnych końcówek drutów
Nr: 400-100

Są przeznaczone do cięcia wszystkich rodzajów drutów do grubości
.021” x .025”. Końcówki mocno trzymają odciętą część drutu.

Kleszcze o dłuższych
rączkach do odcinania
dystalnych końcówek drutów
Nr: 400-101

Wydłużone rączki podnoszą komfort
użytkownika. Są przeznaczone do cięcia
wszystkich rodzajów drutów do grubości
.021” x .025”. Końcówki mocno trzymają
odciętą część drutu.

Kleszcze do odcinania
dystalnych końcówek drutów
równo z brzegiem rurki
Nr: 400-103
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© 2014 Ortho Technology, Inc. X7TM jest znakiem handlowym Ortho
Technology®. *Szczegółowe warunki gwarancji i instrukcja użytkowania narzędzi
są dostępne na stronie www.orthotechnology.com/x7.

Są przeznaczone do przytrzymywania
i odcinania drutów równo z brzegami tub
policzkowych lub zamków. Mogą być stosowane ze wszystkimi rodzajami drutów
do grubości .019” x .025”. W zestawie
z kleszczami jest 1 wkład silikonowy zamontowany w końcówce kleszczy oraz
2 dodatkowe w opakowaniu. Wkłady silikonowe są dostępne na zamówienie.

tel./fax. 22 818 53 87, 22 818 97 99, 22 618 30 50
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Kleszcze mikro do cięcia
ligatur z 15o offsetem

Kleszcze mikro
Nr: 400-099

Nr: 400-108

Widok
z boku

Kleszcze uniwersalne

Kleszcze mikro do cięcia
drutu ligaturowego

Nr: 400-106

Nr: 400-104

Widok
z boku

Są przeznaczone do cięcia miękkich
drutów ligaturowych do grubości .012”.
Bardzo smukły profil i zaostrzone,
zwężane końcówki dają dostęp do
najtrudniejszych obszarów. Długość
krawędzi powierzchni tnącej wynosi
.050” (12,67 mm).

Służą do cięcia miękkich drutów
i drutów ligaturowych do grubości .015”. Długość krawędzi
powierzchni tnącej wynosi .050”
(12,67 mm).
Widok
z boku

Kleszcze do cięcia
twardego drutu

Kleszcze do cięcia drutu
ligaturowego

Widok
z boku

Są przeznaczone do cięcia miękkich drutów do grubości .012”.
Offset 15° oraz bardzo smukły
profil umożliwiają pracę w najtrudniejszych obszarach. Długość
krawędzi powierzchni tnącej wynosi .054” (13,72 mm).

Nr: 400-105

Nr: 400-107

Są przeznaczone do cięcia cienkiego drutu ligaturowego do grubości
.012”. Smukły profil umożliwia pracę
w trudnych obszarach. Długość krawędzi powierzchni tnącej wynosi .050”
(12,67 mm).

Służą do cięcia twardego drutu do
grubości .021” x .025”. Długość
krawędzi powierzchni tnącej wynosi .046” (11,70 mm).

Kleszcze zwężane „ptasie
dzioby”
Nr: 400-109

Są przeznaczone do doginania gładko
różnorodnych pętli na drutach do grubości .021” x .025”.

Kleszcze „ptasie dzioby”
Nr: 400-110

Służą do doginania pętli z drutów okrągłych do grubości .030”.

NARZĘDZIA
NARZĘDZIAORTODONTYCZNE
ORTODONTYCZNE

Widok
z boku

Wyposażone w zwężane końcówki
kleszcze przeznaczone są do cięcia miękkich drutów ligaturowych
do grubości .012”. Smukłe, krótkie,
wyprofilowane końcówki z 15° offsetem umożliwiają łatwy dostęp do
trudnych obszarów. Długość krawędzi powierzchni tnącej wynosi .039”
(9,87 mm).

Widok
z boku

Kleszcze „ptasie dzioby”
do cięcia
Nr: 400-111

Są przeznaczone do formowania
różnej wielkości pętelek i dodatkowo wyposażone w ostrą krawędź
tnącą druty do grubości .021”
x .025”.

Wyżłobione kleszcze
„ptasie dzioby” z rowkiem
Nr: 400-130

Wyposażone w dłuższe stożkowe
końcówki niż standardowe kleszcze
typu „ptasie dzioby”. Służą do formowania pętli z drutów o grubości
do .020” (.51mm). Specjalny rowek
na ostrzu ułatwia znajdowanie i powielanie pętli.

www.ortofan.pl, sprzedaz@ortofan.pl
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Kleszcze „ptasie dzioby”
do cienkiego drutu
Nr: 400-136

Wyposażone w wydłużone końcówki są
przeznaczone do formowania pętelek
na cienkich drutach do grubości .020”.

Małe kleszcze Weingarta
Nr: 400-114

Wyposażone w smukłe, zwężane pod
kątem 20°, ząbkowane końcówki
kleszcze są bardzo wszechstronne.
Umożliwiają łatwy dostęp i pewne
trzymanie drutów i materiałów pomocniczych.

Standardowe kleszcze
Howa
Nr: 400-115

Wyposażone w ząbkowane końcówki
gwarantują precyzyjne zakładanie
i zdejmowanie łuków i elementów pomocniczych.

Kleszcze do formowania
łuków krawężnych
Nr: 400-116

Są przeznaczone do wykonywania
pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych zagięć na drutach okrągłych do
grubości .070” i krawężnych do grubości .021” x .025”.

Kleszcze do formowania
łuków językowych
Nr: 400-132

Zaprojektowane aby wykonywać podwójne i potrójne zagięcia na łukach
lingwalnych o grubości od .030” do
.036”.
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Kleszcze o dłuższych
rączkach do zdejmowania
pierścieni
Nr: 400-120

Zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkownika. Dzięki odpowiedniemu
ułożeniu końcówki i podkładki po stronie zgryzowej zdejmowanie pierścieni
jest wyjątkowo łatwe. Do końcówki
kleszczy przytwierdzona jest podkładka
3/16”, w zestawie jest również dodatkowa podkładka 1/4” do celów próbnych.
Dodatkowe podkładki są dostępne na zamówienie.

Zakrzywione kleszcze
do zdejmowania zamków
Nr: 400-122

Wyposażone w przedłużoną rączkę
zapewniają większy komfort w trakcie pracy. Kleszcze idealnie nadają się
do zdejmowania wszystkich rodzajów
zamków - metalowych, ceramicznych
i kompozytowych.

Kleszcze do zdejmowania
zamków
Nr: 400-123

Służą do szybkiego zdejmowania
wszystkich rodzajów zamków (metalowych, ceramicznych i kompozytowych),
w odcinkach przednich i tylnych.

