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unica Anterior
system formówek do odbudowy zębów przednich

Unica anterior jest profesjonalnym systemem formówek do odbudowy 
ubytków zębów przednich klasy III, IV, V, bezpośredniej stratyfikacji 
licówek kompozytowych i modyfikacji kształtu. Dzięki konturowanemu 
kształtowi formówki systemu Unica anterior i Unica minideep anterior 
dopasowują się prawidłowo do różnej budowy wszystkich zębów przednich. 
Umożliwiają one jednoczesną odbudowę obszarów proksymalnych  
i przyszyjkowych, nawet w przypadku obecności koferdamu lub nici 
retrakcyjnych, skracając w ten sposób czas potrzebny do odbudowy. 
Ponadto po umieszczeniu formówek Unica możliwa jest wizualizacja 
końcowego kształtu odbudowy jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu.

Unica Introkit anterior — REF 6900
20 szt. formówek Unica anterior
20 szt. formówek Unica minideep anterior
40 szt. myWedge XS
40 szt. myWedge S
40 szt. myWedge M
1 szt. myQuickmatrix Forceps

Opakowanie uzupełniające:
Unica anterior — REF 6912 12 szt. REF 6950 50 szt.
Unica minideep anterior — REF 6911 12 szt. REF 6951 50 szt.
myQuickmatrix Forceps — REF 5703
myWedge Extrasmall (XS) — REF 7101 100 szt.
myWedge Small (S) — REF 7102 100 szt.
myWedge Medium (M) — REF 7103 100 szt.

jedno rozwiązanie
do odbudowy

zębów w odcinku
przednim

Wszechstronny system
umożliwiający odbudowę

wszystkich zębów przednich

Odbudowa obrzeży
międzyzębowych 

i przyszyjkowych za pomocą
jednej formówki

Odbudowa prawidłowych
obrzeży międzyzębowych

dzięki anatomicznie
wyprofilowanym formówkom

Łatwe opracowanie obszaru
przyszyjkowego: wysoka

przewidywalność odbudowy
i retrakcji dziąseł



unica Minideep Anterior
system formówek do odbudowy zębów przednich

Unica anterior - klasyczna formówka Polydentia do odbudowy zębów przednich

Ultracienka (0,03 mm) stal nierdzewna do ciasnych powierzchni stycznych
· Skrzydełka pozycjonujące ułatwiające umieszczanie formówek
· Konturowane w celu uzyskania anatomicznie prawidłowych uzupełnień protetycznych
· Łatwe opracowanie obrzeża przyszyjkowego

Wybierz formówkę Unica anterior w następujących przypadkach:
· siekacze przyśrodkowe szczęki
· siekacze boczne szczęki
· kły

Jak zakładać formówki Unica

1. Użyj skrzydełek pozycjonujących w celu 
proksymalnego wprowadzenia formówki 
Unica. W przypadku ciasnych powierzchni 
stycznych należy zakładać po jednym skrzydełku.

2. Delikatnie pociągnij formówkę za jej skrzy-
dełka pozycjonujące w kierunku podniebienia.

3. Wciśnij łącznik szyjkowy w bruzdę dziąsłową. 4. Wprowadź myWedge, aby zamocować 
formówkę na miejscu.

Unica minideep anterior - jeszcze lepsze dopasowanie do małych zębów przednich

· Ultracienka (0,03 mm) stal nierdzewna do ciasnych powierzchni stycznych
· Lepsze dopasowanie przyszyjkowe na siekaczach i bocznych zębach żuchwy
· Skrzydełka pozycjonujące ułatwiające umieszczanie formówek
· Plastyczny materiał zapewniający jeszcze lepsze możliwości dopasowania
· Anatomicznie konturowane w celu uzyskania prawidłowych uzupełnień protetycznych przy naturalnej 

budowie anatomicznej

Wybierz formówkę Unica minideep anterior w następujących przypadkach:
· siekacze boczne szczęki i żuchwy
· siekacze przyśrodkowe żuchwy
· zęby stożkowate
· zęby trójkątne
· zęby boczne mikrodontyczne
· zęby o małej średnicy przyszyjkowej

myQuickmatrix Forceps

Kleszcze myQuickmatrix Forceps zapewniają pewny chwyt formówki podczas jej usuwania 
po wykonaniu uzupełnienia.

