
DENTATUS PROFIN  IPR  НАКРАЙНИЦИ ЗА PROFIN 
ЗА БЕЗОПАСНА ИНТЕРПРОКСИМАЛНА РЕДУКЦИЯ

Увеличаване на Трайността на 
Резултатите от Ортодонтското 
Лечение

Предимства
 • Безопасността на пациентите е приоритет
 • Контролът е във вашите ръце
 • Използването е улеснено
 • Естетичността е изцяло естествена

Накрайници с обезопасенa странa

Двустранни накрайници

Накрайници с цветови код

Най-новото допълнение на Dentatus  към многообразието на Ламинираните 
накрайници за PROFIN–Накрайници за  високоценената  и добре приета 
реципрочна  Profin Directional Система –това са Profin IPR накрайниците 
за интерпроксимална редукция.

 Profin e най-важното допълнение при всяка област на стоматологията , но 
най-вече при ортодонтията. За лекаря по дентална медицина безопасността 
на пациента е най-важният приоритет, ето защо ние развиваме Profin 
IPR. С Profin IPR стоматолозите могат да коригират диспропорционалните 
зъбни размери, да отстраняват натрупването, да предпазват емайла и да 
увеличават трайността на резултатите от ортодонтското лечение. Profin IPR 
намалява риска от прекомерното оголване, осигурявайки по този начин 
по-ограничено премахване на емайла в предписаните граници. 

Profin IPR също елеминира риска от увреждане на гингивалната тъкан.
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Безопасността на нашите пациенти е 
Основен Приоритет.
Profin IPR намалява риска от прекомерното оголване, 
осигурявайки по този начин по-ограничено отстраняване на 
емайла в предписаните граници. Profin IPR също елеминира 
риска от увреждане на гингивалната тъкан.

Контролът е във Вашите Ръце.
При използване с реципрочната Profin Directional Система  
Profin IPR се движи  плавно, като апроксималното движение 
от 1.2 милиметра позволява съкратени корекции, гарантира 
безопасност, бързина и ефикасно модифициране.

Използването е улеснено.
Profin IPR контролира редукцията като избягва вдлъбването 
на зъбите . Така ви се дава възможност да достигнете всички 
необходими места за оптимални резултати, оформяне, фина 
обработка и запазване на естествената анатомия на зъба. 

Естетичността Никога Не Е Била По-
Естествена
С Profin IPR практикуващите могат лесно да възстановят 
естествените очертания на зъбите с разнообразието от 
Ламинирани  накрайници (Lamineer Tips) в многообразните 
форми, размери и грапавини.

Описание на продукта :

LTA-P25R : Виолетова дръжка, с обезопасена страна –
абразивен на дясната страна , когато дръжката се насочва 
надолу и обратно на накрайника към  стоматолога.
Дебелина на режещия ръб-0.25 mm.

LTA P25L : Виолетова дръжка, с обезопасена страна –
абразивен на лявата страна, когато дръжката се насочва 
надолу и обратно на накрайника към  стоматолога.
Дебелина на режещия ръб-0.25 mm.

LTA-P3 :Жълта дръжка . Двустранен.  
Дебелина на режещия ръб-0.3 mm.

A-P4 : Зелена дръжка. Двустранен. 
Дебелина на режещия ръб-0.4 mm.

LTA-P5 : Червена дръжка. Двустранен. 
Дебелина на режещия ръб-0.5mm.

Всичките IPR накрайници имат едни и същи грапавини 
-еквивалент на 50 микрона.

Кодирането на цветовете е свързано само с дебелината на 
режещия ръб.

Първоначален комплект и пълнители.
Вие можете да закупите комплекта на Profin IPR с пет накрайника 
и поставката  или да закупите накрайниците отделно в 
опаковка по два броя. 
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