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SeptoContact

INSTRUMENT DO ODBUDOWY PUNKTU STYCZNEGO

OPAKOWANIE
Kod Opis
0105020018 SeptoContact: 2 instrumenty, każdy posiada końcówkę dystalną i mezjalną

WSKAZANIA 
Narzędzia w dużym stopniu determinują właściwości 
użytkowe materiałów stomatologicznych. Dobrze 
dobrane instrumentarium wpływa na efektywność 
i ergonomię pracy dentysty. SeptoContact jest bardzo 
praktycznym w użyciu instrumentem zaprojektowanym 
do łatwiejszej oraz przede wszystkim powtarzalnej 
odbudowy punktów stycznych z kompozytów.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY 
Gwarancja odbudowy perfekcyjnego punktu stycznego 
w powtarzalnym algorytmie „trzech kroków”.
• Możliwość wyboru instrumentu L do dużych 

ubytków oraz S do małych.
• Każde narzędzie posiada 

końcówkę dystalną i mezjalną.
• Instrumenty przewodzą światło.
• Nadają się do sterylizacji.

INSTRUMENTY
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SeptoCompo Shape

SILIKONOWE KOŃCÓWKI DO MODELOWANIA KOMPOZYTÓW

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
• Pozwalają uniknąć efektów linii między warstwami 

kompozytu, które mogą powstawać podczas 
stosowania techniki warstwowej.

• Zapewniają uzyskanie gładkiej powierzchni, 
co znacznie skraca czas ostatecznego  
opracowania i polerowania.

• Dostępne w dwóch wersjach z twardą i miękką 
końcówką, dla optymalnej pracy w zależności od 
twardości kompozytu.

• Końcówki są dostępne w 4 kształtach, co umożliwia 
dobranie ich do różnych przypadków klinicznych.

WSKAZANIA
Silikonowe końcówki SeptoCompo Shape to świetny 
pomysł na przyjemne i zakończone gwarantowanym 
sukcesem modelowanie bezpośrednich oraz pośrednich 
wypełnień. Łatwość manipulacji, kontrola adaptacji 
kolejnych warstw oraz możliwość „okiełznania” 
każdego kompozytu pod kątem jego „klejenia się” to 
niekwestionowane zalety tych narzędzi. Każdy ruch 
tym instrumentem z łatwością wydobywa z kompozytu 
idealny, anatomiczny kształt wypełnienia.  
SeptoCompo Shape nadają się do sterylizacji, 
wraz z silikonowymi końcówkami.

OPAKOWANIA
Kod Opis
0105020019 SeptoCompo Shape: 2 instrumenty + 8 silikonowych końcówek (miękkie/twarde)
0105020020 SeptoCompo Shape Refill: 4 miękkie silikonowe końcówki 
0105020021 SeptoCompo Shape Refill: 4 twarde silikonowe końcówki

INSTRUMENTY 
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SeptoCure

INSTRUMENT POPRAWIAJĄCY SZCZELNOŚĆ ADHEZYJNYCH WYPEŁNIEŃ  
W REJONIE PRZYDZIĄSŁOWYM

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
• Stworzone w celu zapobiegania i minimalizacji 

nieszczelności brzeżnej materiałów kompozytowych 
w wypełnieniach klasy II.

• Nie przylegają do kompozytów podczas  
reakcji polimeryzacji.

• Przezroczyste instrumenty umożliwiają efektywniejsze 
utwardzanie kompozytu za pomocą światła 
przewodzonego przez ich końcówki. 

• Ułatwiają osiągnięcie prawidłowej adaptacji  
kompozytu do dna ubytku. 

• Nadają się do sterylizacji.

WSKAZANIA
SeptoCure to narzędzie przeznaczone do poprawy 
adaptacji oraz zwiększenia efektywności polimeryzacji 
kompozytów, w trudno dostępnych dla światła rejonach. 
Nieszczelność wypełnień klasy II w okolicy dodziąsłowej 
ścian stycznych zostanie zasadniczo zminimalizowana 
wtedy, gdy lekarz wykorzysta instrument idealnie 
przewodzący światło lampy polimeryzującej oraz 
poprawiający adaptację kompozytu. Dzięki SeptoCure 
wypełnienie kompozytowe i system wiążący zostaną 
prawidłowo spolimeryzowane co oznacza, nie tylko 
szczelność brzeżną, ale uzyskanie pożądanych 
parametrów mechanicznych. 

