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VITA shade, VITA made.
Descrierea produsului
Seturile de lustruire pentru VITA ENAMIC au fost realizate pentru tratarea
suprafeței restaurărilor din ceramică hibridă într-un mod corect, eficient și specific
materialului, în cabinete și laboratore dentare. Setul include diferite instrumente
pentru prelustruire și

lustruire finală. Aceste instrumente sunt potrivite pentru lustruirea atentă și
delicată a suprafețelor ocluzale, cuspizilor, fisurilor și punctelor de contact ale
restaurării și conferă suprafeței o strălucire deosebită.

Vă rugăm, întoarceți pagina!

Avantaje

Date despre produs

Rezultate finale excelente
Cu aceste instrumente se pot obține suprafețe cu un luciu intens și rezistente la
placa bacteriană. Concentricitatea exactă, mărimea egală a granulelor și geometria individuală a instrumentelor garantează rezultate de precizie superioară.

VITA-ENAMIC Setul de lustruire pentru cabinet include un total de 6 instrumente
pentru contra-unghi; 3 instrumente pentru prelustruire și 3 instrumente pentru
lustruire finală.

Manipulare simplă și sigură
Instrumentele au o performanță ridicată în îndepărtarea excesului de material.
Manipularea ușoară și utilizarea fără pastă de lustruit permit prelucrarea simplă
și rapidă.

VITA-ENAMIC Setul de lustruire pentru laborator include un total de 8 instrumente pentru piesa de mână; 4 instrumente pentru prelustruire și 4 instrumente
pentru lustruire finală.

Prelucrare delicată și atentă
Aceste instrumente au fost elaborate special pentru VITA ENAMIC cu scopul
de a asigura lustruirea delicată și atentă, reducând riscul formării eventualelor
microfisuri.

VITA ENAMIC® seturi
Denumire

Descriere

Conținut/bucăți

Nr. Prod.

VITA ENAMIC - Set lustruire - Cabinet

Sistem de lustruire în 2 etape cu instrumente pentru prelustruire
și instrumente pentru lustruire finală, pentru contra-unghi

6

EENPSETCV1

VITA ENAMIC - Set lustruire - Laborator

Sistem de lustruire în 2 etape cu instrumente pentru prelustruire
și instrumente pentru lustruire finală, pentru piesa de mână

8

EENPSETT

Denumire

Descriere

Conținut/bucăți

Nr. Prod.

Prelustruire (roz)

Instrumente din silicon-carbid (SiC)

Instrument lustruire, vârf lung ascuțit VI-EB14m

3

ERWEB14M3

Instrument lustruire, lentilă, VI-EL10m

6

ERWEL10M6

Instrument lustruire, cupă, VI-EC7m

6

ERWEC7M6

Instrument lustruire, vârf lung ascuțit, VI-EB14f

3

ERWEB14F3

Polipant pentru lustruit, lentilă, VI-EL10f

6

ERWEL10F

Instrument lustruire, cupă, VI-EC6f

6

ERWEC6F6

Conținut/bucăți

Nr. Prod.

Instrument lustruire cu vârf lung ascuțit VI-ES5m

6

ERHES5M6

Instrument lustruire, torpilă, VI-ET6m

6

ERHET6M6

Instrument lustruire, disc, VI-ER15m

6

ERHER15M6

6

ERHEL16M6

Instrumente lustruire, vârf lung ascuțit VI-ES 5 f

6

ERHES5F6

Instrument lustruire, torpilă, VI-ET6f

6

ERHET6F6

Instrument lustruire, disc, VI-ER15f

6

ERHER15F6

Instrument lustruire, lentilă, VI-EL16f

6

ERHEL16F6

VITA ENAMIC® Set lustruire pentru cabinet -rezerve

Lustruire finală (gri)

Instrumente diamantate

VITA ENAMIC® Set lustruire pentru laborator- rezerve
Denumire

Descriere

Prelustruire (roz)

Instrumente din silicon-carbid (SiC)

Instrument lustruire, lentilă, VI-EL16m
Instrumente diamantate
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Instrumente lustruire finală (gri)

