3M ESPE Intraoral blandesprøjte
Engangsblandesprøjte til A-silikone og Impregum™ sprøjtematerialer

Det er ikke kun en blandesprøjte
Det er præcision!
Fordele:
• Utrolig nem håndtering: nem at
fylde, nem applicering, ergonomisk design
• Præcis applicering giver særdeles god pasform for den endelige restaurering
• Meget hygiejnisk i brug
• Mindre spild

Kender du ikke Express™ 2 eller
Imprint™ 4 A-silikoneaftryksmaterialer
eller Impregum™ Penta™ polyæter
aftryksmaterialer?
Materialerne er bl.a. kendetegnet med
en høj hydrofilicitet og rivstyrke.
Se mere på www.3mespe.dk

Mere præcist, nemmere håndtering:
Opnå begge dele med de intraorale blandesprøjter fra 3M ESPE.
Blandesprøjterne fyldes direkte fra et 50 ml magasin med
sprøjtemateriale. Den grønne blandesprøjte er til A-silikone
sprøjtematerialer og den violette er til Impregum™ sprøjtematerialer. Blandesprøjterne er mindre end en aftrykspistol, er
derfor meget nemmere at håndtere, og vejer næsten ingenting.
Alligevel kan de indeholde tilstrækkeligt materiale til applicering
rundt om ca. 2-4 præparationer.

Gør applicering af sprøjtemateriale
endnu nemmere:
Præcision, mindre spild og særdeles nem håndtering:
Få det hele på en gang.
Den intraorale blandesprøjte er svaret!
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2 - 3 præparationer
			
1 - 2 præparationer
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Som følge af det ergonomiske design og blandesprøjtens størrelse (mindre end en blandepistol) giver blandesprøjten en bedre
intraoral håndtering, uden at gå på kompromis med blandingskvaliteten. For at sikre en perfekt blanding af sprøjtematerialet er
blandespiralernes design blevet optimeret.
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140°
Optimeret blandespiral for A-silikone sprøjtemateriale (den grønne) og
Impregum™ polyætersprøjtemateriale (den violette).

Bestillingsinformation:
Beskrivelse og indhold

Varenr.:

Beskrivelse og indhold

71505

3M ESPE intraoral blandesprøjte grøn
20 stk. intraorale sprøjter

71507

3M ESPE intraoral blandesprøjte lilla
20 stk. intraorale sprøjter

71506

3M ESPE intraoral blandesprøjte grøn
50 stk. intraorale sprøjter

71508

3M ESPE intraoral blandesprøjte lilla
50 stk. intraorale sprøjter
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Varenr.:
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