· Do łatwego usuwania formówek
· Końcówki ze specjalnym karbowaniem zapewniającym pewny chwyt
· Odporne końcówki z węglika wolframu

1 szt. myQuickmatrix Forceps — REF 5703



myQuickmat Forte kit
kompletny system matryc sekcyjnych umożliwiający silną separację zębów

Kompletny zestaw matryc sekcyjnych opracowany w celu zapewnienia 
dokładnej separacji zębów, a w konsekwencji uzyskania doskonałego 
punktu stycznego przy odbudowie ubytków klasy II. Zestaw ten 
zawiera: myRing Forte – pierścień sekcyjny, który dzięki wymiennym 
końcówkom (myTines S, M i L) adaptuje się do sąsiednich zębów o różnych 
wysokościach koron klinicznych i rozległych preparacjach tkanek. 

myQuickmat Forte kit — REF 6803
2 szt. myRing Forte
2 pary myTines Medium, 1 para myTines Small, 1 para myTines Large
50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm
20 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, rozszerzone, 0,04 mm / 6,4 mm+ przedł.,
20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm
20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, rozszerzone, 0,04 mm / 6,4 mm+ przedł.,
50 szt. myWedge, Extrasmall (XS)
50 szt. myWedge, Small (S)
40 szt. myWedge, Medium (M)
40 szt. myWedge, Large (L)
1 szt. myForceps

myRing Forte Refil — REF 6806
2 szt. myRing Forte
2 pary myTines M 
1 para myTines S 
1 para myTines L

myRing Forte

Bardzo dobre dopasowanie i retencja formówki

Silna siła separacji w przypadku ciasnych
punktów stycznych

Wymienialne, zamienne i autoklawowalne
końcówki z tworzywa sztucznego

Najwyższej jakości stal nierdzewna



myQuickmat Forte starter kit
system matryc sekcyjnych

Sterylizowalne i wymienne końcówki myTines mogą być użyte w różnych 
konfiguracjach w celu poprawy dopasowania matrycy. Zestaw zawiera 
również myWedge – wysokiej jakości, plastikowe kliny anatomiczne oraz 
ciemnoniebieskie stalowe matryce – LumiContrast, które zwiększają 
kontrast oraz eliminują efekt „odblasku” podczas pracy w lupach lub pod 
mikroskopem.

myTines Large - Bardzo dobre dopasowanie do rozległych preparacji ubytków.

myTines Large to nowe końcówki opracowane specjalnie do dopasowania na myClip 2.0 i myRing Forte 
w celu zwiększenia stabilności pierścieni formówek sekcyjnych na rozległych preparacjach ubytków, 
nawet w przypadku braku guzka. Asymetria skrzydełek pozwala na idealne dopasowanie do ubytków 
dystalnych i mezjalnych poprzez odwrócenie pozycji końcówek. Ponadto możliwość łączenia różnych  
rozmiarów myTines zapewnia doskonałe dopasowanie i stabilne umocowanie formówki.

6 par myTines Large — REF 6306
6 par myTines assorted mieszane (Small, Medium, Large) — REF 6310

myForceps

myForceps jest dedykowanym instrumentem do bezpiecznego zakładania i usuwania pierścieni 
sekcyjnych Polydentia: myRing Classico i myRing Forte. Ukształtowane końcówki zapewniają pewny 
chwyt pierścienia podczas nakładania.