OPAKOWANIA

Kod Opis
0105010002 SeptoCure: 2 instrumenty z 4 różnymi końcówkami

INSTRUMENTY 
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OPRACOWANIE I POLEROWANIE

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
• Wygodne podczas manipulacji, trwałe i łatwe 

w aplikacji.
• System mandreli pop-on umożliwia błyskawiczne 

montowanie oraz odwracanie krążków.
• Ultradrobnoziarniste krążki, bardzo elastyczne 

i wszechstronne. Idealne do opracowania trudno 
dostępnych powierzchni. 

• Cztery rodzaje ziarnistości oznaczone kolorami, 
dostępne w rozmiarach 1/2” i 3/8” umożliwiają trafny, 
zindywidualizowany wybór. 

OPAKOWANIE

Kod Opis
0102000146 SeptoDiscs Kit: 120 różnych krążków + SeptoDiscs Mandrel (ø 1/2”: 20xCoarse, 20xMedium, 

20xFine, 20xExtra-Fine, ø 3/8”: 10xCoarse, 10xMedium, 10xFine, 10xExtra-Fine)
0102000147 SeptoDiscs Assorted Refill ø 1/2”: 50 krążków (15x Coarse, 15x Medium, 10x Fine, 10x Extra-Fine)
0102000148 SeptoDiscs Coarse Refill ø 1/2”: 50 krążków 
0102000149 SeptoDiscs Medium Refill ø 1/2”: 50 krążków 
0102000150 SeptoDiscs Fine Refill ø 1/2”: 50 krążków
0102000151 SeptoDiscs Extra-Fine Refill ø 1/2”: 50 krążków 
0110000005 SeptoDiscs Mandrel: 1 szt.

WSKAZANIA
SeptoDiscs to krążki pozwalające uzyskać najważniejsze 
detale powierzchni: gładkość i połysk! 

Odpowiedni zakres elastyczności: umożliwia dostęp 
do powierzchni stycznych oraz przedsionkowych.
Mniejsza grubość: ułatwia, a często w trudno 
dostępnych miejscach, po prostu umożliwia nadawanie 
kształtu powierzchni stycznych.
Wysokiej jakości efekt końcowy: 
minimalna szorstkość powierzchniowa, wysoki połysk.
Wysoka ścieralność: lepsze opracowanie końcowe 
w krótszym czasie, usuwanie dużych nadmiarów.

SeptoDiscs 

KRĄŻKI DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA I POLEROWANIA WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH
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SeptoWheels PX

IMPREGNOWANE KRĄŻKI FILCOWE

OPAKOWANIE
Kod Opis
0101010006 SeptoWheels PX*: 12 impregnowanych krążków filcowych + SeptoPlus Mandrel
0110010004 SeptoPlus Mandrel: 1 szt.

*wymagana SeptoPlus Mandrel

WSKAZANIA
Wykonanie idealnego wypełnienia wymaga 
umiejętności, doskonałych materiałów i niezawodnego 
instrumentarium. Aby uzyskać wyjątkowy efekt końcowy 
polerowania nieodzownym elementem są krążki filcowe  
SeptoWheels PX! 

Światło odbijając się lub załamując na powierzchni 
daje pożądane zjawisko naturalnego wyglądu 
odbudowy. Krążki filcowe SeptoWheels PX wykonane 
są z naturalnej wełny impregnowanej abrazyjną pastą 
polerską, aktywowaną kilkoma kroplami wody. 

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
• Znakomity efekt podczas końcowego polerowania, 

czyli naturalnie błyszczące powierzchnie.
• Gwarancja pięknych, białych i błyszczących zębów 

po zabiegach wybielania.
• Impregnowane ultra drobnoziarnistą, odwodnioną 

pastą polerską aktywowaną kilkoma kroplami wody.
• Dostępne w rozmiarze 9,5 mm.