Kleszcze do usuwania kleju
Nr: 400-124

Są wyposażone w odwracalną, wymienną końcówkę, przeznaczoną do
usuwania materiałów kompozytowych po zdjęciu zamków i klejonych
elementów. Kleszcze są wyposażone
w podkładkę o średnicy 3/16”, w zestawie jest także dodatkowa podkładka
o średnicy 1/4” do celów próbnych.
Podkładki są dostępne na zamówienie.

Kleszcze trójpalczaste
Nr: 400-117

Są przeznaczone do konturowania
i doginania drutów do grubości .030”.

tel./fax. 22 818 53 87, 22 818 97 99, 22 618 30 50
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Kleszcze NiTi trójpalczaste

Kleszcze do zagięć „V”

Są przeznaczone do formowania
i konturowania wszystkich typów łuków,
zwłaszcza niklowo-tytanowych do grubości .020”.

Przeznaczone do robienia stopów
w kształcie „V” na drutach do
grubości .021” x .025”, także niklowo-tytanowych, w celu zapobiegania
ich przemieszczaniu się.

Kleszcze NiTi do zaginania
końcówek łuku

Kleszcze Tweeda
do formowania pętelek

Nr: 400-127

Nr: 400-131

To wielofunkcyjne kleszcze do doginania drutu niklowo-tytanowego do
grubości .025”. Zaginają końcówki bez
podgrzewania.

Są przeznaczone do formowania
pętelek o średnicach .045”, .060”
i .075” na drutach do grubości .021”
x .025”.

Kleszcze Jarabaka

Wymienne podkładki
teflonowe

Nr: 400-135

To wszechstronne kleszcze do doginania miękkich drutów do grubości .020”,
wyposażone w rowki, które ułatwiają
precyzyjne doginanie i zamykanie pętelek.

Nr: 400-124T

Przeznaczone do kleszczy do usuwania kleju 400-124, średnica 1/4”
(6,35 mm).
6 sztuk w opakowaniu
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Nr: 400-129

Nr: 400-134

Wymienne ostrza do
kleszczy
Nr: 400-124TT

Kleszcze do konturowania
pierścieni
Nr: 400-128
Są przeznaczone do kształtowania
i konturowania stalowych pierścieni na
trzonowcach.

Przeznaczone do kleszczy do usuwania kleju 400-124, długość 5 mm.

Wymienne podkładki
teflonowe
Nr: 400-120T

Przeznaczone do kleszczy do zdejmowania pierścieni 400-120, średnica
3/16” (4,76 mm).
6 sztuk w opakowaniu

Wymienne podkładki
teflonowe
Kleszcze do konturowania
Nr: 400-133
Idealnie nadają się do delikatnego konturowania drutów do grubości .030”.

Nr: 400-120TT

Przeznaczone do kleszczy o dłuższych
rączkach do zdejmowania pierścieni
400-120, średnica 1/4” (6,35 mm).
6 sztuk w opakowaniu

Wymienne wkłady
silikonowe do kleszczy
Nr: 400-103T

Przeznaczone do kleszczy do odcinania dystalnych końcówek drutów
równo z brzegiem rurki (400-103).
3 sztuki w opakowaniu

www.ortofan.pl, sprzedaz@ortofan.pl
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Skala 1:1

Wysoka jakość ręcznego wykonania

Kleszcze do doginania i cięcia łuków linii Pantera™ są wytwarzane ręcznie
w Stanach Zjednoczonych z najwyższej jakości stali chirurgicznej. Mają
one gładką, satynową powierzchnię, która nie odbija światła, jest łatwa
do czyszczenia, a przy tym odporna na korozję. Narzędzia są w całości
polerowane ręcznie, mają wygładzone, wyprofilowane krawędzie, co
sprzyja komfortowi zarówno użytkowników, jak i pacjentów.

Konstrukcja z zawiasami pudełkowymi

Wszystkie kleszcze Pantera™ są wyposażone w zawiasy pudełkowe, co
nadaje im trwałość i niezmienność płynności użytkowania. Kleszcze
o konstrukcji pudełkowej są znane z doskonałego, równoległego ułożenia
końcówek, solidności i wyjątkowej jakości pracy w każdych warunkach.
Uchwyty zostały opracowane tak, by sprzyjały komfortowi użytkownika,
zgodnie z zasadami ergonomii, ponieważ wiemy, że dobre kleszcze są
długo użytkowane.

Materiały najwyższej jakości

Krawędzie tnące wszystkich narzędzi Pantera™ z insertami są
produkowane ze specjalnie opracowanego stopu, który dzięki swoim
licznym zaletom przewyższa stal narzędziową i węglik wolframu. Inserty
kleszczy Pantera™ są wysoce odporne na korozję i pozostają wolne od
zmatowień przez cały okres użytkowania. Wszystkie krawędzie tnące są
wyjątkowo twarde, nie stają się kruche jak węglik wolframu i utrzymują
swoją wspaniałą ostrość oraz długotrwałą wytrzymałość.

Optymalna wydajność

Docenicie optymalną jakość pracy naszych kleszczy Pantera™, którą
potwierdzamy dwuletnią gwarancją dotyczącą wszelkich uszkodzeń oraz
gwarancją dożywotnią dotyczącą pękania części kutych, oddzielania
insertów i korozji.

Sterylizacja

Można je poddawać sterylizacji wszelkimi metodami do 188° C.

Dożywotnia gwarancja

Kleszcze Pantera posiadają dożywotnią gwarancję na wady materiałowe
i produkcyjne. Szacowany czas życia produktów to 7 lat dla kleszczy
tnących i gnących oraz 10 lat dla pomocniczych. Ostrzenie jest uznawane
za konserwację i nie jest objęte gwarancją.
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*Na zdjęciu kleszcze mini do cięcia ligatur (000104) - rzeczywisty rozmiar

Kleszcze MINI do odcinania
dystalnych końcówek drutów
z bezpiecznym chwytaniem
odciętych końcówek
Nr: 000100

Te wąskie, małe kleszcze zostały opracowane
tak, by ułatwić dostęp do ciasnych obszarów. Oferują one możliwość bezpiecznego
uchwycenia i przytrzymania odciętych dystalnych końcówek drutów. Budowa insertu
ostrza umożliwia odcięcie drutu wewnątrz
rurki w odległości 0,5 mm od jej brzegu.
Przeznaczone do łuków okrągłych do .020”
i prostokątnych do grubości .018” x .025”.