· Łatwe zakładanie wszystkich pierścieni Polydentia
· Pewny chwyt
· Wysoka jakość

1 szt. myForceps — REF 5707

myTines Medium - Bardzo dobre dopasowanie do zębów o normalnej wysokości korony
myTines Small - Bardzo dobre dopasowanie do zębów o małej wysokości korony 

myTines Small i myTines Medium są wszechstronnymi końcówkami do myRing Forte i myClip 2.0, 
opracowanymi w celu precyzyjnego dopasowania formówek sekcyjnych Polydentia do szerokiego 
wachlarza sytuacji klinicznych i zębów o różnych wysokościach koron. W przypadku odmiennych 
morfologii zębów możliwość łączenia myTines Small z myTines Medium na tym samym pierścieniu 
sekcyjnym zapewnia lepsze dopasowanie i stabilne umocowanie formówki do zębów. Anatomiczny 
kształt myTines Small & Medium umożliwia uzyskanie ciasnych punktów stycznych.

6 par myTines Small — REF 6304
6 par myTines Medium — REF 6303

myQuickmat Forte starter kit — REF 6883 
2 szt. pierścieni myRing Forte,
2 pary myTines Small,
1 para myTines Medium,
1 para myTines Large,
10 szt. Matryc Sekcyjnych QuickmatFLEX (przedtrzonowce 0,03 mm / 5 mm),
10 szt. Matryc Sekcyjnych QuickmatFLEX (trzonowce 0,03 mm / 6.4 mm),
5 szt. Matryc Sekcyjnych QuickmatFLEX Molar Deep (poddziąsłowe 0,03 mm / 6.4 mm+Ext.),
10 szt. Matryc Sekcyjnych LumiContrast (przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm),
10 szt. Matryc Sekcyjnych LumiContrast (trzonowce 0,04 mm / 6.4 mm),
5 szt. Matryc Sekcyjnych LumiContrast Molar Deep (poddziąsłowe 0,04 mm / 6.4 mm+Ext.),
40 szt. Klinów myWedge (XS,S,M,L),



myClip 2.0
all-in-one system pierścieni sekcyjnych ze zintegrowanymi kleszczami

Uniwersalny pierścień do formówek sekcyjnych z krótkimi uchwytami, 
które działają jak kleszcze. Nie ma potrzeby stosowania specjalnych 
narzędzi do zakładania, ponieważ pierścień myClip 2.0 można 
łatwo pozycjonować palcami. myClip 2.0 charakteryzuje się optymalną 
siłą separacji, która pozwala na odbudowę właściwych punktów 
stycznych w uzupełnieniach ubytków klasy II. Dzięki zastosowaniu 
zaawansowanych technologicznie końcówek z tworzywa sztucznego 
(myTines Small, Medium i Large) myClip 2.0 dopasowuje się do zębów 
o różnych wysokościach koron i rozległych preparacjach ubytków. 
W przypadku odmiennych morfologii zębów, aby zwiększyć dopasowanie 
formówki do ścian proksymalnych można łączyć rózne rozmiary myTines. 
Lekarze stosujący myClip 2.0 odnoszą korzyści z długiej żywotności 
pierścienia wykonanego z najwyższej jakości stali nierdzewnej, 
wymieniając w razie zużycia wyłącznie końcówki myTines.

myClip 2.0 — REF 6305
1 szt. myClip 2.0
1 para myTines Small
1 para myTines Medium
1 para myTines Large
5 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
5 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm
10 szt. Pinky Wood Wedges, 11 mm (XS)
10 szt. Wood Wedges, 12 mm (S)

myClip 2.0 — REF 6805
2 szt. myClip 2.0
2 pary myTines M 
1 para myTines S 
1 para myTines L

myClip 2.0

Optymalna siła separacji

Szybkie, łatwe, jednoręczne umieszczanie pierścienia

Wymienialne, zamienne i autoklawowalne
końcówki z tworzywa sztucznego

Najwyższej jakości stal nierdzewna



myWedge kliny międzyzębowe

myWedge jest klinem międzyzębowym wykonanym z zaawansowanego technologicznie tworzywa 
sztucznego. Jego wydrążony kształt litery V umożliwia mu kompresję i dopasowanie się do anatomii 
przestrzeni międzyzębowych. Zapobiega uszkodzeniu brodawki, jednocześnie prowadząc i formując 
pasek formówki zgodnie z anatomią obszaru przyszyjkowego zęba. Unikalna geometria okrągłej 
główki myWedge została zaprojektowana w celu łatwego posługiwania się klinem, jego umieszczania 
i usuwania za pomocą standardowej pincety lub kleszczy.

