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SeptoContact (komposiidi kontaktpunktide rekonstrueerimise instrumendid)

INSTRUMENDID KOMPOSIIDI KONTAKTPUNKTIDE REKONSTRUEERIMISEKS

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoContact: 2 instrumenti (L ja S),  
mõlemal distaalne ja mesiaalne otsak

NÄIDUSTUSED
Hästi valitud instrumendid mõjutavad hambaarsti 
töö tõhusust ja ergonoomikat. SeptoContact on 
väga praktiline instrument, millega on komposiit- 
restauratsiooni protseduurides lihtne täpseid 
kontaktpunkte rekonstrueerida.

OMADUSED JA EELISED
Garanteeritult täiuslik kontaktpunkti rekonstruktsioon 
korratava kolmeastmelise tööjuhendi läbimisel.

•  Üks instrument suurtele kaviteetidele (L) ja üks 
väikestele (S).

•  Igal instrumendil on distaalne ja mesiaalne otsak.
• Läbipaistvad instrumendid võimaldavad 

valguskõvastamist; sobivad steriliseerimiseks. 
 

INSTRUMENDID
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SeptoCompo Shape (komposiidi vormimise instrumendid)

SILIKOONOTSAKUTEGA INSTRUMENDID KOMPOSIIDI VORMIMISEKS 

OMADUSED JA EELISED
•  Väldivad kihilisest tehnikast tingitud joonte ja 

konaruste teket komposiidikihtide vahel.
• Vormivad siledad pinnad, vähendades oluliselt 

viimistlemisele ja poleerimisele kuluvat aega.
• Saadaval kahes versioonis, kõvade ja pehmete 

otsakutega, tagades parimad tulemused kasutatavast 
komposiidist olenemata.

• Otsakud on saadaval 4 eri kujuga, nii et neid on 
võimalik kasutada erinevates kliinilistes olukordades.

• SeptoCompo Shape instrument sobib 
steriliseerimiseks (sh otsakud).

NÄIDUSTUSED
SeptoCompo Shape silikoonotsakutega instrumendid 
on väga käepärased ja täpsust võimaldavad 
modelleerimisvahendid otseste ja kaudsete 
restauratsioonide puhul. Nende instrumentide 
kaheldamatuteks eelisteks on lihtne käsitsetavus, abi 
järjestikuste kihtide pealekandmisel ning võimekus 
tulla toime iga komposiidi kleepuvusega. Iga liigutus 
SeptoCompo Shape’iga aitab anda komposiidile 
ideaalset anatoomilist vormi.

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoCompo Shape komplekt:  2 instrumenti + 8 otsakut (pehme/kõva) 

Täitekomplekt: 4 eri kujuga pehmet otsakut 

Täitekomplekt: 4 eri kujuga kõva otsakut

INSTRUMENDID 
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SeptoCure (komposiidi kondenseerimise instrumendid II klassi restauratsioonideks)

INSTRUMENDID, MIS VÄHENDAVAD OTSESTE ADHESIIVRESTAURATSIOONIDE KORRAL MARGINAALSE 
LEKKE RISKI IGEMEPIIRKONNAS

OMADUSED JA EELISED
• Väldivad ja minimeerivad täidiste marginaalset leket II 

klassi restauratsioonides.
• Ei kleepu polümerisatsiooni käigus komposiidi külge.
• Läbipaistev instrument võimaldab komposiiti 

tõhusamalt valguskõvastada, sest valgus liigub läbi 
instrumendi otsaku. 

• Võimaldab komposiiti korralikult kaviteedi põhjale 
kanda.

• Sobib steriliseerimiseks.

NÄIDUSTUSED
SeptoCure instrumendid lihtsustavad komposiidi 
paigaldamist igemeserva piirkonnas, aitavad komposiiti 
igeme serval suurepäraselt tihendada ning tõsta 
komposiitide polümerisatsiooni tõhusust raskesti 
ligipääsetavates kohtades. Klass II täidiste lekkimine 
igemega kokkupuutuvate hambaseinte piirkonnas 
väheneb oluliselt, kui hambaarst kasutab instrumenti, 
mis juhib ideaalselt polümerisatsiooniseadmest tulevat 
valgust ja lihtsustab seega komposiidi pealekandmist. 
Tänu SeptoCure’ile muutub komposiidi otsene 
täite- ja sidustamismissüsteem täielikult kumeraks, 
mis tähendab mitte üksnes head tööd marginaalse 
terviklikkuse tagamisel, vaid ka optimeeritud mehaanilisi 
omadusi. 