OPRACOWANIE I POLEROWANIE
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SeptoPolisher

SILIKONOWE GUMKI DO KOMPOZYTÓW, GLASJONOMERÓW I AMALGAMATÓW

OPAKOWANIE 
Kod Opis
0100000010 SeptoPolisher* Assorted Refill: 8 szt. + SeptoPlus Mandrel (3x stożek, 3x tarcza, 2x kubeczek)
0100000011 SeptoPolisher* Refill: 8 szt. stożków + SeptoPlus Mandrel
0100000012 SeptoPolisher* Refill: 8 szt. tarczy + SeptoPlus Mandrel
0100000013 SeptoPolisher* Refill: 8 szt. kielichów + SeptoPlus Mandrel
0110010004 SeptoPlus Mandrel: 1 szt.

*wymagana SeptoPlus Mandrel

WSKAZANIA
SeptoPolisher oferuje skrócony algorytm postępowania 
klinicznego podczas pracy silikonowymi gumkami. 
W zależności od przyłożonej siły możliwe jest uzyskanie 
efektu końcowego opracowania i polerowania za pomocą 
tylko jednego narzędzia. Przyłożenie większej siły 
intensyfikuje efektywności fazy opracowania końcowego. 
Aby uzyskać oczekiwaną jakość polerowania, należy 
użyć mniejszej siły, co prowadzi do otrzymania gładkiej 
oraz błyszczącej jak szkliwo powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
• Jedna gumka wystarczy dla uzyskania pożądanego 

efektu końcowego opracowania oraz polerowania 
wypełnienia, zapewniając oszczędność czasu 
oraz materiału podczas procedury.

• Gumki wyróżniają się dużą wytrzymałością i służą 
do wielokrotnego użytku, nadają się do sterylizacji.

• Dostępne w 3 rozmiarach: stożka, tarczy i kielicha.

OPRACOWANIE I POLEROWANIE
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SeptoDiamond Paste

DIAMENTOWA PASTA POLERSKA

OPAKOWANIE
Kod Opis
0101060003 SeptoDiamond Paste: 2g strzykawka 

WSKAZANIA
SeptoDiamond Paste to diamentowa pasta polerska 
przeznaczona do końcowego polerowania oraz 
uzyskania najwyższej jakości estetyki rekonstrukcji 
bezpośrednich i pośrednich. Zapewnia niezrównany 
połysk szkliwa, ceramiki, kompozytów, amalgamatów 
oraz powierzchni metali. Zalecana jest do stosowania 
z krążkami filcowymi SeptoWheels PX.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
• Uzyskanie wysokiego połysku oraz efektu naturalnej 

barwy materiałów odtwórczych i szkliwa.
• Możliwość wykorzystania w gabinecie 

stomatologicznym i laboratorium.
• Ekstra drobnoziarnisty piasek (1- 2 mikrony). 
• Wysoka rozpuszczalność w wodzie, więc pozostałości 

są łatwe do usunięcia.

OPRACOWANIE I POLEROWANIE
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MATRYCE

OPAKOWANIE

Kod Opis
0105040016 SeptoMatrix Cervical: 2 instrumenty  

+ 10 kształtek (2x Extra-Large, 2x Large, 2x, Medium, 2x Small, 2x Extra-Small)
0105040017 SeptoMatrix Cervical Assorted Refill: 50 kształtek (10x Extra-Large, 10x Large, 10x Medium, 

10x Small, 10x Extra-Small)
0105040018 SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Extra-Large
0105040019 SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Large
0105040020 SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Medium
0105040021 SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Small
0105040022 SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Extra-Small

WSKAZANIA
Kształtki przyszyjkowe SeptoMatrix Cervical są 
doskonałą pomocą podczas modelowania kompozytów. 
Doświadczeni praktycy są pragmatyczni w swych 
wyborach i dlatego doceniają tylko wyjątkowej 
jakości akcesoria i instrumenty. Zestaw formówek 
obejmuje pięć elastycznych kształtek w różnych 
rozmiarach. Zapewniają wygodę pracy, skrócenie 
czasu modelowania oraz doskonałą adaptację 
w okolicy brzegu dodziąsłowego. 

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
• Dzięki różnym rozmiarom formówki mogą one być 

łatwo dostosowane do wszystkich ubytków klasy V.
• Kompozyty są utwardzane światłem przez 

przeźroczystą kształtkę, dzięki czemu uzyskuje 
się gładką powierzchnię, co znacząco ogranicza 
konieczność opracowywania i ułatwia polerowanie.