· Wydrążony kształt litery V zapewniający lepsze dopasowanie przyszyjkowe
· Chwytna główka zapobiegająca przesuwaniu się
· Jaskrawe kolory ułatwiające identyfikację

Zestawy:
100 szt. (XS) — REF 7101
100 szt. (S) — REF 7102
100 szt. (M) — REF 7103
100 szt. (L) — REF 7104
100 szt. assorted (XS,S,M, L) — REF 7100
400 szt. assorted (XS,S,M, L) — REF 7400

Wood Wedges kliny międzyzębowe

Drewniane kliny międzyzębowe wykonane z drewna klonowego 
pochodzącego ze szwajcarskich lasów zarządzanych zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

100 szt. 11mm (XS) — REF 5011S
200 szt. 11mm (XS) — REF 5011
100 szt. 12mm (S) — REF 5012S
100 szt. 13mm (M) — REF 5013S
100 szt. 15mm (L) — REF 5015S
100 szt. assorted (XS,S,M,L) — REF 5001
100 szt. assorted (XS,S,M,L) — REF 5040
200 szt. 11.5 mm — REF 5018
100 szt. 17mm (XL) — REF 5017S

QuickmatFLEX  matryce sekcyjne

QuickmatFLEX to ultracienkie (0,03 mm) tytanowe matryce sekcyjne z pamięcią kształtu. Łatwe  
w użyciu, oferują odpowiednią równowagę pomiędzy elastycznością i sztywnością, aby zoptymalizować 
pozycjonowanie i adaptację w ciasnych przestrzeniach międzyzębowych. Matryce QuickmatFlex, 
dzięki zmniejszonej grubości i ulepszonemu stopowi metalu są odporne na odkształcenia - ich wysoka 
sprężystość umożliwia powrót do pierwotnego kształtu. Matryce sekcyjne QuickmatFLEX zostały 
ocenione jako doskonałe przez 77% klinicystów (CR Clinicians Report).

Opakowania:
100 szt. Premolar 0.03mm/5mm — REF 6785
100 szt. Molar 0.03mm/6.4mm — REF 6786
50 szt. Molar Deep 0.03mm/6.4mm + Ext. — REF 6787

LumiContrast  matryce sekcyjne

Innowacyjne matryce sekcyjne. Dzięki zastosowaniu matowej niebieskiej powierzchni matryce 
charakteryzują się niskim współczynnikiem odbicia światła, zapobiegając refleksom świetlnym. Duży 
kontrast  między ciemną formówką a jasnymi  tkankami zęba, pozwala na precyzyjną identyfikację 
obszaru roboczego. Matryce LumiContrast są wykonane ze stali najwyższej jakości, są odporne 
na zarysowania, doskonale odwzorowują krzywizny zęba i nie ulegają odkształceniom pod wpływem 
klinów miedzyzębowych. LumiContrast doskonale sprawdzają się przy pracy z nowoczesnymi 
technologiami o intensywnym świetle, takimi jak lupy i mikroskopy dentystyczne.

· Duży kontrast
· Niski poziom odbicia
· Idealne podczas używania lupy lub mikroskopu

Zestawy:
70 szt. Junior (0.04mm/3.75mm) — REF 6708
70 szt. (0.025mm/5mm) — REF 6735
70 szt. (0.025mm/6.4mm) — REF 6736
50 szt. Molar Deep (0.025mm/6.4mm) — REF 6756
70 szt. (0.04mm/5mm) — REF 6705
70 szt. (0.04mm/6.4mm) — REF 6706
50 szt. Molar Deep (0.04mm/6.4mm) — REF 6746

Quickmat  matryce sekcyjne

Profilowane matryce sekcyjne ze stali nierdzewnej dostępne 
w trzech wysokościach anatomicznych i dwóch grubościach.