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoCure: 2 instrumenti 4 erineva otsakuga

INSTRUMENDID 
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VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE

OMADUSED JA EELISED
• Käepärane, vastupidav ja lihtne kasutada.
• Ketaste paigaldamine mandrellile (spindlile) on lihtne 

ja kiire, samuti abrasiivpinna vahetamine mesiaalsete 
ja distaalsete asendite puhul.

• Eriti peened kettad on väga painduvad ja 
mitmekülgse kasutusega. Sobivad ideaalselt raskesti 
ligipääsetavate kohtade puhul.

• Neli värvkodeeritud teralisust, saadaval suurustes  
ø 1/2” ja ø 3/8”

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoDiscs komplekt: 120 ketast+SeptoDiscs mandrell: 
(ø 1/2”: 20 × jäme, 20 × keskmine, 20 × peen, 20 × ülipeen, 
ø 3/8”: 10 × jäme, 10 × keskmine, 10 × peen, 10 ×  ülipeen)

Sega-täitekomplekt ø 1/2”: 50 ketast (15 × jäme,  
15 × keskmine, 10 × peen, 10 × ülipeen) 

Jäme täitekomplekt ø 1/2” (bordoopunane): 50 ketast

Keskmine täitekomplekt ø 1/2” (tumeroosa): 50 ketast 

Peen täitekomplekt ø 1/2” (heleroosa): 50 ketast

NÄIDUSTUSED     
SeptoDisc abrasiivkettad võimaldavad saavutada 
pindade kõige tähtsamaid omadusi - siledust ja läiget. 
Paindlikud: ligipääs proksimaalsetele ja 
interproksimaalsetele pindadele.
Õhemad: lihtsam ligipääs keerulistele kohtadele, lihtsam 
proksimaalsete pindade kontuurimine ja viimistlemine. 
Kvaliteetne lõpptulemus: pindade minimaalne karedus, 
kõrgläige.
Tugev abrasiivsus: parem viimistluse lõpptulemus 
lühema ajaga, ülemäärase komposiidi lihtne 
eemaldamine.

SeptoDiscs (viimistlus- ja poleerimiskettad) 

VIIMISTLUS- JA POLEERIMISKETTAD KOMPOSIITIDELE  

KIRJELDUS

Ülipeen täitekomplekt ø 1/2” (valge): 50 ketast 

SeptoDiscs mandrell: 1 tk

Sega-täitekomplekt ø 3/8”: 50 abrasiivketast 

Jäme täitekomplekt ø 3/8” (bordoopunane): 50 ketast 

Keskmine täitekomplekt ø 3/8” (tumeroosa): 50 ketast                                                                                                          
Peen täitekomplekt ø 3/8” (heleroosa): 50 ketast 

Ülipeen täitekomplekt ø 3/8” (valge): 50 ketast 

suurus 3/8” suurus 1/2”
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SeptoWheels PX (vildist poleerimiskettad)

IMPREGNEERITUD VILTKETTAD LÕPLIKU LÄIKE ANDMISEKS 

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoWheels PX* komplekt: 12 impregneeritud viltketast + SeptoPlus mandrell

SeptoPlus mandrell: 1 tk

*Vajalik SeptoPlus mandrell (spindel)

NÄIDUSTUSED
Täiusliku täidise tegemine nõuab oskusi, ideaalseid 
materjale ja töökindlaid instrumente. Et anda 
poleerimisele kordumatu lõppviimistlus, on 
asendamatuteks vahenditeks SeptoWheels PX 
viltkettad. 
Pindadelt peegelduv valgus annab loomuliku 
välimusega rekonstruktsioonile soovitud tulemuse. 
SeptoWheels PX viltkettad on valmistatud naturaalsest 
villast ja impregneeritud (immutatud) abrasiivse 
poleerimispastaga, mis paari veetilga lisamisel 
aktiveerub.

OMADUSED JA EELISED
•  Lõpp-poleerimise suurepäraseks tulemuseks on 

loomulikult säravad pinnad.
• Ilusad, valged ja säravad hambad pärast 

valgendamisprotseduuri.
• Impregneeritud ülipeene dehüdreeritud 

alumiiniumoksiid-poleerimispastaga, mis aktiveerub 
paari veetilga lisamisel. 

• Saadaval läbimõõdus 9,5 mm. 

VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE
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SeptoPolisher (silikoonpoleerijad)

SILIKOONPOLEERIJAD KOMPOSIITIDELE, KLAASIONOMEERIDELE JA AMALGAAMIDELE  

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoPolisher* segakomplekt: 8 poleerimisotsakut (3 koonust, 3 ketast, 2 karikat)+ SeptoPlus mandrell

SeptoPolisher* täitekomplekt: 8 koonust + SeptoPlus mandrell 

SeptoPolisher* täitekomplekt: 8 ketast + SeptoPlus mandrell 

SeptoPolisher* täitekomplekt: 8 karikat + SeptoPlus mandrell  

SeptoPlus mandrell: 1 tk

*Vajalik SeptoPlus mandrell (spindel)

NÄIDUSTUSED
SeptoPolisheri abrasiivsed (alumiiniumoksiidiga) 
silikoonpoleerijad muudavad restauratsiooni 
viimistlemise- ja poleerimisprotsessi lühemaks.
Olenevalt avaldatavast survest on võimalik 
üheainsa töövahendiga saavutada nii viimistlus- kui 
poleerimistoime. Surve suurendamine tõhustab 
viimistlusfaasi tõhusust. Soovitud poleerimiskvaliteedi 
saamiseks rakendage vähem jõudu- tulemuseks on sile 
ning särav emaililaadne pind. 

OMADUSED JA EELISED
•  Ühest silikoonpoleerijast piisab, et saavutada 

restauratsiooni soovitud viimistlus- ja poleerimisaste, 
säästes protseduuri käigus aega ja abrasiivmaterjale. 

• Suure vastupidavusega poleerijaid saab kasutada 
mitu korda, need sobivad steriliseerimiseks.

• Saadaval 3 kujuga: koonus, ketas, karikas. 

VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE
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SeptoFipo Strip (viimistlus- ja poleerimisribad)

ALUMIINIUMOKSIIDKATTEGA POLÜESTERRIBAD

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoFipo Strips: 100 riba (2,5 mm)

SeptoFipo Strips: 100 riba (4 mm)

NÄIDUSTUSED
SeptoFipo ribad on mõeldud komposiitrestauratsioonide 
proksimaalsete pindade viimistlemiseks ja 
poleerimiseks.
Sisestage riba proksimaalsesse ruumi neutraalset 
keskkohta kasutades. Alustage restauratsiooni 
keskmiseteralise ribapoolega (hall) ning seejärel 
poleerige peeneteralise ribapoolega (valge).

OMADUSED JA EELISED
•  Keskmine ja peen teralisus on eraldatud neutraalse 

kohaga ribal, et riba oleks läbi kontaktpunkti ala 
lihtsam proksimaalsesse ruumi sisestada ilma seda 
kahjustamata.

•  Saadaval 2,5 mm ja 4,0 mm laiusega.

VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE
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SeptoDiamond Strip (teemantkattega terasribad)

TEEMANTKATTEGA ROOSTEVABAST TERASEST RIBAD 

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoDiamond Strips: 12 riba 2,5 mm (peen) 

SeptoDiamond Strips: 12 riba 2,5 mm (keskmine) 

SeptoDiamond Strips: 12 riba 2,5 mm (keskmine ja peen)

NÄIDUSTUSED
Diamond Strip on teemantkattega terasriba, mis 
on mõeldud täidismaterjalide viimistlemiseks ja 
ortodontiliseks ribatöötlemiseks.
Parimate tulemuste saavutamiseks on soovitatav 
kasutada mõlemat riba, alustades keskmiseteralisest ja 
lõpetades peeneteralisega.

OMADUSED JA EELISED
•  Suurepärane restauratsioonide viimistleja.
•  Väga tõhus ortodontiline ribatöötlus.
•  Suur vastupidavus.
•  Saadaval peene (kollane) ja keskmise (punane) 

teralisusega – laius 2,5 mm. 

VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE
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SeptoDiamond Paste (teemantpoleerimispasta)

TEEMANTPOLEERIMISPASTA 

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoDiamond Paste: 2 g süstal

NÄIDUSTUSED
SeptoDiamond Paste on teemantpoleerimispasta, mis 
mõeldud lõpp-poleerimiseks ja kõrgläike admiseks 
kõigile otsestele ja kaudsetele restauratsioonidele. 
Annab parima võimaliku läike emailile, keraamikale 
(portselanile), komposiidile, amalgaam- ja 
metallpindadele.