Kleszcze O DŁUŻSZYCH RĄCZKACH
do odcinania dystalnych końcówek
drutów z bezpiecznym chwytaniem
odciętych końcówek
Nr: 000101

Kleszcze do cięcia drutu o przedłużonych
uchwytach umożliwiają łatwy dostęp do obszaru
drugich trzonowców i bezpieczne odcinanie
drutu bez konieczności używania większej
siły. Budowa insertu ostrza umożliwia odcięcie
drutu wewnątrz rurki w odległości 0,5 mm od
jej brzegu. Przeznaczone do łuków okrągłych
.020” i prostokątnych do grubości .018” x .025”.

Kleszcze STANDARD do odcinania
dystalnych końcówek drutów
z bezpiecznym chwytaniem
odciętych końcówek
Nr: 000102

Kleszcze do cięcia drutu o uniwersalnym rozmiarze. Bezpiecznie przytrzymują odcięty drut.
Budowa insertu ostrza umożliwia odcięcie
drutu wewnątrz rurki w odległości 0,5 mm od
jej brzegu. Przeznaczone do łuków okrągłych
.020” i krawężnych do grubości .022” x .028”.

tel./fax. 22 818 53 87, 22 818 97 99, 22 618 30 50
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Nr: 000103

Te wyjątkowe kleszcze o standardowej
wielkości, dzięki swoim precyzyjnym insertowym ostrzom, łatwo odcinają dystalne
końcówki drutów równo z brzegami rurek na
trzonowcach. Są one wyposażone w sprężynowy system przytrzymywania odciętych
końcówek drutów. Przeznaczone do łuków
okrągłych max. do .020” i krawężnych do
grubości .022” x .028”.

Kleszcze mini do cięcia ligatur
Nr: 000104

Małe i wąskie kleszcze do cięcia ligatur
zostały opracowane specjalnie dla ułatwienia pracy w trudno dostępnych obszarach.
Kleszcze są wyposażone w insertowe końcówki „stay sharp” ostrzone przy pomocy
diamentu. Przeznaczone do cięcia drutu
bardzo miękkiego, nie grubszego niż .014”.

Kleszcze standardowe do
cięcia ligatur
Nr: 000106

Przednia strona standardowej wielkości kleszczy do cięcia ligatur ma wklęsły
kształt. Zapewniają maksymalną widoczność i dostępność do właściwych obszarów.
Kleszcze są wyposażone także w insertowe
końcówki „stay sharp” ostrzone przy pomocy diamentu. Przeznaczone do cięcia
drutu miękkiego, nie grubszego niż .020”.

Kleszcze do cienkich
drutów
Nr: 000109

Te uniwersalne kleszcze do doginania
drutów są wyposażone w precyzyjnie uformowane, stożkowe końcówki.
Używane przy skomplikowanych pracach nad szczegółami, bez ryzyka
uszkodzenia drutów. Rozmiar końcówki
wynosi .025”. Przeznaczone do łuków
okrągłych do grubości .020” i krawężnych do grubości .016” x .022”.

Standardowe kleszcze
„ptasie dzioby”
Nr: 000110

Standardowe kleszcze służą do doginania grubych drutów i dogięć
szczegółowych. Ich końcówki są tak
dopracowane, by uniknąć powstawania
uszkodzeń drutów. Rozmiar końcówki
to .035”. Przeznaczone do łuków okrągłych do grubości .032” i krawężnych
do grubości .022” x .028”.

Standardowe kleszcze
- „ptasie dzioby”
z możliwością cięcia
grubych drutów
Nr: 000111

Te unikalne kleszcze łączą w sobie
możliwości standardowych kleszczy
tzw. „ptasich dziobów” i kleszczy
do cięcia grubych drutów. Służą zarówno do formowania, jak i cięcia
drutów. Rozmiar końcówki to .035”.
Przeznaczone do łuków okrągłych
do grubości .032” i krawężnych
do grubości .022” x .028”.

Kleszcze do cięcia
grubych drutów

Kleszcze ząbkowane „ptasie dzioby”

Standardowej wielkości kleszcze do cięcia
drutów, wyposażone w specjalnie zaprojektowane, ostrzone przy pomocy diamentu
insertowe końcówki tnące. Znoszą trudy
cięcia grubych drutów i utrzymują swoją
ostrość oraz doskonałe równoległe ułożenie końcówek. Przeznaczone do łuków
okrągłych i krawężnych do grubości
.022” x .028”.

Te kleszcze zapewniają maksymalną
siłę uchwytu i lepszą kontrolę bez
ryzyka uszkodzenia drutu podczas
jego doginania. Rozmiar końcówki to
.028” okrągłej i .035” kwadratowej.
Przeznaczone do łuków okrągłych do
grubości .030” i krawężnych do grubości .022” x .028”.

Nr: 000107

Kleszcze do cięcia ligatur
pod kątem 30°
Nr: 000108

Kątowe ustawienie końcówek kleszczy do cięcia ligatur zapewnia łatwiejszy
dostęp i lepszą widoczność trudnych
obszarów. Kleszcze te również są wyposażone w insertowe końcówki „stay sharp”
ostrzone przy pomocy diamentu, które
pozostają ostre po wielokrotnym użyciu.
Maksymalna efektywność cięcia miękkich
drutów o średnicy do .020”.
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Kleszcze do odcinania dystalnych
końcówek drutów RÓWNO
Z BRZEGIEM RURKI
z bezpiecznym chwytaniem
odciętych końcówek

Nr: 000112

Standardowe kleszcze
Weingarta
Nr: 000113
Te praktyczne kleszcze uniwersalne
są wyposażone w kątowo ułożone,
stożkowe główki. Żłobkowane
na całej powierzchni końcówki
umożliwiają pewny chwyt łuków
i elementów pomocniczych bez ich
uszkodzenia. Insertowe końcówki są
łagodnie zakrzywione. Przeznaczone
do łuków okrągłych i krawężnych
do grubości .022” x .028”.

www.ortofan.pl, sprzedaz@ortofan.pl
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Małe kleszcze Weingarta
Nr: 000114

Mniejsza wersja standardowych kleszczy Weingarta z zagiętymi końcówkami.
Mniejsza szerokość ułatwia dostęp
do trudnych obszarów o ograniczonej widoczności. Żłobkowanie na całej
powierzchni końcówki umożliwia
pewne chwytanie łuków i elementów
pomocniczych bez ich uszkadzania.
Przeznaczone do łuków okrągłych i krawężnych do grubości .016” x .022”.

Kleszcze Weingarta
z wąskimi końcówkami

Nr: 000158

Te kleszcze wyposażono w bardzo wąskie zaokrąglone końcówki i przedłużone
rączki, aby ułatwić dotarcie do miejsc,
w których jest słaba widoczność i mało
przestrzeni. Ząbkowane końcówki zapewniają bezpieczny uchwyt. Ponadto zostały
zaokrąglone, aby zabezpieczyć tkankę pacjenta przed ewentualnym uszkodzeniem.
Służą do drutów okrągłych i krawężnych
o grubości do .016” x .022”.