Zestawy:
100 szt. Junior (0.04mm/3.75mm) — REF 5708
100 szt. (0.025mm/5mm) — REF 5735
100 szt. (0.025mm/6.4mm) — REF 5736
50 szt. Deep Molar (0.025mm/6.4mm) — REF 5756
100 szt. (0.04mm/5mm) — REF 5705
100 szt. (0.04mm/6.4mm) — REF 5706
50 szt. Deep Molar (0.04mm/6.4mm) — REF 5746



myQuickmat Classico kit
kompletny system formówek sekcyjnych opracowany w celu zapewnienia delikatnej separacji zębów

Kompletny system matryc sekcyjnych opracowany z myślą o delikatnej 
separacji zębów w celu odbudowy idealnych punktów stycznych przy 
wypełnianiu ubytków klasy II. Zestaw zawiera myRing Classico - klasyczny 
pierścień wykonany ze stopu niklowo-tytanowego. Wzmocniony 
pierścień w połączeniu z dołączonymi klinami Wood Wedges, zapewnia 
optymalną siłę separacji. Delta Tubes - anatomiczne, silikonowe 
końcówki, zapewniają optymalną retencję matrycy i dopasowanie do 
anatomii zęba. Zalecane do odbudowy rozległych ubytków. Asortyment 
zestawu uzupełniają matryce sekcyjne LumiContrast. Te ciemnoniebieskie 
matryce znacznie zwiększają kontrast i redukują efekt odblasku, szczególnie 
podczas używania lupy lub mikroskopu.

myQuickmat Classico kit — REF 6801
2 szt. myRing Classico
6 par Delta Tubes
50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm
20 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, rozszerzone, 0,04 mm / 6,4 mm+ przedł.,
20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm
20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, rozszerzone, 0,04 mm / 6,4 mm+ przedł.,
50 szt. Pinky Wood Wedges, 11 mm (XS)
50 szt. Wood Wedges, 12 mm (S)
40 szt. Wood Wedges, 13 mm (M)
40 szt. Wood Wedges, 15 mm (L)

myRing Classico — REF 6804
2 szt. myRing Classico 2.0
2 pary Delta Tubes 

myRing Classico

Pierścień niklowo-tytanowy ze wzmocnieniem

Anatomicznie ukształtowane, autoklawowalne  
końcówki silikonowe, zapewniają optymalną 
retencję formówki i dopasowanie do anatomii zęba

Diamond24

Diamond24 są anatomicznie ukształtowanymi silikonowymi 
końcówkami przeznaczonymi do stosowania z pierścieniem 
sekcyjnymi myRing Classico. Diamond24 mogą być zorientowane 
w 24 różnych kombinacjach kształtu i długości, zapewniając 
optymalną retencję formówki i dopasowanie do zęba, nawet 
w przypadku trudnych sytuacji klinicznych.

15 par — REF 6312

Delta Tubes 

15 par — REF 5712



myJunior kit
pierwszy system formówek sekcyjnych do stomatologii dziecięcej

myJunior kit to pierwszy system formówek sekcyjnych do stomatologii 
dziecięcej, opracowany specjalnie z myślą o mniejszych zębach 
mlecznych i młodych zębach stałych. Umożliwia stomatologom 
uzyskanie przewidywalnych uzupełnień i odpowiednich powierzchni 
stycznych. Zestaw oferuje przyjazne dzieciom rozwiązania, które 
pomagają zaoszczędzić czas spędzany na fotelu i zmniejszyć niepokój 
dzieci.

