Полирайте с диамантена система.
Без употреба на паста.

Диамантена полирна система Sof-Lex™
Колко време и усилия отделяте за създаването на красиви усмивки?
Независимо каква полирна система използвате, процесът може да
отнема доста време. И дори и при максимални усилия блясъкът може да
не е дълготраен. 3M предлага просто решение и на двата проблема при
употреба на две от нашите иновативни технологии.

Разлика, която се
забелязва!

Възстановявайте с композита Filtek™ Ultimate.

Ненадминатата естетика е само една от причините, поради които
професионалистите използват този нанокомпозит. Благодарение на
истинската нанотехнология на 3М, полирането е лесно и се постига
ненадминато запазване на блясъка на полираната повърхност.

Полирайте с диамантената полирна система Sof-Lex™.

Забравете за цапащата паста. Нашият спираловиден диск за
предварително полиране подготвя обтурацията за финалното полиране,
а чрез спираловидния диск с вграден диамантен абразив направените
от вас обтурации получават изключителния блясък, който се постига при
употреба на паста. Системата предлага удобството на полирни гумички,
като същевременно се адаптира към всички зъбни повърхности.
Освен че са ефективни, спираловидните дискове щадят в по-голяма
степен гингивалните тъкани* и запазват целостта и анатомията на
обтурациите!
Когато пациентите излязат от кабинета ви усмихнати, ще бъдете
изненадани колко e лесно да постигате красиви и естествено
изглеждащи естетични резултати.
*В сравнение с други финирни и полирни инструменти.

Можете да постигнете блясъка, който се получава при
употреба на паста с диамантен абразив само с две стъпки.

1
Спираловидният диск за
предварително полиране
Sof-Lex™ (бежов)

2
Диамантеният
спираловиден диск SofLex™ Diamond (розов)

Композит Filtek™ Ultimate полиран с
диамантената полирна система Sof-Lex™
(вляво) в сравнение с конкурентен продукт
(вдясно). Обърнете внимание на по-ясното
отражение при диамантената полирна
система Sof-Lex™.

Обобщение на
предимствата

• Съчетава блясъка, който се постига
при употреба на паста, с удобството на
полирни гумички
• Уникалната, гъвкава форма
се адаптира към всички зъбни
повърхности
• Бърза и лесна употреба
• За многократна употреба, може да
се стерилизират и да се използват
повторно
• Изключителен, дълготраен блясък,
когато се използват с композита
Filtek™ Ultimate

Не сте ли доволни, когато откриете продукт, който
работи чудесно, като същевременно е на изгодна цена?
Тогава със сигурност ще харесате този продукт! Многофункционалните спираловидни дискове
Sof-Lex™ могат да се стерилизират и използват повторно, което ги прави икономичен избор за
вашата практика.
Тъй като абразивните частици са разпределени навсякъде, можете да използвате всички
повърхности на спираловидните дискове: странична, горна, долна и периферна.
Забравете за необходимостта да спирате и да превключвате между традиционните цилиндрични и
чашковидни гумички, дискове и четки. Гъвкавите спираловидни дискове се адаптират към всички
зъбни повърхности - фронтални и дистални, конвексни и конкавни.

Спираловиден диск за
предварително полиране Sof-Lex™

Диамантен спираловиден полирен
диск Sof-Lex™ Diamond

Спираловидният диск за
предварително полиране (бежов)
изглажда и отстранява драскотини,
които се получават по време
на оформяне на контурите на
обтурацията и подготвя повърхността
за полиране до изключителен блясък.

Диамантеният спираловиден полирен
диск (розов) съдържа диамантни
частици, с които се постига гладко
полиране с изключителен блясък.
Ще бъдете възхитени колко е
лесно да се създаде красива
усмивка!

Информация за поръчки
Каталожен
номер#

Информация за продукта											

5092-I
		
		

Диамантена полирна система Sof-Lex™ - Въвеждащ комплект								
Комплектът включва: 5 спираловидни диска Sof-Lex™ за предварително полиране (бежови); 5 диамантени спираловидни 		
полирни диска Sof-Lex™ Diamond (розови); Указания за употреба; Техническо ръководство

5090
		

Sof-Lex™ Спираловидни дискове за предварително полиране - Рефил 							
Включва: 15 спираловидни диска за предварително полиране Sof-Lex (бежови)

5091
		

Sof-Lex™ Диамантени спираловидни полирни дискове - Рефил								
Включва: 15 диамантени спираловидни полирни диска Sof-Lex Diamond (розови)

3M.com/SofLex

3M Oral Care
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000, САЩ
Телефон: 1-800-634-2249
Уебсайт: 3M.com/SofLex

3M България ЕООД
1766 София
Бизнес Парк, сграда 4
Телефон ++559 2 960 19 11

3M, ESPE, Filtek и Sof-Lex са търговски марки
на 3M или 3M Deutschland GmbH. Използват
се по лиценз в Канада. © 3M 2016.
Всички права запазени.

