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Lasikuitunauha
Ratkaisu hampaiden
kiskotuksiin ja vahvistuksiin
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Kuitunauhalujite
on
bioyhteensopiva
vaihtoehto
metallikiinnitteisille lujitteille. Kaikki Fiber-Splint -tuotteet on
kehitetty yhteistyössä kliinikkojen kanssa, ensimmäinen tuote
lanseerattiin 1989. Polydentian kuitunauhat sopivat kaikkiin
lujitetarpeisiin, mm. trauman tai parodontologisen sairauden
aiheuttamaan heiluvien hampaiden stabilisointiin. Kuitulujitteet
soveltuvat myös poistettujen tai yhdistelmämuovista
valmistettujen etuhampaiden uudelleen implantoimiseen,
väliaikaisten siltojen vahvistamiseen tai oikomisen jälkeiseen
retentioon. Kuitulujitteet ovat käyttäjäystävällinen ja
vähemmän
häiritsevä
vaihtoehto
metallikiinnikkeille.
Kuitunauhat ovat hyvin monikäyttöisiä ja niiden avulla
saavutetaan nopeasti ja helposti esteettisesti korkealaatuinen
hoitotulos. Käsittelyä helpottaa erityisvalmisteisten Clip&Splint
-kuitupidikkeiden käyttö.

Erityisominaisuudet
Tieteellisesti ja kliinisesti testattu menetelmä
Esikäsitelty, käyttövalmis lasikuitunauha
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Polydentian lasikuitunauhojen kliinisiä käyttökohteita
Parodontologinen lujite
“Polydentian F-Splint Aid kuitulujitemenetelmä on nopea, helppo
ja kustannustehokas ratkaisu heiluvien hampaiden stabilisointiin.
Menetelmä mahdollistaa hyvin ohuen lujitekerroksen käytön. Tämä
saa paljon kiitosta potilailta siksi, että ohut kuitukerros säilyttää
hyvän toiminnallisuuden ja esteettisen lopputuloksen. ”
Dr. Lukas Sigrist, Sveitsi

Parodontologisen leikkaushoidon jälkeinen lujite
“Mielestäni tärkeimmät F-Splint-Aid Slim edut ovat tukeva,
ristiinkudottu kuitumateriaalin rakenne sekä käytännöllinen valolta
suojattu pakkausratkaisu. Myös läpinäkyvät ja autoklavoitavat
Clip&Splint – kuitupidikkeet nopeuttavat merkittävästi kuitunauhan
kiinnitysvaihetta. ”
Dr. Martin Hagner, Saksa

Tilapäinen lujiteratkaisu ennen lopullista
implanttiasennusta
“F-Splint-Aid -kuitulujitteen ansiosta on mahdollista valmistaa vain
yhdellä hoitokerralla korkealaatuinen ja edullinen tilapäisratkaisu
ennen lopullista implanttia. Tämänkaltainen tilapäisratkaisu tarjoaa
myös optimaalisen esteettisen ratkaisun, joka on kriittinen seikka
ainakin etuhampaiston osalta.”
Dr. Giacomo Derchi, Italia

F-Splint-Aid &
Slim aloituspakkaus

Clip &
Splint

Esikäsitelty, käyttövalmis lasikuitunauha

Kuitupidikkeet

F-Splint-Aid & Slim ovat lasikuitunauhavalmisteita, jotka on
esikäsitelty sidosaineessa (Fiber-Bond). F-Splint-Aid (4 mm)
ja F-Splint-Aid Slim (2 mm) ovat saman vahvuiset.
Slim -versio soveltuu erityisesti rajatuille ja pienille
käsittelyalueille, kuten esimerkiksi parodontologisiin ja
oikomishoidon jälkeiseen retentioon.
Käytännöllinen musta pullopakkaus suojaa lasikuitunauhan
valolta ja mahdollistaa hyvin täsmällisen nauhan pituuden
annostelun käyttökohteen mukaisesti, jolloin hukkamateriaalia
ei synny. Pullossa on 12 cm kuitunauhaa, mikä riittää
käyttökohteesta riippuen 4-7 lujitteeseen. Jokaisen kuitupullon
mukana toimitetaan läpinäkyviä, autoklavoitavia Clip&Splint
-kuitupidikkeitä. Tunnettu ”The Dental Advisor” -lehti on
palkinnut F-Splint -tuotteet useasti.

F-Splint-Aid & Slim aloituspakkaus
F-Splint-Aid (4 mm, leveys, 120 mm, pituus)
Fiber-Bond -esikäsitelty kuitunauha + 5 kpl Clip&Splint -kuitupidikkeitä,
F-Splint-Aid Slim (2 mm, leveys, 120 mm, pituus)
Fiber-Bond -esikäsitelty kuitunauha + 5 kpl Clip&Splint -kuitupidikkeitä

REF 5980

Läpinäkyvät Clip&Splint -kuitupidikkeet on kehitetty erityisesti
varmistamaan kuitunauhan optimaalinen kiinnitys hampaisiin
valokovetuksen aikana. Pidikkeitä on helppo käsitellä ja
ne mahdollistavat hyvän näkyvyyden työskentelyalueelle.
Clip&Splint -kuitupidikkeiden materiaali on autoklavoitavaa
lateksivapaata muovia.

Clip & Splint
Kuitupidikkeet, 30 kpl

REF 5975CS / Til.nro 116548

Täyttöpakkaukset
F-Splint-Aid
REF 5972 / Til.nro 175512
kuitunauha 4 mm (leveys), 120 mm (pituus) + 5 kpl Clip&Splint -kuitupidikkeitä
F-Splint-Aid Slim
REF 5977 / Til.nro 175513
kuitunauha 2 mm (leveys), 120 mm (pituus) + 5 kpl Clip&Splint -kuitupidikkeitä

