
OPTIMALA 
KONTAKTPUNKTER

*Kan användas med metakrylatbaserade adhesiver och kompositer.
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Konventionell teknik

Långsam & 
Komplicerad      Snabb & Enkel
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S e k t i o n s m a t r i s s y s t e m

659700 Introductory Kit

 100 matriser – 25 av vardera storlek: 3,5 mm, 4,5 mm,  
 5,5 mm, 6,5 mm
 75 kilar – 25 av vardera storlek: Small, Medium, Large
 30 WedgeGuards – 10 av vardera storlek:  
 Small, Medium, Large
 1 universal ring, 1 smal ring, 1 tång, 1 pincett

625.00.001 Starter Kit

 20 matriser: 15 x 5,5 mm, 5 x 4,5 mm 
 15 kilar – 5 av vardera storlek: Small, Medium, Large
 5 WedgeGuards Medium 
 2 universal ringar, 1 tång, 1 pincett
 SDR, 4 kapslar à 0,25 g
 
 
 Matriser, refill

659710 Storlek 3,5 mm (50 st)

659720 Storlek 4,5 mm (50 st)

659730 Storlek 5,5 mm (50 st)

659740 Storlek 5,5 mm (100 st)

659750 Storlek 6,5 mm (50 st) 
 
 Ringar, refill

659760 Universal (2 st)

659770 Smal (2 st)

 
 Kilar, refill 

659780 Small (100 st)

659790 Medium (100 st)

659800 Large (100 st)

  
 WedgeGuard, refill 

659830 Small (50 st)

659840 Medium (50 st)

659850 Large (50 st) 

659810 Tång, refill (1 st) 

659820 Pincett, refill (1 st)

Beställningsinformation

606.03.002 SDR™ Refill
 15 kapslar (à 0,25 g),  
 universal färg

606.03.003 SDR™ Eco Refill
 50 kapslar (à 0,25 g),  
 universal färg
 1 förvaringsbox i metall

Stress-fri fyllning med SDR™ 
Använd Palodent® Plus tillsammans med SDR™! 
Snabbt och enkelt uppnås en tät marginal 
anslutning, precisa kontaktpunkter och en 
hållbar fyllning!
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•	 4 mm härdningsdjup – färre lager, 
 enkelt och snabbt
•	 Utmärkta flytegenskaper, adapterar  
 tätt till kaviteten
•	 Kompatibelt med din nuvarande adhesiv*

DENTSPLY Nordic Baltic
Box 2024, SE-128 21 Skarpnäck 
Tel +46 (0)8 685 65 05 
Fax +46 (0)8 447 60 55 
www.dentsply.eu



ANATOMISKT FORMADE KILAR

+  Kilen kan komprimeras  
och utvidgas – lätt att 
placera, säkrar en  
optimal kantanslutning

+  Den ihåliga undersidan  
gör det möjligt att applicera 
en extra kil från den  
motsatta sidan

BORTTAGBARA WEDGEGUARDS MATRISER MED VINGAR OCH HÅL

+  Minskar risken för  
approximala skador 
på granntänderna

+  Gör det snabbare och 
enklare att preparera  
i kontaktområdet

+  Skyddet kan avlägsnas 
efter preparation, kilen 
lämnas kvar på plats

+ 3,3 mm: För fyllningar i primära 
tänder och små fyllningar i  
premolarer

+ 4,5 mm: För mellanstora  
preparationer i premolarer

+ 5,5 mm: Den mest använda 
storleken för klass II-fyllningar i 
molarer

+ 6,5 mm: För djupa och stora ka-
viteter i molarer, där kusp saknas

Markerad marginal kant ger  
fyllningen en anatomisk form

Den kraftiga bågformen säkrar 
att matrisen omsluter tanden

Gingival sköld förebygger 
underskott i gingivala/axiala 
delen av kaviteten

PRAKTISK TÅNG

+  Låsmekanismen  
och de vinklade  
skänklarna håller  
fast ringen vid  
applicering

+  Inbyggda skåror  
för reaktivering  
av ringen

S P E C I A L P I N C E T T

MOD

Parodontitfall

Kusp saknas

STARKA RINGAR AV NICKEL-T ITANIUM

+  Pincetten är försedd med 
en spets som griper tag i 
hålen på matrisen/kilen 
och säkrar en god kontroll

+  Naturligt stängt läge:  
mindre risk för att tappa 
matrisen eller kilen

+  Inbyggd kulstoppare  
i pincettens spets

+  Universal ring  
för molarer

+  Smal ring för  
premolarer

Sektionsmatrissystem för klass II-fyllningar

Ringen i nickel-titanium har en 
utmärkt fjädring och ”ihåg- 
kommelse”, kan autoklaveras 
upp till 1000 gånger 

Ringens glasfiberförstärkta ben  
är V-formade för att fixera kilen

Vingar med hål gör det enkelt att 
placera och avlägsna matrisen

Hål för pincetten gör att kilen är 
lätt att placera och avlägsna 

Täta kontakter

Mindre överskott, mindre putsning 

Enkelt att använda

Sluter tätt marginalt 