Zestaw myJunior — REF 6330
1 szt. myClip Junior
1 szt. myRing Junior
5 par Cylindryczne końcówki silikonowe
5 par myTines Junior
40 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
40 szt. Formówki sekcyjne Junior LumiContrast, 0,04 mm / 3,75 mm
50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
50 szt. Formówki sekcyjne Junior Quickmat, 0,04 mm / 3,75 mm
50 szt. Pinky Wood Wedges, 11 mm (XS)
50 szt. Wood Wedges, 12 mm (S)
50 szt. myWedges XS
50 szt. myWedges S

Uniwersalny pediatryczny pierścień do formówek sekcyjnych ze zintegrowanymi 
kleszczami

· Uniwersalny pierścień do formówek sekcyjnych. Bez konieczności stosowania skomplikowanych kleszczy
· Pierścień wykonany z odpornego na odkształcenia stopu niklowo-tytanowego
· Optymalna siła separacji w celu uzyskania właściwych powierzchni stycznych
· Szybkie, łatwe, jednoręczne umieszczanie pierścienia
· Autoklawowalne i wymienialne końcówki myTines Junior z tworzywa sztucznego

2 szt. — REF 6335

Pediatryczny pierścień formówki sekcyjnej pasujący do wielu różnych sytuacji 
klinicznych

· Niewielki rozmiar pasujący do zębów mlecznych w jamie ustnej dzieci
· Pierścień wykonany z odpornego na odkształcenia stopu niklowo-tytanowego
· Optymalna siła separacji w celu uzyskania właściwych powierzchni stycznych
· Bardzo dobre dopasowanie i retencja formówki
· Autoklawowalne i wymienialne końcówki myTines Junior z tworzywa sztucznego

2 szt. — REF 6336

myTines Junior

Autoklawowalne i wymienialne końcówki z tworzywa 
sztucznego, które pasują do klina i zapewniają doskonałe 
dopasowanie formówki.

15 par — REF 6333

100 szt. Junior (0.04mm/3.75mm) — REF 5708

Końcówki silikonowe

Miękkie końcówki zapewniające pewniejszy chwyt i dodatkowe 
dopasowanie.

15 par — REF 5711

Junior Quickmat matryce sekcyjne

Profilowane matryce sekcyjne ze stali nierdzewnej

Junior LumiContrast matryce sekcyjne

Formówki w kolorze ciemnoniebieskim, które 
znacznie zwiększają kontrast i redukują efekt 
odblasku.

70 szt. Junior (0.04mm/3.75mm) — REF 6708



myQuickmat All-round
system formówek całkowitych

myQuickmat All-round to system formówek całkowitych, przeznaczony 
do wykonywania anatomicznych uzupełnień zębów bocznych 
z brakującymi strukturami. Łatwe w użyciu formówki Quickmat All-
round umożliwiają wykonanie uzupełnień o naturalnie konturowanej 
anatomii i ciasnych powierzchniach stycznych. Dzięki API (Autoclavable 
Placement Instrument) zakładanie formówek Quickmat All-round jest 
stabilne i proste. API zapewnia wsparcie i zapobiega przechylaniu 
się szpuli napinającej podczas napinania formówki. Dzięki systemowi 
formówek całkowitych myQuickmat All-round można wygodnie 
leczyć trudne przypadki w odcinku bocznym, pracując na wolnym od 
przeszkód, dostępnym polu zabiegowym.

Polecane szczególnie do odbudowy 
w następujących przypadkach:
· Brak sąsiedniego zęba
· Zęby z brakującymi guzkami
· Izolacja zęba do odbudowy zrębu
· Ubytki typu MOD

Zestaw wprowadzający myQuickmat All-round— REF 6850
2 szt. API (autoklawowalny instrument do zakładania Quickmat All-round)
15 szt. Formówki całkowite boczne Quickmat All-round, przedtrzonowce – 0,03 mm / 5,5 mm
15 szt. Formówki całkowite boczne Quickmat All-round, trzonowce — 0,03 mm / 6,3 mm
45 szt. Kliny międzyzębowe The Wedge — mieszane

Quickmat All-round

The Wedge

API

Anatomicznie konturowane w celu uzyskania 
lepszych uzupełnień protetycznych i prawidłowych 
punktów stycznych

Ultracienkie (0,03 mm) do ciasnych 
punktów stycznych

Autoklawowalny instrument do za-
kładania formówek

Łatwe napinanie ręką

Kliny międzyzębowe, które 
łączą w sobie elastyczność 
i sztywność, zapewniając 
optymalne dopasowanie 
formówki.

