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Końcówki 
robocze 
do chirurgii 
kostnej

Dlaczego 
technologia piezo?

Niewielkie zęby tnące 
piły - więcej zębów 
na instrumencie 
- ustanawia nowe 
standardy w zabiegach 
preparacji kości.

Urządzenie Piezomed udostępnia specjalistom chirurgii stomatologicznej 
wszystkie zalety innowacyjnej technologii ultradźwiękowej. Mikrowibracje 
wysokiej częstotliwości umożliwiają cięcie z niewiarygodną precyzją. 
Ponadto dzięki nim na skutek tak zwanego efektu kawitacji w polu 
operacyjnym prawie nie występuje krwawienie podczas zabiegu.

B1 (REF 05530100)

Piła z drobnym ząbkowaniem 
umożliwiająca precyzyjne cięcie 
i powodująca niewielkie ubytki 
kości podczas usuwania bloku 
kostnego.

B3 (REF 05542100)

Ostra końcówka do modelowania 
i konturowania powierzchni kości 
oraz zbierania wiórów kostnych.

B4 (REF 05543800)

Ostre dłuto do rozszczepiania 
wyrostka zębodołowego.

B5 (REF 05534500)

Skrobaczka kostna do zbierania 
wiórów kostnych i oddzielania 
płatów kości.

B6, B7 (REF 07022500, 07022600)

Specjalna piła do precyzyjnego i głębo-
kiego cięcia w wyjątkowo krótkim czasie. 
Przeznaczona również do oddzielania 
korzeni zębów oraz resekcji wierzchołka 
korzenia zęba.

B2R, B2L (REF 06958600, 05544400)

Piła z drobnym ząbkowaniem 
umożliwiająca poziome cięcie, 
powodująca niewielkie ubytki 
kości w trudno dostępnych 
obszarach. Dostępna w wersji 
wygiętej w prawo i w lewo.

Minimalnie inwazyjna, maksymalnie efektywna 
- technologia ultradźwiękowa w chirurgii jamy ustnej
>   Automatyczne rozpoznawanie instrumentu.
>   Trzy indywidualne tryby pracy.
>   Dzięki funkcji Boost krótkotrwałe zwiększenie mocy o 20%.
>   Idealne oświetlenie pola operacyjnego dzięki diodowemu 
    oświetleniu pierścieniowemu LED.
>   Efektywne chłodzenie dzięki ujściu sprayu blisko obszaru 
    roboczego instrumentu.
>   Prostnicę z LED i rękawem można poddać dezynfekcji 
    termicznej i sterylizacji.
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Końcówki 
robocze do 
periodontologii 
i ekstrakcji

Końcówki 
robocze do 
wstecznego 
opracowywania 
kanałów

Instrumenty do 
dokładnego oczysz-
czania powierzchni 
korzeni zęba oraz 
do atraumatycznej 
ekstrakcji zęba.

Pokryte diamentem 
i delikatne instrumenty 
do łatwego dojścia 
w trakcie wstecznego 
opracowywania kanału 
korzeniowego.

P1 (REF 06067700)

Końcówka do poddziąsłowego 
usuwania kamienia. Idealna 
do zabiegów w głębokich 
kieszonkach periodontalnych.

R1D (REF 05975200)

Prosta, pokryta diamentem 
końcówka do wstecznego 
opracowywania kanału 
korzeniowego.

R2RD (REF 05991000)

Nieznacznie wygięta w prawo, 
pokryta diamentem końcówka 
przeznaczona do wstecznego 
opracowywania kanału 
korzeniowego.

R2LD (REF 05999400)

Nieznacznie wygięta w lewo, 
pokryta diamentem końcówka 
przeznaczona do wstecznego 
opracowywania kanału 
korzeniowego.

R3D (REF 05998800)

Wygięta, pokryta diamentem 
końcówka przeznaczona do 
wstecznego opracowywania 
kanału korzeniowego.

R4RD (REF 06005000)

Silnie wygięta w prawo, 
pokryta diamentem końcówka 
przeznaczona do wstecznego 
opracowywania kanału 
korzeniowego.

R4LD (REF 06004700)

Silnie wygięta w lewo, pokryta 
diamentem końcówka przeznaczona 
do wstecznego opracowywania 
kanału korzeniowego.

P2RD (REF 06061700)

Wygięta w prawo, pokryta 
diamentem końcówka do 
czyszczenia ran okołozębowych.
Nadaje się zwłaszcza do otwartego 
wygładzania powierzchni korzeni.

P2LD (REF 06061800)

Wygięta w lewo, pokryta diamentem 
końcówka do czyszczenia ran około-
zębowych. Nadaje się zwłaszcza do 
otwartego wygładzania powierzchni 
korzeni.

EX1 (REF 06069300)

Końcówka do atraumatycznej 
ekstrakcji zęba chroniąca kość 
wyrostka okołozębowego.

EX2 (REF 06071100)

Końcówka do atraumatycznej 
ekstrakcji zęba chroniąca kość 
wyrostka okołozębowego.
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Końcówki 
robocze do 
zabiegu 
podniesienia 
dna zatoki 
z dostępu 
bocznego

Instrumenty pozwalają 
na bezpieczną boczną 
preparację ścianki zatoki 
szczękowej oraz atrau-
matyczne oddzielenie 
błony Schneidera.

S1 (REF 05542900)

Pokryta diamentem końcówka 
do przygotowywania płatów kości 
w zabiegu podniesienia dna zatoki 
oraz wydłużenia krawędzi korony.

S2 (REF 05534700)

Końcówki z diamentową kulką 
do przygotowywania płatów kości 
w zabiegu podniesienia dna zatoki 
i przedłużenia krawędzi korony.

S3 (REF 05508200)

Końcówka do łagodnego oddzielenia 
błony Shneiderian od kości. Trzy otwory 
wylotowe sprayu zabezpieczają błonę 
Schneidera, tworząc cienką warstwę 
płynu chłodzącego.

S4 (REF 05542300)

Końcówka o zaokrąglonych krawędziach 
do atraumatycznego oddzielania błony 
Schneiderian.

S5 (REF 05542800)

Końcówka o zaokrąglonych krawędziach 
do atraumatycznego oddzielania błony 
Schneiderian.
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Profesjonalne doradztwo, 
wsparcie sprzedażowe, 

prezentacje w gabinecie: 
Piotr Cieślak, tel.: 607 218 211 



Poldent sp. z o.o.
ul. Dzika 2
00-194 Warszawa
Tel.: 22 351 7 650
poldent@poldent.pl
www.poldent.pl
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