
Üks kuju…

• Kohandub kõigi 
hambapindadega

• Tõhus ligipääs nii 
eesmistele kui 
tagumistele pindadele

• Saavutab kiirelt 
loomuliku läike

• Töötab iga nurga alt

• Saab kasutada ilma 
vesijahutuseta

loomulik läige kõikidele pindadele
Üks unikaalne kuju

Spiraalne viimistlusketas

Spiraalne poleerimisketas

Nüüd on olemas lihtsaim viis 
anda restauratsioonile lõplik 
loomulik läige.

Valmistu millekski LIHTSAKS! Sof-Lex™ spi-
raalsed viimistlus- ja poleerimiskettad anna-
vad restauratiivse protseduuri lõpetamisele 
täiesti uue pöörde – täiuslikkuse suunas.

Uuenduslik spiraalne 
kuju kohandub kõigi 
hambapindadega. 

Sof-Lex™ spiraalsed kettad kohanduvad kergesti 
nii eesmiste kui tagumiste hambapindadega. 
Spiraalsed “narmad” kohanduvad efektiivselt 
nii restauratsiooni kumerate kui ka nõgusate 
pindadega. Pole mingit põhjust vahetada pide-
valt kettaid või harju kohandumaks erinevate 
pindadega. Nüüd võite asendada tavapärased 
kummid, harjad ja kettad ning saavutada kena, 
loomutruu läike vaid ühe kettakujuga.

Üks viimistlusketas. 
Üks poleerimisketas. 
Üks lihtne süsteem.

Sof-Lex™ spiraalne viimistlusketas eemal-
dab tõhusalt vähimadki kriimustused, mis 
tekivad restauratsiooni viimistlemise käigus 
ja valmistab hambapinna ette poleerimiseks 
kõrgläike saavutamisel. Sof-Lex™ spiraal-
sed poleerimiskettad lõpetavad protse-
duuri andes hambapinnale vajaliku sileduse, 
kõrge läike ja loomutruu välimuse.

Sof-Lex™

Spiraalsed viimistlus-ja poleerimiskettad
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Oklusaalne

Fatsiaalne

Tagumine lingvaalne

Bukaalne

Eesmine lingvaalne

Tagumine interproksimaalne

Viimistleb ja poleerib erinevaid hambapindu...
iga nurga alt.
Veel üks oluline eelis, miks kasutada Sof-Lex™ spiraalseid viimistlus-
ja poleerimiskettaid. Kogu ketas on kaetud abrasiivsete osakestega, 
mistõttu on kõik kettapinnad kasutatavad: küljed, põhi, pealmine osa 
ja servad. Selle tulemusena töötavad spiraalsed kettad efektiivselt 
iga nurga alt, tehes suusisese tööprotsessi lihtsamaks, eriti tagu-
miste hammaste puhul.

Sof-Lex™ spiraalsed kettad on ideaalsed 
kasutamiseks:

• komposiitmaterjalidega

• klaasionomeeridega

• bisakrüülsete ajutiste materjalidega

• Lava Ultimate CAD/CAM materjaliga

• vääris-ja poolväärismetallidega

Tellimise informatsioon
Toote nr. Toote kirjeldus

5082I Sof-Lex™ Spiral Wheels – Tutvustuspakend
6 Sof-Lex™ spiraalset viimistlusketast (beež); 6 Sof-Lex™ spiraalset poleerimisketast (valge); 1 RA Mandrell

5080 Sof-Lex™ Spiral Finishing Wheels – üksikpakend
12 Sof-Lex™ spiraalset viimistlusketast (beež)

5081 Sof-Lex™ Spiral Polishing Wheels – üksikpakend
12 Sof-Lex™ spiraalset poleerimisketast (valge)

5082SK Sof-Lex™ Spiral Wheels, Discs & Strips – Komplekt
10 Sof-Lex™ viimistlusketast (beež)
10 Sof-Lex™ spiraalset poleerimisketast (valge)
Sof-Lex™ Extra-Thin poleerimiskettad 12.7mm:
a 30 tk 8692C (Coarse); 8692M (Medium); 8692F (Fine); 8692SF (Superfine)
Sof-Lex™ Extra-Thin poleerimiskettad 9.5mm:
a 30 tk 8693C (Coarse); 8693M (Medium); 8693F (Fine); 8693SF (Superfine),
Sof-Lex™ viimistlusribad: 15 tk 1954C/M (Coarse/Medium)
1RA mandrell

Sof-Lex™ Spiral Wheels – Tutvustuspakend

Sof-Lex™ spiraalsed kettad on osa hambaravis enim kasutatavast 3M ESPE Sof-
Lex™ viimistlus-ja poleerimissüsteemist.
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