Uniwersalne kleszcze
Howa
Nr: 000115

Te wielofunkcyjne proste kleszcze uniwersalne wyposażone są w 3,5 mm
żłobkowane końcówki insertowe, które
zapewniają znakomity chwyt i bezpieczne
przytrzymywanie drutu bez jego uszkadzania. Niestykające się z sobą łukowe
końcówki zapewniają bezpieczeństwo
warg i tkanek miękkich. Przeznaczone do
łuków okrągłych i krawężnych do grubości .022”x .028”.

Kleszcze do doginania
drutów (Tweed)
Nr: 000116

Te kleszcze do doginania drutów doskonale się nadają również do nadawania
łukom torku. Twarde końcówki insertowe nie uszkadzają drutów i zostały
opracowane tak, by przy chwytaniu drutów do grubości .020” ich końcówki były
ustawione równolegle. Przeznaczone do
łuków okrągłych i krawężnych do grubości .022” x .028”.

Kleszcze trójpalczaste
Nr: 000117

Kleszcze standardowej wielkości służą
do doginania grubych drutów i precyzyjnych dogięć. Wszystkie trzy dzióbki
są idealnie wykończone i wypolerowane,
aby nie zniszczyć drutu. Przeznaczone
do łuków okrągłych do grubości .030”
i krawężnych do grubości .022” x .028”.
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Kleszcze do formowania
0.5 mm stopni
Nr: 000118

Możesz łatwo wykonać drobne dogięcia
bagnetowe łuku o głębokości 0.5 mm przy
użyciu tych właśnie kleszczy.Są wyposażone
w specjalne końcówki insertowe oraz używane do wykonywania dogięć schodkowych
w górę i w dół, na zewnątrz lub do wewnątrz. Można z nich korzystać wewnątrz
ust pacjenta i poza nimi. Przeznaczone do
łuków okrągłych i krawężnych do grubości
.022” x .028”.

Kleszcze do formowania
1 mm stopni
Nr: 000119

Możesz łatwo wykonać drobne dogięcia bagnetowe łuku o głębokości 1 mm przy użyciu
tych kleszczy. Wyposażone w specjalne
końcówki insertowe są również używane do
wykonywania dogięć schodkowych w górę
i w dół, na zewnątrz lub do wewnątrz. Można
z nich korzystać wewnątrz ust pacjenta
i poza nimi. Przeznaczone do łuków okrągłych
i krawężnych do grubości .022” x .028”.

Kleszcze do zdejmowania
pierścieni
Nr: 000120

Zdejmowanie pierścieni jest wyjątkowo
łatwe dzięki 5 mm podkładce i zakrzywionej końcówce kleszczy. Kleszcze łatwo
docierają do dalszych obszarów. Bez problemu umieścisz końcówkę z podkładką
na płaszczyźnie zgryzowej, a drugą przy
krawędzi pierścienia, po czym delikatnie
zacznij zaciskać kleszcze. Dostępne są
także wymienne podkładki.

Zakrzywione kleszcze
do zdejmowania zamków
Nr: 000122

Zakrzywiona główka ułatwia dostęp
do zamków umieszczonych nawet w trudnych miejscach. Aby szybko i bezpiecznie
zdjąć zamek dowolnego typu, wystarczy umieścić końcówki o kształcie klinów
pomiędzy krawędziami podstawy zamka
a powierzchnią zęba. W końcówkach znajdują się inserty ostrzone diamentowo
dla zwiększenia ostrości i wytrzymałości.

Kleszcze do zdejmowania
zamków
Nr: 000123

Prosta główka ułatwia dostęp do dowolnego
rodzaju zamków podczas ich zdejmowania. Aby szybko i bezpiecznie zdjąć zamek,
wystarczy końcówki o kształcie klinów
umieścić pomiędzy krawędziami podstawy
zamka a powierzchnią zęba. W końcówkach
znajdują się inserty ostrzone diamentowo
dla zwiększenia ostrości i wytrzymałości.

tel./fax. 22 818 53 87, 22 818 97 99, 22 618 30 50
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Kleszcze do zaciskania
haczyków

Nr: 000124

Nr: 000126

Te kleszcze zaprojektowane zostały do
bardzo szybkiego i sprawnego usuwania
kleju z zębów po odklejeniu zamków.
W prosty sposób umieścisz podkładkę na
płaszczyźnie zgryzowej, po czym złapiesz
końcówką węglikową nadmiar kleju, który
chcesz usunąć. Dostępne są także wymienne węglikowe i teflonowe końcówki.

Te kleszcze są zaprojektowane tak,
aby w bardzo szybki i prosty sposób
umieścić haczyk na łuku. Dzięki jednemu delikatnemu ściśnięciu haczyk
znajdzie się na właściwym miejscu.
Do stosowania zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz ust pacjenta

Węglikowe końcówki
wymienne do kleszczy
Nr: 000124
Nr: R00124
1 sztuka w opakowaniu, dwustronna

Teflonowe końcówki
wymienne do kleszczy
o numerze 000120 oraz 000124
Nr: R00120
3 sztuki w opakowaniu
Gorąca sterylizacja do 188° C

NARZĘDZIA
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Kleszcze
do usuwania kleju

Łatwe doginanie
drutów NiTi!
Kleszcze do doginania
końcówek łuków NiTi
Jednym ruchem łuk NiTi zostaje dogięty za rurką w tylnej
części jamy ustnej. Nie ma już potrzeby podgrzewania
łuku przed włożeniem do ust pacjenta. Narzędzie
jest idealnie wykończone dla komfortu pacjenta.
Przeznaczone do łuków o grubości .022” x .028”.
nr katalogowy: OT-800

Akceptowane są wszystkie metody sterylizacji.

www.ortofan.pl, sprzedaz@ortofan.pl
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Dożywotnia gwarancja

Kleszcze Falcon posiadają dożywotnią gwarancję na wady
materiałowe i produkcyjne. Szacowany czas życia produktów to
7 lat dla kleszczy tnących i gnących oraz 10 lat dla pomocniczych.
Ostrzenie jest uznawane za konserwację i nie jest objęte gwarancją.

Inserty ze stali nierdzewnej

Precyzyjnie cięcie za każdym razem.

• Stal wysokiej jakości
• Wysoka odporność na korozję
• Ergonomiczne rączki zapewniają pewny uchwyt
• Precyzyjnie dopasowane końcówki kleszczy
• Fabrycznie dopasowany ślizgowy zamek zawiasów
gwarantuje doskonałą pracę końcówek

Kleszcze do cięcia
miękkich i twardych drutów
Nr: OT-1000

Kleszcze te są niezwykle wytrzymałe.
Końcówki wygięte są pod kątem 15°,
aby ułatwić dostęp do trudnych miejsc
i poprawić widoczność. Przeznaczone
do cięcia łuków o grubości nie większej
niż .015” oraz elastyków.

