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Pediatriset sektorimatriisirenkaat myClip Junior ja myRing Junior ovat mini-invasiivisia ja turvallisia käyttää. Matalien, nuorten
hampaiden restauraatio sujuu helpommin kirkasväristen renkaiden avulla. Juniorikokoiset sektorimatriisirenkaat pysyvät hyvin
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paikallaan ja niiden separointivoima on juuri oikea, jolloin kontaktipinnasta tulee ihanteellinen. Lisäksi joustavilla myTines Junior
-kärjillä ja pyöristetyillä silikoniputkilla saa pitävämmän otteen ja ne varmistavat sen, että sektorimatriisi mukautuu hampaan
muotoon. Tämä estää ylimääräisen yhdistelmämuovin kertymistä ja nopeuttaa toimenpidettä lyhentämällä viimeistelyaikaa.
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myClip

myRing

Kaikki tarvittava
yhdessä pediatrisessa
sektorimatriisirenkaassa,
johon on
integroitu
pihdit.

Pediatrinen
sektorimatriisirengas
monenlaisiin
kliinisiin tarpeisiin.

OMINAISUUDET
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• Kaikki tarvittava yhdessä sektorimatriisirenkaassa.
Ei pelottavia pihtejä.
• Kestävä, nikkelititaanista tehty rengas
• Optimaalinen separointivoima takaa virheettömät
kontaktipinnat.
• Renkaan saa paikalleen helposti yhdellä kädellä.
• Autoklavoitavat muoviset myTines Junior
-vaihtokärjet

• Ihanteellinen koko lasten maitohampaille
• Kestävä, nikkelititaanista tehty rengas
• Optimaalinen separointivoima takaa
virheettömät kontaktipinnat.
• Erinomainen retentio ja matriisin mukautuminen
hampaan muotoon.
• Autoklavoitavat muoviset myTines Junior
-vaihtokärjet

myJunior kit on ensimmäinen pediatrisen
hammashoidon sektorimatriisijärjestelmä, joka
on kehitetty erityisesti pienille maitohampaille
ja

uusille

pysyville

hampaille.

Se

lisää

restauraatioiden ennustettavuutta ja auttaa
saamaan

kontaktipinnoista

Ratkaisut

ovat

lapselle

optimaaliset.

miellyttävämpiä.

Ne lyhentävät toimenpideaikaa niin, että
pieni

potilas

pääsee

nopeasti

takaisin

suosikkileikkeihinsä.

myWedge
huipputekniikkaa:
ontto V:n muotoinen muovikiila

Puukiilat
myTines Junior
Autoklavoitavat muoviset
vaihtokärjet sopivat kiilan päälle
ja saavat matriisin mukautumaan
vaivattomasti hampaan
anatomiaan.

Junior LumiContrast

Silicone Tubes
Pehmeät putket mukautuvat hampaan
muotoon ja niillä saa hyvän otteen.

Pakkaus

Junior Quickmat
teräsmatriisit

Tummansininen matriisi lisää
kontrastia huomattavasti ja
vähentää heijastumia.

Täyttöpakkaukset

”myClip Junior soveltuu ihanteellisesti
pediatrisiin hoitoihin, sillä sen avulla
erinomaisen tuloksen saa helpommin
ja huomattavasti nopeammin.”

myJunior Kit - Til.nro TT
1
1
5
5
40
40
50
50
50
50
50
50

kpl
kpl
paria
paria
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

myClip Junior rengas
myRing Junior rengas
sylinterimäisiä silikoniputkia
myTines Junior kärkiä
LumiContrast sektorimatriisi premolaarille 0,04 mm / 5 mm
Junior LumiContrast sektorimatriisi 0,04 mm / 3,75 mm
Quickmat sektorimatriisi premolaarille 0,04 mm / 5 mm
Junior Quickmat sektorimatriisi 0,04 mm / 3,75 mm
Pinky puukiilat 11 mm (XS)
puukiila 12 mm (S)
myWedges XS kiila
myWedges S kiila

Til.nro 116890
myClip Junior
rengas, 2 kpl

Til.nro 116891
myRing Junior
rengas, 2 kpl

Til.nro 116084
myTines Junior
kärki, 15 paria

Til.nro 116676
Silikoniputket,
kärki, 15 paria

Til.nro 116906
Junior LumiContrast sektorimatriisi,
0,04 mm / 3,75 mm
70 kpl

Til.nro 116907
LumiContrast sektorimatriisi,
premolaarille, 0.04mm / 5mm
70 kpl

Til.nro 116535
Junior Quickmat sektorimatriisi,
0.04mm / 3.75mm
100 kpl

Til.nro 116536
Quickmat sektorimatriisi
premolaarille, 0.04mm / 5mm,
100 kpl

Til.nro 118024
Pinky puukiila,
11 mm (XS), 200 kpl

Til.nro 118025
Puukiila,
12 mm (S), 100 kpl

Til.nro 118050
myWedge kiila,
Extrasmall (XS), 100 kpl

Til.nro 118051
myWedge kiila,
Small (S), 100 kpl

”myRing Juniorin ja Polydentian pediatristen
tuotteiden ansiosta lasten restauraatiohoidot eivät
enää vaadi kikkailua. Sektorimatriisirenkaan ja
juniorimatriisien pienen koon ansiosta pediatriset
restauraatiot sujuvat helposti ja nopeasti.
Järjestelmä sopii täydellisesti maitohampaille ja
estää aikaa vievien yhdistelmämuovikertymien
muodostumista. Lyhyempi hoitoaika on myös
miellyttävämpi pienille potilailleni.”
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