35 szt. formówek — przedtrzonowce 0,03 mm / 5,5 mm — REF 6855
35 szt. formówek — trzonowce 0,03 mm / 6,3 mm — REF 6856
2 szt. API — REF 6851



Fiber Splint
taśmy z włókna szklanego

F-Splint-Aid & Slim to wstępnie impregnowane taśmy z włókna szklanego. 
Taśmy F-Splint-Aid (4 mm) i F-Splint-Aid Slim (2 mm) charakteryzuje 
taka sama wytrzymałość. Wersja Slim została zaprojektowana  z myślą 
o zabiegach na mniejszych powierzchniach. Praktyczne czarne butelki 
chronią włókno szklane  przed światłem i umożliwiają precyzyjne 
dozowanie długości taśmy minimalizując straty materiału. Każda butelka 
zawiera taśmę z włókna szklanego, która wystarcza na 4-7 aplikacji, 
w zależności od zabiegu, który ma być wykonany. Opakowanie za-
wiera Clip&Splint - autoklawowalne klipsy miedzyzębowe z tworzywa 
sztucznego. Produkt został kilkakrotnie nagrodzony przez renomowane 
amerykańskie czasopismo „The Dental Advisor”.

Fiber-Splint
Taśma z włókna szklanego, jednowarstwowa, nienasączona. Szerokość 4mm, długość 2m.

Clip & Splint — Klipsy aplikacyjne
Clip&Splint to klipsy aplikacyjne, które zostały specjalnie opracowane w celu zapewnienia 
optymalnego pozycjonowania i perfekcyjnego utrzymania taśmy z włókna szklanego w przestrzeniach 
międzyzębowych podczas utwardzania światłem. Clip&Splint można sterylizować w autoklawie, 
nie zawierają lateksu.

Zastosowania kliniczne taśm z włókna szklanego Polydentia Szynowanie periodontologiczne

„System F-Splint-Aid firmy Polydentia jest szybkim, 
łatwym i ekonomicznym rozwiązaniem do szynowania 
periodontologicznego ruchomych zębów. System daje 
możliwość zastosowania bardzo cienkiej szyny, która jest 
dobrze akceptowana przez pacjentów, ponieważ nie 
zaburza funkcjonalności ani nie wpływa na estetykę”.

dr Lukas Sigrist, Szwajcaria

Tymczasowe rozwiązanie na czas oczekiwania na implant

„Dzięki F-Splint-Aid możliwe stało się zaoferowanie 
tymczasowego rozwiązania, tylko podczas jednej wi-
zyty, z dobrą relacją między wynikiem a ceną, w oczeki-
waniu na implant. To tymczasowe rozwiązanie zapewnia 
również optymalny rezultat estetyczny, co jest punktem 
krytycznym, ponieważ w grę wchodzą zęby przednie”.

dr Giacomo Derchi, Włochy

F-Splint-Aid & Slim Introkit — REF 5980
1 szt. F-Splint-Aid (szer. 4 mm, dł. 120 mm) zaimpregnowane Fiber-Bond + 5 klipsów aplikacyjnych Clip&Splint
1 szt. F-Splint-Aid Slim (szer. 2 mm, dł. 120 mm) zaimpregnowane Fiber-Bond + 5 klipsów aplikacyjnych Clip&Splint

F-Splint-Aid — REF 5972
1 szt. szer. 4 mm, dł. 120 mm + 5 klipsów aplikacyjnych Clip&Splint

F-Splint-Aid Slim — REF 5977
1 szt. szer. 2 mm, dł. 120 mm + 5 klipsów aplikacyjnych Clip&Splint

Fiber-Splint — REF 5970
1 szt. (długość 2 metry)
5 szt. klipsów aplikacyjnych Clip&Splint

Clip & Splint — REF 5975CS
30 szt. klipsy aplikacyjne,



specjalistyczne zaopatrzenie stomatologiczne

Ulotka przeznaczona wyłącznie dla Użytkownika Profesjonalnego.