Kleszcze do cięcia
twardych drutów
Nr: OT-1000HWC

Kleszcze te przeznaczone są do cięcia grubych i twardych drutów.
Powierzchnia tnąca została wyprofilowana, aby kąt cięcia wynosił 15°.
Przeznaczone do cięcia łuków o grubości nie większej niż .020”. Inserty tnące
są ostrzone diamentami.

Kleszcze do cięcia
miękkich drutów i ligatur
Nr: OT-1001
Gorąca sterylizacja w temperaturze do 188° C
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Kleszcze te przeznaczone są do cięcia
łuków miękkich oraz ligatur metalowych i gumowych. Kąt cięcia wynosi 7°.
Przeznaczone do cięcia łuków o grubości nie większej niż .015”.

2015 Ortho Technology, Inc. Falcon Orthodontic Instruments to zastrzeżony znak
towarowy należący do Ortho Technology. **Kleszcze do cięcia miękkich łuków
i ligatur nr: OT-1001

tel./fax. 22 818 53 87, 22 818 97 99, 22 618 30 50
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Kleszcze do cięcia drutu
ligaturowego

Kleszcze do cięcia drutu
ligaturowego pod kątem 45°
Nr: OT-1006

Kleszcze te stworzone są tak, aby ułą
twić dostęp do tylnych części jamy
ustnej i do tylnych zębów. Końcówki tych
kleszczy nachylone są pod kątem 45°,
aby zminimalizować kontakt kleszczy
z wewnętrzną powierzchnią policzka.
Przeznaczone do cięcia łuków o grubości nie większej niż .015”. Stosowane
również do ligatur lingwalnych.

Kleszcze dystalne
Nr: OT-1016

Kleszcze te przeznaczone są do cięcia
łuków grubych i twardych. Powierzchnia
tnąca nie została wyprofilowana pod
żadnym kątem. Przeznaczone do cięcia
łuków o grubości nie większej niż 022”
x .028”.

Kleszcze dystalne tnące
równo z końcem tuby
Nr: OT-1016FC

Nr: OT-1016XL

Przeznaczone do cięcia łuków o gru
bości nie większej niż .018” x .025”.
Dodatkowym atutem tego modelu są
bardzo długie ramiona kleszczy.

Kleszcze do cięcia
cienkiego drutu
Nr: OT-1021

Drobniejsze końcówki zapewniają
możliwość pracy w trudno dostępnych miejscach. Kąt cięcia wynosi
7°. Przeznaczone do cięcia miękkich
drutów o grubości nie większej niż
.012”.

Kleszcze do cięcia
twardego drutu
Nr: OT-7001

Kleszcze te przeznaczone są do
cięcia łuków grubych oraz ligatur.
Niezwykle wytrzymałe. Ten instrument jest wystarczająco silny, aby
doginać końcówki łuków po wcześniejszym docięciu ich. Przeznaczone
do łuków o grubości nie większej niż
.022” x .028”.

Kleszcze do zakładania
i zdejmowania łuków
Nr: OT-110

Kleszcze tną drut przy końcu dystalnym tuby policzkowej i bezpiecznie
chwytają uciętą część. Zmniejszają
możliwy dyskomfort pacjenta wynikający z protruzji łuku. Przeznaczone do
cięcia łuków o grubości nie większej niż
.018” x .025”.

Specjalnie stworzone końcówki
kleszczy o ząbkowanej powierzchni
ułatwiają zakładanie i zdejmowanie łuków oraz pozostawanie
łuku w stałym uścisku kleszczy.
Średnica końcówek tego narzędzia
to 3/32”; są one zaokrąglone dla
komfortu oraz bezpieczeństwa.

Kleszcze dystalne z małą
główką

Kleszcze do zakładania
i zdejmowania łuków

Nr: OT-1016S

Kleszcze te przeznaczone są do cięcia
łuków grubych. Zaprojektowane tak,
aby ułatwić dostęp do tylnych części jamy ustnej oraz zminimalizować
kontakt kleszczy z wewnętrzną powierzchnią policzka. Przeznaczone do
cięcia łuków o grubości nie większej niż
.018” x .025”.

NARZĘDZIA
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Nr: OT-1002

Kleszcze te przeznaczone są do cięcia
łuków miękkich oraz ligatur metalowych
i gumowych. Drobniejsze końcówki zapewniają możliwość pracy w trudno
dostępnych miejscach. Kąt cięcia wynosi 7°. Przeznaczone do cięcia miękkich
łuków o grubości nie większej niż .012”.

Kleszcze dystalne
z wydłużonymi rączkami

Nr: OT-111

Kleszcze bardzo podobne do kleszczy OT-110, średnica końcówek
kleszczy to 3/32”. Dodatkową zaletą tego narzędzia są nachylone
pod kątem 45° końcówki ułatwiające pracę.

www.ortofan.pl, sprzedaz@ortofan.pl

157

BRACKET

NARZĘDZIA ORTODONTYCZNE
SYSTEMS

NARZĘDZIA ORTODONTYCZNE

Kleszcze do osadzania
pierścieni
Nr: OT-113

Nr: OT-140

Kleszcze mocno trzymają tuby pierścieni ułatwiając ich osadzanie.
Końcówki z rowkami zapobiegają wyślizgiwaniu się.

Narzędzie to przeznaczone jest do
pracy na drutach miękkich o średnicy
nie grubszej niż .016”. Końcówki kleszczy są długie i wąskie, aby ułatwić pracę
na drutach miękkich m.in. przy tworzeniu pętelek. Są zakończone tak, aby
uniemożliwić przecięcie drutu.

Kleszcze do zaciskania

Kleszcze do formowania
drutu

Nr: OT-126

Zaprojektowane do zaciskania stoperów,
haczyków oraz innych elementów. Dzięki
specjalnemu wycięciu doskonale stabilizują podstawę w trakcie zaciskania.

Nr: OT-157

Narzędzie to przeznaczone jest do
pracy na drutach, twardych nawet do
średnicy .028”. Końcówki kleszczy są
stworzone tak, aby ułatwić doginanie łuków za tylnymi zębami. Kleszcze
te służą również do pracy na łukach
grubych, zarówno kwadratowych jak
i okrągłych.

Kleszcze do zaciskania
pod kątem

Kleszcze Weingarta

Końcówki zagięte pod kątem, aby łatwo
zaciskać na łuku elementy dodatkowe
w odcinku tylnym. Wycięcie umożliwia
na bezpieczne i dokładne zaciśnięcie.

