
Implacare TM II
 |  Nowość Hu-Friedy

CECHY PRODUKTU

• Narzędzia wykonane z wysokiej jakości żywicy o nazwie PLASTEEL™ 2       
  

• 20% cieńsza końcówka pracująca. Taka modyfikacja zwiększa możliwość
penetracji trudno dostępnych miejsc.        

         
• Dwa nowe uniwersalne kształty kirety: Barnhart 5/6, Langer 1/2 oraz Columbia 4R/4L,

204S, H6/H7. Tak szeroki wybór gwarantuje możliwość dobrania instrumentu, który będzie
idealnie pasował do każdej sytuacji klinicznej.

        
             

       

 

1 Bollen CM, Papaioanno W, Van Eldere J, et al: The in�uence of abutment surface roughness
on plaque accumulation and peri-implant mucositis, Clin Oral Implants Res 7:201-111, 1996.
2 Data on �le.
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ROZWIĄZANIE

 

Badania wykazały związek pomiędzy zmianami 
powierzchni implantu/nadbudowy, a rozwojem 
peri-implantitis.1

Klinicyści muszą być w stanie skutecznie czyścić 
powierzchnię nadbudowy protetycznej z jak 
najmniejszym prawdopodobieństwem jej uszkodzenia. 
Nawet niewielkie naruszenia powierzchni implantu mogą 
stanowić miejsce kumulacji złogów nazębnych, które
w konsekwencji mogą doprowadzić do zapalenia błony 
śluzowej oraz peri-implantitis.

Hu-Friedy przedstawia udoskonalone instrumenty 
umożliwiające usuwanie złogów nazębnych
z powierzchni implantów lub nadbudów protetycznych 
bez uszkodzenia (porysowania) ich tytanowej struktury. 
Cienka końcówka pracująca oraz nowy kształt 
umożliwiają jeszcze dokładniejsze czyszczenie 
powierzchni nadbudowy protetycznej.2



KSZTAŁTY KOŃCÓWEK

KIRETY UNIWERSALNE
Ostrze zaprojektowane z dwoma powierzchniami tnącymi
oraz zaokragloną koncówką. Idealnie pasuje to wszystkich
rodzai powierzchni. 

         
       

Columbia 4R/4L

IMPL4R/4L6  

IMPL4R/4L   
    

 Barnhart 5/6 

IMPLBH5/66  

IMPLBH5/6  

NOWY 

NOWY 

Langer 1/2

IMPLLG1/26  
ImplacareTM II LG 1/2 - zestaw
(trzonek oraz 12 końcówek pracujących)

ImplacareTM II BH 5/6 - zestaw
(trzonek oraz 12 końcówek pracujących)

ImplacareTM II 4R/4L - zestaw
(trzonek oraz 12 końcówek pracujących)

ImplacareTM II LG 1/2 12
(zestaw 12 końcówek pracujących)

ImplacareTM II BH 5/6
(zestaw 12 końcówek pracujących)

ImplacareTM II 4R/4L
(zestaw 12 końcówek pracujących)

ImplacareTM II 204S - zestaw
(trzonek oraz 12 końcówek pracujących)

ImplacareTM II 204S
(zestaw 12 końcówek pracujących)

ImplacareTM II H6/H7 - zestaw
(trzonek oraz 12 końcówek pracujących)

ImplacareTM II H6/H7
(zestaw 12 końcówek pracujących)

IMPLLG1/2  

SKALERY
Dwa ostrza tnące oraz ostra końcówka pracująca idealnie
nadają się do usuwania złogów znajdujących się poniżej
linii dziąsła. 

  
        

  
 

H6/7

IMPLH6/76  
  

   

 

    

IMPLH6/7  
    

 

204S

IMPL204S6  

IMPL204S  

 
  
   
  
   
   
  

  

 
   
  
   

 

  
   
    

Kombinacja kątowych kiret typu Gracey oraz podwójnej powierzchni
tnącej charakterystycznej dla kiret uniwerslanych. 

Kątowa końcówka pracująca zapewnia łatwy dostęp do wszelkich
powierzchni, zarówno w odcinku przednim jak i bocznym. 

 

Zapewnia optymalny dostęp do  podziąsłowej powierzchni nadbudowy.

Wyłączny przedstawiciel BIOMET 3i w Europie Środkowej:

Dental Depot Wasio

Siedziba Główna
al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław
tel.: +48 71 335 70 71, fax: +48 71 335 70 90
email: biura@dental-depot.com

www.dental-depot.com

Oddział Warszawa
ul. Konstancińska 2/78 
02-942 Warszawa
tel.: +48 22 646 24 73, fax: +48 22 646 30 13
email: biurowarszawa@dental-depot.com

Więcej informacji uzyskasz u swojego opiekuna
lub na stronie www.dental-depot.com