OMADUSED JA EELISED
• Kõrgläige ja imeline loomulik sära kõigile 

restauratsioonimaterjalidele ja emailile.
• Võimalik kasutada hambaravi kabinetis ja 

hambatehnika laboris.
• Ülipeen teralisus (1-2 mikronit). 
• Veeslahustuv, seega on jääke lihtne eemaldada.
• Ideaalne kasutada viltketastega, mis suurendavad 

toote toimet viimistlusläike andmisel.

VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE
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MATRIITSID

PAKEND

KIRJELDUS  

SeptoMatrix Cervical komplekt: 2 instrumenti + 10 matriitsi (2 × ülisuur, 2 × suur, 2 × keskmine, 2 × väike, 2 × üliväike)

Sega-täitekomplekt: 50 matriitsi (10 × ülisuur, 10 × suur, 10 × keskmine, 10 × väike, 10 × üliväike) 

SeptoMatrix Cervical täitekomplekt: 50 ülisuurt matriitsi

SeptoMatrix Cervical täitekomplekt: 50 suurt matriitsi

SeptoMatrix Cervical täitekomplekt: 50 keskmist matriitsi

SeptoMatrix Cervical täitekomplekt: 50 väikest matriitsi

SeptoMatrix Cervical täitekomplekt: 50 üliväikest matriitsi

NÄIDUSTUSED
SeptoMatrix Cervical on suurepärane instrument, 
mis hõlbustab otseste komposiitrestauratsioonide 
modelleerimist. Matriitsikomplekti kuulub 5 painduvat 
eri suuruse ja vormiga matriitsi. Tänu neile on töö 
väga mugav, tööaeg lühem ning täidismaterjali täiuslik 
kohandamine ja modelleerimine hambakaela piirkonnas 
on garanteeritud.

OMADUSED JA EELISED
•  Tänu eri suurustele on SeptoMatrix Cervicali lihtne 

kasutada kõigi V klassi restauratsioonide puhul.
•  Töövahendit surve all hoides saab komposiite 

läbi läbipaistva matriitsi valguskõvastada. Vähese 
lõpptöötlemise ja kerge poleerimise tulemuseks on 
sile pind. 

• Ei kleepu komposiitide ega klaasionomeeride külge.
• Sobib steriliseerimiseks. 

SeptoMatrix Cervical (tservikaalsed matriitsid)

LÄBIPAISTVAD MATRIITSSÜSTEEMID V KLASSI RESTAURATSIOONIDE MODELLEERIMISEKS 



Matriitsid
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SeptoMatrix Sectional (sektsioonmatriitsid)

EELVORMITUD SEKTSIOONMATRIITSIDE SÜSTEEM KOOS TUGEVDATUD RÕNGASTEGA II KLASSI 
RESTAURATSIOONIDEKS  

MATRIITSID

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoMatrix Sectional segakomplekt: 100 matriitsi 

(kõva ja pehme) + 14 kolmnurkset silikoonotsakut

SeptoMatrix Sectional segakomplekt: 50 matriitsi 

SeptoMatrix Sectional täitekomplekt: 1 rõngas (kõva) 
+ 8 kolmnurkset silikoonotsakut

SeptoMatrix Sectional täitekomplekt: 1 rõngas 
(pehme) + 8 kolmnurkset silikoonotsakut

NÄIDUSTUSED 
Süsteem SeptoMatrix Sectional on mõeldud II klassi 
kaviteetide restauratsiooniks. See loob tingimused 
kontaktpunktide täpseks rekonstruktsiooniks ja loob 
proksimaalsetel pindadel loomuliku hambaanatoomia. 
Rõngad on varustatud kolmnurksete silikoonotstega 
istuvuse täiuslikuks kohandamiseks. Rõngaste 
pingutamine tagab eraldamisel kontrollitud jõu – kõva 
rõngas (sinine) või pehme rõngas (roosa) – ning tänu 
rõngaste suuremale vastupidavusele ka suurema 
stabiilsuse rekonstrueerimisprotseduuri ajal.

OMADUSED JA EELISED
• Vastupidavast materjalist tugevdusmehhanism.
• Ainulaadne disain: tagab stabiilsuse, võimaldab 

tangidega ohutult avada.
• Lihtne, kiire ja mugav paigaldada tänu 

rõngasüsteemile, mis vahetab välja tavalised 
matriitsihoidikud.

• Sektsioonmatriitsid on saadaval 3 eri suuruses 
kasutamiseks erinevates kliinilistes situatsioonides.