Końcówki trzymają drut mocno nie
uszkadzając go, dzięki czemu praca pod
każdym kątem jest wygodna. Ząbkowane
końcówki kleszczy są zaprojektowane
tak, aby łatwo dopasowywały się do
przestrzeni między zamkami; zaokrąglone dla bezpieczeństwa.

Nr: OT-129

Kleszcze do formowania
stopni
Nr: OT-133

Kleszcze te przeznaczone są do doginania łuków. Końcówki są wyprofilowane
tak, aby móc wykonywać nimi 1mm
stopnie na łuku.
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Kleszcze do doginania
drutu

Nr: OT-158

Kleszcze Weingarta
z wąskimi końcówkami
Nr: OT-158BJ

Kleszcze te posiadają specjalnie wyprofilowane wąskie końcówki, aby
ułatwić dojście do trudno dostępnych
miejsc. Ząbkowane końcówki trzymają
drut mocno, nie uszkadzając go, dzięki
czemu praca pod każdym kątem jest
wygodna. Końce są zaokrąglone dla zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa.

Kleszcze „ptasie dzioby”

Kleszcze trójpalczaste

Nr: OT-139

Nr: OT-200

Są niezwykle popularne wśród lekarzy, przeznaczone do doginania
łuków. Służą do pracy na drutach nawet
o grubości 0.30”. Końcówki kleszczy są
specjalnie zaokrąglone na końcach, aby
nie dopuścić do uszkodzenia drutu.

Kleszcze te mają trzy dodatkowo
wzmocnione końcówki, które przeznaczone są do delikatnego formowania
łuków. Ten instrument przeznaczony
jest do pracy na łukach mających
średnicę do .30” grubości. Końcówki
stopniowo zwężane.

tel./fax. 22 818 53 87, 22 818 97 99, 22 618 30 50
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Nr: OT-203B

Kleszcze te są przeznaczone do formo
wania łuków. Powierzchnia końcówek
kleszczy jest idealnie płaska, co ułatwia
precyzyjne działanie oraz eliminuje ryzyko przecięcia drutu.

Kleszcze do zdejmowania
pierścieni – długie
Nr: OT-347L

Na jednej z końcówek zamieszczona jest specjalna podkładka,
którą umieszcza się na powierzchni
okluzyjnej zębów, podc zas gdy
druga z końcówek kleszczy zahacza
i chwyta część pierścienia. W ten
sposób podważony pierścień zostaje
zdjęty.

Kleszcze do zagięć V
Nr: OT-220

Kleszcze te tworzą 1 mm zagięcie V
w każdym miejscu na drucie. Końcówki
są diamentowo wypolerowane, dzięki
czemu kleszcze formują łuk bez ryzyka przecięcia drutu. Przeznaczone do
pracy na łukach o grubości nie większej
niż .020”.

Kleszcze do formowania
pętelek Nance’a
Nr: OT-230

Kleszcze te przeznaczone są do formowania łuków. Ich końcówka jest
wyprofilowana w taki sposób, aby formować 3 mm-6 mm pętelki. Formują
łuk bez ryzyka przecięcia drutu oraz
jego wyślizgnięcia się z uścisku kleszczy. Jedna z końcówek jest ząbkowana.

Kleszcze do zdejmowania
zamków pod kątem
Nr: OT-344

Kleszcze te są idealne do zdejmowania zamków oraz innych dodatków
przyklejonych do zębów. Końcówki
kleszczy zostały zaprojektowane
pod kątem 60 stopni, aby w szybki
i bezpieczny sposób zdejmować przyklejone do powierzchni zębów zamki
i inne elementy.

Kleszcze do zdejmowania
zamków
Nr: OT-346RT

Kleszcze te są idealne do zdejmowa
nia zamków. Zaprojektowane zostały
by w szybki i bezpieczny sposób zdejmować przyklejone do powierzchni
zębów zamki. Precyzyjne końcówki są
wymienne.

Kleszcze do zdejmowania
zamków – szerokie
Nr: OT-349RT

Stworzone do szybkiego i wygodnego zdejmowania zamków. Wraz
z zamkiem zdejmują klej. Część
z poduszeczką opiera się o krawędź
zęba, natomiast drugą końcówkę
umieszcza się między zamek
a ząb. Zdejmowanie zamków tymi
kleszczami jest bezpieczne i wygodne. Wymienne końcówki można
dokupić oddzielnie.
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Kleszcze do formowania
łuków

Kleszcze do formowania
pętelek
Nr: OT-350

Narzędzie to przeznaczone jest do
pracy na drutach krawężnych, łukach twardych. Końcówki kleszczy
są zaprojektowane tak, aby ułatwić
tworzenie odpowiednich zagięć na
drutach. Służą do pracy na drutach
nawet o grubości .022” x .028”.

Kleszcze do formowania
pętelek Omega
Nr: OT-352

Jedna z końcówek tych kleszczy
jest wąska celem idealnego utworzenia pętelek Omega. Kleszcze
te zaprojektowane są tak, aby
pętelki Omega mogły być tworzone w trzech rozmiarach:
o średnicy: .045”, .060”, .075” oraz
długości .090”.

Kleszcze Jarabaka
Nr: OT-355

Narzędzie to przeznaczone jest do
pracy na drutach miękkich średniej
grubości. Końcówki kleszczy mają
specjalne rowki, aby ułatwić pracę
na drutach miękkich przy tworzeniu
pętelek i odpowiednim formowaniu
łuków. Służą do pracy na drutach do
grubości .020”.

www.ortofan.pl, sprzedaz@ortofan.pl

159

BRACKET

NARZĘDZIA ORTODONTYCZNE
SYSTEMS

NARZĘDZIA ORTODONTYCZNE

Kleszcze do odklejania
części akrylowych
Nr: OT-360

Wymienne końcówki
do kleszczy nr: OT-347L

Kleszcze przeznaczone są do łatwego
zdejmowania przyklejonych aparatów
akrylowych, takich jak RPE i Herbst.
Z jednej strony kleszcze te mają małą
platformę, a z drugiej końcówkę służącą
do odrywania przyklejonych elementów.

Kleszcze do formowania
łuków podniebiennych
Nr: OT-410

Kleszcze te są przede wszystkim
przeznaczone do formowania łuków
podniebiennych oraz językowych.
Narzędzie to służy do pracy na drutach
o średnicy .030” lub .036”, zachowuje
szerokość .140”. Końcówki kleszczy są
stworzone tak, aby ułatwić tworzenie
na nich podwójnych oraz potrójnych
zagięć.

Kleszcze to formowania
łuków krawężnych
Nr: OT-810S

Narzędzie to przeznaczone jest do
pracy na drutach prostokątnych
i krawężnych, łukach twardych; nawet
do średnicy .022” x .028”. Końcówki
kleszczy są zaprojektowane tak, aby
ułatwić tworzenie na nich odpowiednich
zagięć. Krawędzie nie przetną, ani nie
uszkodzą drutu.

