Express XT Intra-oral Syringe
™

Jednorázová stříkačka pro A-silikony
Inovace
pro aplikaci
otiskovacích
krémů!

Ve stříkačce Express XT
Intra-oral Syringe zůstává
po aplikaci o 67

% méně

než ve žlutých aplikačních
kanylách

Není to pouhá stříkačka.

0,29 mm
0,88 mm

Je to přesnost!

Vyšší přesnost, snazší manipulace: získejte vše v jednom
s novou aplikační stříkačkou Express™ XT Intra-oral Syringe.

Hlavní výhody:
• Extrémně snadné použití
• Precizní aplikace
• Velmi hygienické použití

a postup
• Menší odpad materiálu

Jak je možné ještě zlepšit aplikaci otiskovacího krému? Zde je odpověď:
díky Express™ XT Intra-oral Syringe a jejímu unikátnímu systému automatického míchání.
Tento nově vyvinutý nástroj se předplní přímo z kartuše Garant™. Je tak štíhlý,
že umožňuje hladký a snadný přístup k celému sulku. A nejlepší ze všeho je, že umožňuje
přesné individuální dávkování dle potřeby. Se stříkačkou Express XT Intra-oral Syringe
se můžete těšit na zcela nové výhody.

Intraorální stříkačka ztělesňuje vše, co si přejete pro přípravu
přesných a bezchybných A-silikonových otisků:
• Ekonomické dávkování - přesně nastavitelná dávka, žádný odpad materiálu.

Zaujaly vás A-silikonové otiskovací
hmoty Express XT od 3M ESPE?
Vyznačují se skvělou hydrofilicitou
a odolností proti roztržení!
Dokonale vhodné pro jednokrokou
i dvoukrokou otiskovací metodu.
Více na www.3MESPE.cz

• Velmi hygienická jednorázová aplikace - bez časově náročného čištění
a bez potřeby dezinfekce.
• Optimální časová efektivita pro Váš každodenní pracovní režim.
• Volný výběr A-silikonového otiskovacího krému a značky.
• Přesná regulace množství potřebného materiálu.
• Méně zbytkového odpadu v kanyle v porovnání s běžnými pistolovými dispenzery.
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Užitečné tipy:
Množství náplně na

Přeplněno

3–4 zuby/2–3 zuby/1–2 zuby

Při přeplnění
se pojistný
ventil otevře
pro přebytky

Maximální
naplnění
Maximální
naplnění
Očistit před použitím!

“ Nová koncovka
na aplikaci otiskovacích
krémů Express™ XT Intraoral Syringe je produkt, který

zvýšil kvalitu mých otisků.
Díky této koncovce mohu nanášet krém na obroušené zuby pouze lehkým tlakem, takže mám lépe pod kontrolou polohu špičky aplikátoru a její
kontakt se zubem během vytlačování otiskovací hmoty. Toto mi chybělo při nanášení krému aplikátorem Garant Dispenser. Otisk je nyní obvykle
bez bublin a s přesným zobrazením okrajů preparace. Rád jsem intra-oral syringe vyměnil za míchací kanylu a aplikační špičku.”
MUDr. Daniel Svoboda, DVDent spol. s r.o. Vědomice

Informace pro objednání:
Obj. č.

Informace o produktu

71483

Express™ XT Intra-oral Syringe doplňkové balení
20 intra-orálních stříkaček

Express™ XT Intra-oral Syringe doplňkové balení
(71483)

Express™ XT Regular Body doplňkové balení
(36975)

A-silikonové otiskovací krémy
Obj. č.

Informace o produktu

36974

Express™ XT Light Body doplňkové balení, 2 kartuše à 50 ml

36976

Express™ XT Light Body Quick doplňkové balení, 2 kartuše à 50 ml

36975

Express™ XT Regular Body doplňkové balení , 2 kartuše à 50 ml

36977

Express™ XT Regular Body Quick doplňkové balení, 2 kartuše à 50 ml

36799

Express™ Ultra-Light Body doplňkové balení, 4 kartuše à 50 ml
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