Systém sekčních matric THIN / tenké 35 µ

Jednorázové matrice

MATRICE, balení 50 ks:
EMC35 – matrice S / 3,5 mm
EMC45 – matrice M / 4,5 mm
EMC55 – matrice L / 5,5 mm
EMC65 – matrice Subgingivální / 6,5 mm
Cena: 710,- Kč

Jednoduché jednorázové matrice
vhodné převážně na dostavby
(MOD, ale i MO/OD).

Akce

EMKC – SET sekčních matric
THIN
4 x 25 ks matric THIN
(Small, Medium, Large, Subgingival)
4 x 25 ks dřevěných klínků (XS, S, M, L)
Cena: 1 950,- Kč

pevná přední část

MATRICE THIN (50 ks) + DŘEVĚNÉ KLÍNKY (100 ks) ZDARMA!

DIASTEMA MATRICE / 3 velikosti
EMT – set Ena Matrix Diastema
5x transparentních matric
od každého druhu (horní mesiální,
horní distální, dolní řezákové)
Cena: 2 520,- Kč

úzké tělo
Diastema matrice, balení 25 ks
EMT1 – transparentní matrice horní mesiální
EMT2 – transparentní matrice horní distální
EMT3 – transparentní matrice dolní řezáky
Cena: 2 520,- Kč

KLÍNKY DŘEVĚNÉ
Klínky dřevěné cena: 2 94,- Kč
EMWWXS – extra malé, oranžové, 100 ks
EMWWS – malé, bílé, 100 ks
EMWWM – střední, žluté, 100 ks
EMWWL – velké, růžové, 100 ks
EMWW – set 400 ks dřevěných klínků, 4 velikosti
Cena: 1 166,- Kč

ZAVÁDĚCÍ AKCE SETU: 700,- Kč

rovná přímá
matrice











jazýček
pro označení
kvadrantu

bez nutného instrumentária

vhodné pro všechny kvadranty
vhodné pro rekonstrukce z amalgámu, kompozitu a dalších ...
pevný upínací mechanismus pro zaručeně pevné nasazení a docílení lepších bodů kontaktu
snadné výplně nejen MOD, ale i MO/OD
snadné kontury – přizpůsobí se jakémukoliv tvaru zubu
zúžená přední část pro pohodlnější vidění lékaře a komfort pacienta
jsou druhou volbou k sekčním matricím
současné použití klínků a koferdamu vhodné
při odstranění otočit 2– 3x proti směru hodinových ručiček
zažádáno o Patent

NÁSTROJE
EMAS – ocelový kroužek s jazýčky typu „V“, Cena: 390,- Kč

Ultra tenké matrice – ideální tam,
kde je problém s místem. V sortimentu set
a jednotlivé komponenty – matrice
4 velikostí včetně subgingiválních.

Matrice vždy
na dosah ruky

CENA: 1 990,- Kč
SORTIMENT – dvě velikosti:
19000 – 4,5 mm úzké (zelené), balení 50 ks
19005 – 6 mm širší (modré), balení 50 ks

mohou se vám také líbit…

OSTATNÍ MATRICOVÉ SYSTÉMY
KLÍNKY VLNITÉ plastové
Sortiment: balení 100 ks / cena 230,- Kč
1200 XS – modré, balení 100 ks, rozměry 17,5 x 1,1 mm
1200 S – zelené, balení 100 ks, rozměry 17,8 x 2,1 mm
1200 M – žluté, balení 100 ks, rozměry 17,8 x 2,45 mm
1200 L – fialové, balení 100 ks, rozměry 17,8 x 2,8 mm

VZOREČKY ZDARMA
pro naše zákazníky

KLÍNKY DŘEVĚNÉ
Sortiment: balení 100 ks / cena 290,- Kč
1358GREEN – zelené, rozměry 1,5 x 1,5 x 14 mm
1358YELLOW – žluté, rozměry 1,5 x 1,5 x 16 mm
1358BLUE – modré, rozměry 1,5 x 2,0 x 14 mm

1358PINK – růžové, rozměry 1,5 x 2,0 x 16 mm
1358ORANGE – oranžové, rozměry 1,3 x 1,5 x 13 mm

Transparentní MYLAROVA MATRICE v zásobníku

Cena: Set bez nástrojů (pinzeta + kleště) 6 840 Kč
Set s nástroji (1x pinzeta + 1x kleště) 8 310 Kč

snadno konturovatelná (matrice se bombíruje při odvíjení ze zásobníku)
Rozměry krabička: 5,08 cm x 5,39 cm
Rozměry matrice: 3/8 „ šířka
0.002&quot; tloušťka, 12 yardů (cca 1 m) délka
Barvy bílá (A), modrá (B)

MATRICE – cena 2 450 Kč
EM35 – matrice 3,5 mm – 100 ks
EM45 – matrice 4,5 mm – 100 ks
EM55 – matrice 5,5 mm – 100 ks
EM65 – matrice 6,5 mm – 100 ks

55Z200 / cena: 805,- Kč

Akce MATRICE (100 ks)

MATRICE V PÁSKÁCH

+ KLÍNKY ZDARMA (100 ks)

Transparentní / cívka 10 m / cena: 125,- Kč
EMRT10 – šířka 10 mm, tloušťka 50 µ
EMRT08 – šířka 8 mm, tloušťka 50 µ
kovové / cívka 3 m / cena: 185,- Kč
EMRM53 – šířka 5 mm, tloušťka 35 µ
EMRM55 – šířka 5 mm, tloušťka 50 µ
EMRM63 – šířka 6 mm, tloušťka 35 µ

– dle výběru a skladových zásob

EMRM65 – šířka 6 mm, tloušťka 50 µ
EMRM73 – šířka 7 mm, tloušťka 35 µ
EMRM75 – šířka 7 mm, tloušťka 50 µ

Množstevní slevy již od 5 000 Kč
OBJEDNÁVKY: +420 233 552 022
www.facebook.com/italdentcz

EMK1N – SET ENA MATRIX
4 x 25 ks Matrix (3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm)
3 x 25 ks klínků (malé bílé, střední růžové, velké fialové)
2 x kroužky: černý univerzální (moláry),
červený (premoláry)
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KLÍNKY – cena 1 050 Kč (nyní v akci zdarma!)
EMWS klínky malé bílé 100 ks
EMWM klínky střední růžové 100 ks
EMWL klínky velké fialové 100 ks

EMK3N – Zkušební set ENA MATRIX
4 x 10 ks Matrix (3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm)
3 x 10 ks klínků (malé bílé, střední růžové, velké fialové)
1 x kroužek černý univerzální (moláry)
Cena: Set bez nástrojů (pinzeta + kleště) 3 060 Kč
Set s nástroji (1x pinzeta + 1x kleště) 4 540 Kč
KROUŽKY – cena 2 360 Kč / 1 ks
EMAM univerzální NiTi kroužek černý (moláry)
EMAP kroužek červený (premoláry)
NÁSTROJE
EMP1 pinzeta s nýtkem na aplikaci matric/klínků 810 Kč
EMP2 kleště na usazování kroužků 1 215 Kč
KLÍNKY S CLONOU
EMWGK set 40 ks (20 ks od každého druhu) 1100 Kč
EMWGM klínky s clonou Medium růžové 50 ks 1250 Kč
EMWGS klínky s clonou Small bílé 50 ks 1250 Kč

Množstevní slevy již od 5 000 Kč
OBJEDNÁVKY +420 233 552 022 nebo obchodní zástupci, www.italdent.cz,
www.facebook.com/italdentcz
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