
Kui Sa seda kirja korralikult ei näe, klõpsa siia.

 
Märtsikuu tooteuudised keskenduvad kõige kiiremate ja

kvaliteetsemate täidiste loomisele uue adhesiivi,
komposiidi ja matriitside abil

Kõik uudistoodete hinnad sisaldavad käibemaksu.
Tellimused, mille suurus on vähemalt 200€ toimetame kulleri abil kliinikusse

TASUTA.

CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal

! Nutikas komposiit - ei mingit tooni
valimist enam!

 ! 1 toon tagumistele ja 2 tooni
esihammastele

Loe lisaks

Hind: 1 süstal - 2.0mL (3.6g) 61.08€

https://ortostuudio.ee/wp-content/uploads/2021/02/21337_1-ES-2-Universal-A4-salessheet-EE-03.pdf


CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK

 ! Ühtlane, püsiv tulemus kõigi söövitus-
viisidega ja kõikidel

restauratsiooniprotseduuridel

! Ei ole vaja põhjalikult hõõruda,
loksutada ega kihtidena aplitseerida

Loe lisaks

Hind: 5ml pudel 108.96€

MATRIX™ SYSTEM DANVILLE NEERUMATRIITSID

https://ortostuudio.ee/wp-content/uploads/2021/01/20444_1-Clearfil-Universal-Bond-Quick-salessheet-EE.pdf


 Eriline materjal, mis vähendab adhesiivide ja täidismaterjalide
kleepumist matriitsi külge

STIFF FLEX
Suur: kõrgus 6,5mm, paksus 0,06mm
Väike: kõrgus 5,5mm, paksus 0,06mm

• Tugevamast materjalist kontaktmatriits,
mis säilitab oma kuju tunduvalt paremini
• Sobib kasutamiseks raskemini
ligipääsetavates  kohtades
 

THIN FLEX
Suur: kõrgus 6,5mm, paksus 0,04mm
Väike: kõrgus 5,5mm, paksus 0,04mm

• Suurema painduvusega ja kumerama
vormiga, kui Thin Flex Body matriits
• Ideaalne suuremate restauratsioonide
puhul

Hind: 100 tk pakis 56.92€

THIN FLEX BODY
Suur: kõrgus 6,5mm, paksus 0,04mm
Väike: kõrgus 5,5mm, paksus 0,04mm

• Eriti vastupidav, ei deformeeru
• Anatoomiliselt täpse kujuga ja optimaalse
sobituvusega
• Sobib standardsete klass II
restauratsioonidega

SUBGINGIVAL
Matriitsi kõrgus 8,75mm, paksus
0,04mm

• Tilgakujuline sügavateks
restauratsioonideks kaela- ja juurepinnal.
• Sama kuju ja mäluga nagu Thin Flex
matriits

Hind: 100 tk pakis 56.92€ Hind: 50 tk pakis 53.50€

Megagrip matriitsi pintsetid
 



Nende spetsiaalsete pintsettidega on neerumatriitside eemaldamine lihte ja muretu.
Pintsetid võimaldavad õhukest matriitsi haarata alati kindlalt.

Hind: 89.77€

Kõik uudistoodete hinnad sisaldavad käibemaksu.
Tellimused, mille suurus on vähemalt 200€ toimetame kulleri abil kliinikusse

TASUTA.

Tellimused e-kirja või telefoni teel:

Kirjuta meile
 

karin@ortostuudio.ee
anne@ortostuudio.ee

Helista meile
 

+372 53 341 328
+372 53 095 294

Uudiskirja saajate hulgast lahkumiseks klõpsa siia.