• Silikoonotstega rõngad sobivad steriliseerimiseks. 
  

KIRJELDUS

SeptoMatrix Sectional sega-täitekomplekt: 50 matriitsi  

SeptoMatrix Sectional täitekomplekt: 50 matriitsi 

SeptoMatrix Sectional täitekomplekt: 50 keskmist 
matriitsi 

SeptoMatrix Sectional täitekomplekt: 50 väikest 
matriitsi 

SeptoMatrix Sectional kolmnurksed silikoonotsakud: 
50 tk

(15 × suur, 20 × keskmine, 15 × väike)
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KIILUD

NÄIDUSTUSED
Üks otseste täitmisprotseduuride tähtsamaid 
tingimusi on restauratsioonile õige anatoomilise kuju 
rekonstrueerimine. Kvaliteetsed puidust kiilud on 
mõeldud matriitsi kohandamiseks ja/ või külgnevate 
hammaste eraldamiseks.

OMADUSED JA EELISED
•  Anatoomiliselt vormitud paremaks kohandumiseks 

interproksimaalsete pindadega ja külgnevate 
hammaste eraldamiseks.

•  Saadaval 5 värvkodeeritud suuruses.

SeptoWedges (puidust kiilud)

ANATOOMILISED PUIDUST KIILUD 

1

2

3

4

5

Nr. Kõrgus Laius Pikkus

1 2,2 mm 1,4 mm 12 mm

2 2,2 mm 1,4 mm 13 mm

3 2,2 mm 1,6 mm 14 mm

4 2,2 mm 1,6 mm 15 mm

5 2,5 mm 2,0 mm 16 mm

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoWedges segakomplekt: 100 tk (30 × kollane, 20 × sinine, 20 × punane, 20 × lilla, 10 × värvitu)

Täitekomplekt: 100 tk – kollane

Täitekomplekt: 100 tk – türkiis

Täitekomplekt: 100 tk – punane

Täitekomplekt: 100 tk – lilla

Täitekomplekt: 100 tk – värvitu (naturaalne)



Isolatsioon
SeptoTape
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SeptoTape (teip hammaste isoleerimiseks)

TEIP HAMMASTE ISOLEERIMISEKS 

ISOLATSIOON 

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoTape: 5 m hammaste isoleerimise teip

NÄIDUSTUSED
SeptoTape on näidustatud hammaste isoleerimiseks 
happetöötluse ajal, adhesiivide ja komposiitide 
pealekandise ajal ning muudel protseduuridel.
Liikumatust ja painduvast materjalist teip sobitub ümber 
hamba ja kaitseb seda soovimatu saaste eest külgneval 
hambal tehtavate restauratsioonitööde ajal.

OMADUSED JA EELISED
•  Kaitseb isoleeritud hammast kemikaalide kahjuliku 

mõju eest.
•  Talub happeid, adhesiive ja muid keemilisi aineid.
•  Väga painduv ja õhuke, lihtne sisestada 

interproksimaalsesse ruumi.
•  Kasutamiseks üksnes hambaarstidele. 



Profülaktika 

SeptoProphy Strip
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SeptoProphy Strip (profülaktilised terasribad hambakivi eemaldamiseks)

MITTEABRASIIVSED TERASRIBAD HAMBAKIVI INTEPROKSIMAALSEKS EEMALDAMISEKS

PROFÜLAKTIKA

PAKEND

KIRJELDUS 

SeptoProphy Strips: 10 riba

NÄIDUSTUSED
SeptoProphy Strips terasribad on mõeldud hambakatu 
ja hambakivi eemaldamiseks.
SeptoProphy Strips on asendamatuks abiks 
profülaktilistel protseduuridel. Riba ühel küljel asuvad 
aukude ümber rõngakujulised mikroterad, mis 
võimaldavad tugevat hambakivi täpselt eemaldada, 
kaitstes emaili ja restauratsioonimaterjalide pinda.
  

OMADUSED JA EELISED
• Hambakivi lihtne, kiire ja ohutu eemaldamine ilma 

hambaemaili kahjustamata.
• Mitteabrasiivne, kaitseb emaili, 

restauratsioonimaterjali ja proteeselemente.
• Rõngakujulised mikroterad lisavad täpsust ja 

kiirendavad hambakatu ja hambakivi eemaldamist.
• Riba võimaldab tänu 0,05 mm paksusele lihtsa 

ligipääsu interproksimaalsesse ruumi. 
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