OT-2076 3/ 16”
OT-2077 1/4”
4 sztuki w opakowaniu
Gorąca sterylizacja do 188° C

Wymienne końcówki
do kleszczy nr: OT-346RT
OT-1405
opakowanie zawiera:
2 końcówki, 2 śruby oraz
1 klucz

Wymienne końcówki
do kleszczy nr: OT-349RT

OT-1406
opakowanie zawiera:
1 ostrze, 1 podkładkę, 1 śrubę,
1 klucz (sześciokątny)
Gorąca sterylizacja do 188° C

Wymienne końcówki
do kleszczy nr: OT-352
i OT-350

OT-316
opakowanie zawiera:
1 końcówkę, 1 śrubę
oraz 1 klucz (sześciokątny)

Chcesz poznać szczegóły?
Jeśli masz pytania na temat bezpieczeństwa chemicznego
naszych produktów, na naszej stronie możesz pobrać pełną
listę specyfikacji. Karty produktów oraz dane dotyczące
bezpieczeństwa są dostępne na www.orthotechnology.
com/MSDS.

www.orthotechnology.com/MSDS
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Narze˛ dzia Ortodontyczne®

Większy i lżejszy trzon narzędzi

Ergonomiczny
design
Satynowane
wykończenie

Zgłębnik Lotus® SLB, z drugiej strony zakończony widelcem
do ligatur
• Służy do otwierania zamków Lotus, a dodatkowo dopycha
łuk w slocie

Więcej szczegółów na str. 17
nr katalogowy: OT-2106

• Duży poręczny trzon
narzędzi
mniejszy wysiłek dla mięśni

NARZĘDZIA
NARZĘDZIAORTODONTYCZNE
ORTODONTYCZNE

Falcon

￼ Dociskacz do pierścieni, nr katalogowy: OT-2100

• Lekkie jak piórko
pozwala na luźny uchwyt co skutkuje
mniejszym napięciem mięśni

• Stabilny uchwyt
jest wygodny i ułatwia pracę

￼ Zgłębnik, nr katalogowy: OT-2105

• Odporne na korozję
wykonane z wysokiej jakości stali
￼ Widelec do ligatur, nr katalogowy: OT-2104
Instrumenty Falcon
Gorąca sterylizacja do 188° C
￼ Sierp do zdejmowania kleju, nr katalogowy: OT-2102

Dwustronny zaginacz
końcówek dystalnych
• Z apewnia precyzyjne dogięcie końcówek
we wszystkich standardowych rozmiarach
• Z trwałej i wysokiej jakości stali
• Doskonale dogina łuki
• Łatwy w użyciu
• Żłobiony trzon dla lepszego uchwytu

•Z
 apewnia łatwe dotarcie do trudno dostępnych
miejsc
• Końcówki .018” i .030”
• Wyprodukowano w USA
Nr: OT-320
Gorąca sterylizacja w temperaturze do 188° C

www.ortofan.pl, sprzedaz@ortofan.pl
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NARZĘDZIA ORTODONTYCZNE
SYSTEMS

Powiększenie
końcówki

Żłobione nożyczki
• Wyprodukowane w USA
• Żłobione ostrze dla kontroli
obróbki bez wyślizgiwania
• Zakrzywione nożyczki 3 1/2” ze
żłobieniem do obróbki krawędzi

Kleszcze Mathieu
Błyszczące wykończenie

Nr: OT-180
Gorąca sterylizacja w temperaturze do 188° C

Wykorzystywane do ligatur Nr: OT-8015
metalowych i elastycznych. Gorąca sterylizacja w temp. do 188° C

BRACKET

• Zakrzywione końcówki tną łatwo
i precyzyjnie, nawet w trudno
dostępnych obszarach
językowych

Powiększenie końcówki

Lotus Plus

®

Pęseta do lokowania łuku i zamykania klapki
PLUS! Eliminuje ryzyko przypadkowego usunięcia klapki

Łatwe otwieranie
W celu otwarcia zamka, umieść
proste ramię w luce, a zagięte
ramię pod zamkiem. Następnie
zaciśnij. Narzędzie otworzy zamek
bez ryzyka niezamierzonego usunięcia klapki.

Kleszcze Mathieu

z wąską końcówką - błyszczące

Wąska końcówka stworzona do
łatwego zakładania elastyków.

Nr: OT-8015N
Gorąca sterylizacja do 188° C

Bezpieczne zamykanie
W celu zamknięcia zamka, umieść
proste ramię u podstawy klapki,
a zagięte ramię pod skrzydełkami
zamka i zaciśnij.

Kleszcze Mosquito

Teraz o satynowanej powierzchni

• Wyprodukowane w USA

Nr katalogowy: OT-210
Gorąca sterylizacja do 188° C
Zwężona, ząbkowana końcówka
umożliwia umieszczanie elastyków.
Nr katalogowy: OT-027
Gorąca sterylizacja do 188° C

Lotus Plus

®

Pęseta do lokowania łuku i zamykania klapek
PLUS! Z łatwością lokuje łuk nawet przy stłoczeniach

Zagięte
kleszcze Mosquito

Bezpieczne zamykanie
W celu zamknięcia klapki,
jednocześnie lokując łuk,
umieść ramię z nacięciem na
łuku, a drugie ramię u podstawy
klapki i zaciśnij.
• Wyprodukowane w USA

o satynowanej powierzchni

Zwężona, ząbkowana końcówka
umożliwia umieszczanie
elastyków.
• Wyprodukowane w USA
Nr katalogowy: OT-028
Gorąca sterylizacja do 188° C
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Nr katogowy: OT-211
Gorąca sterylizacja do 188° C
Powiększenie końcówki

tel./fax. 22 818 53 87, 22 818 97 99, 22 618 30 50
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Pęseta do guzików

Pęseta Lotus Plus® SLB
Narzędzie do zamykania klapek
Aby zamknąć klapkę w zamku
Lotus® Plus użyj właśnie tego
narzędzia.
Zobacz instrukcję na stronie 17.

Nr katalogowy: OT-202
Gorąca sterylizacja do 188° C

Pęseta do zamków
Metalowa pęseta stworzona tak,
aby uwolnienie zamka nastąpiło tylko wtedy, kiedy jest to
pożądane. Posiada ząbkowane
końcówki.

Nr: OT-204
Gorąca sterylizacja do 188° C

Zakrzywiona pęseta
do guzików
Pęseta z zakrzywionymi koń- • Produkowane w USA
cówkami idealnie nadaje się
do chwytania płaskich guzików Nr: OT-212
na łańcuszku, który jest trudny Gorąca sterylizacja do 188° C
do uchwycenia.