• Nie przykleja się do kompozytów i glasjonomerów.
• Nadają się do sterylizacji.

SeptoMatrix Cervical

SYSTEM PRZEZROCZYSTYCH KSZTAŁTEK PRZEZNACZONYCH DO ODBUDOWY UBYTKÓW KLASY V
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SeptoMatrix Sectional

ANATOMICZNE KSZTAŁTKI CZĘŚCIOWE WRAZ ZE WZMOCNIONYMI PIERŚCIENIAMI  
DO ODBUDOWY UBYTKÓW KLASY II

MATRYCE

OPAKOWANIE
Kod  Opis
0103020150 SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 100 kształtek (30x Large, 40x Medium, 30x Small)  

+ 2 pierścienie (twardy i miękki) + 14 trójkątnych silikonowych końcówek
0103020151 SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 50 kształtek (15x Large, 20x Medium, 15x Small)  

+ 2 pierścienie (twardy i miękki) + 8 trójkątnych silikonowych końcówek
0103020152 SeptoMatrix Sectional Refill: 1 pierścień (twardy) + 8 trójkątnych silikonowych końcówek
0103020153 SeptoMatrix Sectional Refill: 1 pierścień (miękki) + 8 trójkątnych silikonowych końcówek 
0103020154 SeptoMatrix Sectional Assorted Refill: 50 kształtek (15x Large, 20x Medium, 15x Small)
0103020155 SeptoMatrix Sectional Refill: 50 kształtek Large
0103020156 SeptoMatrix Sectional Refill: 50 kształtek Medium
0103020157 SeptoMatrix Sectional Refill: 50 kształtek Small
0103020158 SeptoMatrix Sectional trójkątne silikonowe końcówki: 50 szt.

WSKAZANIA 
System SeptoMatrix Sectional jest przeznaczony 
do rekonstrukcji ubytków klasy II. Zapewniają 
najdogodniejsze z możliwych warunków, do 
precyzyjnego odtworzenia punktów stycznych 
i uzyskania naturalnej anatomii zęba. 

Pierścienie są wyposażone w trójkątne silikonowe 
końcówki dla uzyskania idealnej adaptacji kształtki. 
Wzmocnienie zapewnia kontrolowaną siłę podczas 
separacji – pierścień twardy (niebieski) lub pierścień 
miękki (różowy), większą stabilność podczas wykonywania 
zabiegu oraz zwiększoną trwałość pierścienia.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
• Wzmocnienie wykonane z trwałego materiału.
• Unikalny projekt: zapewnia stabilizację, umożliwia 

bezpieczne otwieranie za pomocą kleszczy.
• Łatwe, szybkie i wygodne zakładanie dzięki systemowi 

pierścieni, które zastępują typowe napinacze.
• Anatomiczne kształtki są dostępne w 3 różnych 

rozmiarach dla dywersyfikacji adaptacji w różnych 
przypadkach klinicznych.

• Pierścienie wraz z silikonowymi końcówkami nadają 
się do sterylizacji.
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OPAKOWANIE
Kod Opis
0104020014 SeptoWedges Assorted: 100 szt. (30x żółte, 20x zielone, 20x czerwone, 20x fioletowe, 10x naturalne)
0104020015 SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny żółte 
0104020016 SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny zielone 
0104020017 SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny czerwone
0104020018 SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny fioletowe
0104020019 SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny naturalne

KLINY 

WSKAZANIA
Jednym z wymogów procedury wykonania wypełnienia 
jest odtworzenie kształtu anatomicznego. Wiąże się 
to z koniecznością wykorzystywania metod i narzędzi, 
które zwiększając efektywność zabiegu, czynią go 
wysoce powtarzalnym. Kliny są właśnie takim 
elementem, wpisanym na stałe w algorytm  
pracy dentysty. 

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
• Anatomicznie ukształtowane dla lepszego 

dopasowania do przestrzeni stycznych i lekkiego 
odseparowania sąsiednich zębów.

• Dostępne w 5 rozmiarach oznaczonych kolorami.

nr wysokość szerokość długość
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

SeptoWedges

ANATOMICZNE KLINY DREWNIANE

1

2

3

4

5
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