VITA ENAMIC Polishing Set clinical / technical
®

Dla łatwego tworzenia politury wstępnej oraz na wysoki połysk w ceramice hybrydowej VITA ENAMIC
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VITA shade, VITA made.
Opis produktu
Zestawy do polerowania VITA ENAMIC zostały stworzone do ergonomicznej i właściwej obróbki powierzchni uzupełnień protetycznych,
wykonanych z ceramiki hybrydowej. Zestawy stosujemy w gabinecie i
laboratorium. Komplety zawierają różne instrumenty polerskie do
tworzenia politury wstępnej oraz na wysoki połysk.

Politura. Przy pomocy tych instrumentów możemy łagodnie i bezpiecznie
polerować powierzchnie żujące, guzki, bruzdy międzyguzkowe i punkty
kontaktowe w uzupełnieniach protetycznych. W efekcie końcowym ww
zestawy instrumentów polerskich gwarantują powierzchnie o wysokim
stopniu połysku.

proszę przewrócić stronice!

Zalety produktu

Informacje o produkcie

Znakomite wyniki:
Powierzchnie wypolerowane przy pomocy tych instrumentów
przeciwdziałąją tworzeniu się płytki nazębnej i złogów. Dokładny ruch
obrotowy, właściwie dobrane uziarnienie i indywidualne wymiary
instrumentów gwarantują precyzyjne wyniki.

VITA ENAMIC Polishing Set clinical: zawiera ogółem sześć instrumentów
do kątnicy. Zestaw zawiera trzy instrumenty do politury wstępnej i trzy
w celu wykonania wysokiego połysku.

Łatwe i pewne użytkowanie.
Instrumenty gwarantują pewną i znakomitą ścieralność. Proste i pewne
użytkowanie bez pasty polerskiej umożliwia szybką obróbkę. Możliwość
sterylizacji instrumentów klinicznych to gwarancja bezpieczeństwa.

VITA ENAMIC Polishing Set technical: zawiera ogółem osiem instrumentów
dla prostnicy.
Zestaw zawiera cztery instrumenty do politury wstępnej i na wysoki
połysk.

Łagodna obróbka materiału
Specjalny zestaw instrumentów stworzony i przeznaczony do obróbki
VITA ENAMIC, gwarantuje łagodną obróbkę materiału. W ten sposób
zminimalizowano np. tworzenie się mikrorys.

VITA ENAMIC® Polishing Sets asortymenty
Oznaczenie

Objaśnienie

Zawartość/sztuka

Nr. art.

VITA ENAMIC Polishing Set clinical

2 stopniowy system polerowania wstępnego
i na wysoki połysk dla kątnicy

6

EENPSETCV1

VITA ENAMIC Polishing Set technical

2 stopniowy system polerowania wstępnego
i na wysoki połysk dla prostnicy

8

EENPSETT

Zawartość/sztuka

Nr. art.

Instrument polerujący, szpic VI-EB14m

3

ERWEB14M3

Instrument polerujący, soczewka, VI-EL10m

6

ERWEL10M6

Instrument polerujący, kielich, VI-EC7m

6

ERWEC7M6

Instrument polerujący, szpic VI-EB14f

3

ERWEB14F3

Instrument polerujący, soczewka VI-EL10f

6

ERWEL10F6

Instrument polerujący, kielich, VI-EC6f

6

ERWEC6F6

Zawartość/sztuka

Nr artykułu

Instrument polerujący, szpic VI-ES5m

6

ERHES5M6

Instrument polerujący, stożek, VI-ET6m

6

ERHET6M6

Instrument polerujący,krążek , VI-ER15mm

6

ERHER15M6

Instrument polerujący, soczewka, VI-EL16m

6

ERHEL16M6

Instrument polerujący, szpic VI-ES5f

6

ERHES5F6

Instrument polerujący, stożek, VI-ET6f

6

ERHET6F6

Instrument polerujący, krążek, VI-ER15f

6

ERHER15F6

Instrument polerujący, soczewka VI-EL16f

6

ERHEL16F6

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/opakowanie uzupełniające
Oznaczenie

Objaśnienie

Politura wstępna (pink)

Instrumenty SiC (węglik krzemu)

Politura na wysoki połysk (szary)

Instrumenty diamentowe

VITA ENAMIC® Polishing Set technical/opakowanie uzupełniające
Oznaczenie

Objaśnienie

Politura wstępna (pink)

Instrumenty SiC (węglik krzemu)

Instrumenty diamentowe

Więcej informacji o VITA ENAMIC można znaleźć na: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com
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Politura na wysoki połysk (szary)