Pęseta
do zakładania
rurek

NARZĘDZIA
NARZĘDZIAORTODONTYCZNE
ORTODONTYCZNE

Zaprojektowana by ciasno za• Produkowane w USA
ciskać się na guziku aż do jego
umieszczenia we właściwej loka- Nr: OT-213
lizacji.
Gorąca sterylizacja do 188° C

A

B
Zagięty kształt pęsety umożliwia obserwowanie wykonywanej
czynności, co ułatwia precyzyjne umiejscowienie rurki.

Pęseta do zamków

A. Pęseta do zakładania rurek
Nr: OT-209
Gorąca sterylizacja do 188° C

z pozycjonerem do zamków
Metalowa pęseta stworzona tak, Nr katalogowy: OT-322
aby uwolnienie zamka nastą- Gorąca sterylizacja do 188° C
piło tylko wtedy, kiedy chcemy.
Końcówka tego narzędzia służy
do pozycjonowania zamków.

B. Pęseta do zakładania rurek
z odwrotnym mechanizmem
Nr: OT-209R
Gorąca sterylizacja do 188° C

Pęseta
do elementów
językowych

Pęseta do zamków
Metalowa pęseta stworzona tak, aby
uwolnienie zamka nastąpiło tylko
wtedy, kiedy jest to pożądane. Idealna
do umieszczania zamków oraz rurek
na tylnych zębach.
Nr katalogowy: OT-203
• Produkowane w USA
Gorąca sterylizacja do 188° C

•O
 pracowana do pewnego chwytania • Wyprodukowana w USA
i nakładania zamków i przyczepów
językowych

•Ś
 wietnie współpracuje z naszą blokadą języka i jest pomocna przy Nr: OT-201
naklejaniu rurek na trzonowcach.
Gorąca sterylizacja do 188° C

www.ortofan.pl, sprzedaz@ortofan.pl
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Pozycjoner

Kleszcze
separacyjne
Teraz o satynowanej powierzchni

Wykonane ze stali nierdzewnej – posiadają mechanizm sprężynowy.

BRACKET

NARZĘDZIA ORTODONTYCZNE
SYSTEMS

NARZĘDZIA ORTODONTYCZNE

Nr: OT-101
Gorąca sterylizacja do 188° C

Nr: OT-2222
Sterylizacja w autoklawie do 121° C

Pozycjoner widelcowy
aluminiowy
Dokładnie mierzy odległość
pomiędzy zamkiem a krawędzią brzegu siecznego zęba:
3.5, 4, 4.5, oraz 5mm.

Pozycjoner krzyżowy
stalowy

Dokładnie mierzy odległość
pomiędzy zamkiem a krawędzią brzegu siecznego zęba:
3.5, 4, 4.5, oraz 5mm.

Nr: OT-000-SS
Gorąca sterylizacja do 188° C

Dociskacz do pierścieni
Mershon
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Precyzyjne umieszczanie tub
i innych elementów jest super
proste dzięki napinanemu sprężyną mechanizmowi i końcówkom
z rowkami. Pozycjoner jest
wykonany z super lekkiego anodyzowanego aluminium.
•U
 możliwia precyzyjne
umiejscowienie każdego
elementu na trzonowcach
• Wyprodukowane w USA

• Pięciostronnie żłobiony
• Zredukowane ryzyko
wyślizgnięcia się
• Rączka jest pusta w środku,
a tym samym bardzo lekka

Nr: OT-206
Gorąca sterylizacja do 188° C

018” .................OT-2118-SS
022” .................OT-2122-SS

Sterylizacja w autoklawie do 121° C.

Pozycjoner widelcowy
plastikowy
.018"............ OT-2118-HH

Dokładnie mierzy odległość pomiędzy
zamkiem a krawędzią brzegu siecznego
zęba.
Wytrzymuje wysoką temperaturę do 177° C

.022"............ OT-2122-HH

Dogryzacz do pierścieni
• Metalowy trójkątny koniec
• Trzonek z wysokiej jakości
plastiku
• Można sterylizować na sucho
• Wyprodukowano w USA

tel./fax. 22 818 53 87, 22 818 97 99, 22 618 30 50

Nr: OT-600-199
Gorąca sterylizacja do 188° C
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Widelec Sensation™ SLB do otwierania zamków Sensation™

Otwarte

Sensation™ SLB otwieracz klapek

Łatwe otwieranie
1

2

3

Zamki Sensation™ i Sensation™ M otwierają się i zamykają w taki sam
sposób, ale każdy z nich wymaga specjalnego narzędzia. Obydwa
instrumenty wyglądają podobnie, ale każdy działa z innym systemem
zamków. Używanie nieodpowiedniego narzędzia może spowodować
uszkodzenia zamków.

Łatwe otwieranie zamków

1. Umieść wewnętrzny haczyk narzędzia w otworze znajdującym się
w klapce.
2. Odchyl narzędzie dodziąsłowo, aby uniknąć możliwego wyrwania
klapki.
3. Pociągnij prosto w dół używając delikatnej i kontrolowanej siły.

Sensation™ M SLB otwieracz klapek
Unikalne narzędzie do otwierania klapek zapobiegające ich
przesadnemu obciążaniu. Aby
zamknąć użyj delikatnie siły
palca na klip od strony okluzalnej.
Upewnij się, że sprężysta klapka
jest całkowicie domknięta, a łuk
na swoim miejscu.

NARZĘDZIA
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Zamknięte

Sensation™ ceramiczne SLB
otwieracz klapek OT-7920
Nr: OT-7920

Sensation™ M SLB otwieracz
klapek
Nr: OT-8920
Gorąca sterylizacja do 188° C

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...
Aktywne zamki samoligaturujące Sensation™

Sprawdź str. 10-12

Aktywne zamki samoligaturujące

Sprawdź str. 13-14

Kolorowe dogryzacze
Stworzone z najwyższej jakości plastiku. Końcówka
o kształcie trójkąta jest metalowa, a jej powierzchnia
ząbkowana.
• Produkowane w USA
Sterylizacja na zimno
Morski....................... 600-201T
Fioletowy................... 600-201P
Niebieski................... 600-201B

Sterylizacja w autoklawie
Morski...................600A-201T
Fioletowy...............600A-201P
Niebieski...............600A-201B

W autoklawie w temp. do 121° C.
Nie sterylizować na zimno.

Smar DSX do narzędzi
•C
 hroni przed korozją
• Zmniejsza tarcie w zawiasach
narzędzi
• Fluoropolimer klasy premium
• Na bazie silikonu
• Produkowane w USA

www.ortofan.pl, sprzedaz@ortofan.pl

Nr katalogowy: MR553
Butelka zawiera 110ml
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