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“Rozległe ubytki próchnicowe pomiędzy zębami trzonowymi nastręczają wielu trudności w leczeniu. Sama diagnostyka 
jest stosunkowo prosta przy ubytku o dużym stopniu zaawansowania, podobnie jak jego odpowiednie opracowanie. 
Problem pojawia się przy wypełnieniu, kiedy konieczne jest założenie kształtki międzyzębowej. Idealnie założona kształtka 
powinna ściśle przylegać do brzegu dodziąsłowego ubytku w celu zapewnienia szczelności, jak również odtwarzać 
fizjologiczny punkt styczny pomiędzy zębami. Tymczasem anatomia korony zęba powoduje, iż w przypadku rozległych 
ubytków osiągnięcie obu celów jest niezwykle trudne, a w wielu przypadkach niemożliwe. Warunkiem powodzenia 
takiego leczenia jest zastosowanie odpowiednio elastycznej kształtki międzyzębowej i odpowiedniego systemu pierścieni 
zaciskowych, które pozwolą na utrzymanie kształtki w żądanej formie wokół granic ubytku. W poniższym przypadku 
klinicznym wykorzystano system Composi-Tight® 3D Fusion™ firmy Garrison.„ dr n. med. Maciej Mikołajczyk

Przypadek kliniczny

RYC 1 Pacjent zgłosił się do gabinetu skarżąc 
się na ból przy jedzeniu, występujący po 
lewej stronie w obrębie dolnych zębów 
trzonowych. Przyczyna była dość oczywista 
– rozległy i głęboki ubytek powierzchni 
mezjalnej zęba, gdzie podminowanie szkliwa 
doprowadziło do jego pęknięcia i odsłonięcia 
zaatakowanej przez próchnicę zębiny. 

 1

RYC 2 Założono koferdam 
i opracowano ubytek, co 
przesunęło bliżej dziąsła granicę 
ubytku. W trakcie preparacji 
stwierdzono obecność ubytku 
poniżej punkty stycznego na 
zębie sąsiednim. 

 2

RYC 3 Zaaplikowano 
kształtkę dedykowaną do 
zębów trzonowych systemu 
Composi-Tight o zwiększonej 
elastyczności, aby móc 
precyzyjnie ukształtować punkt 
styczny i krawędź dodziąsłową.

 3

 4 RYC 4 Wykorzystano elastyczny pierścień zaciskowy z 
silikonowymi końcówkami. Końcówki wykonane w tej technologii 
dopasowują się do kształtu każdego zęba, powodując 
ścisłe przyleganie kształtki do wszystkich krawędzi ubytku i 
zapobiegają jej przemieszczaniu się. Dodatkowo są specjalnie 
ukształtowane w strefie przydziąsłowej w taki sposób, aby 
było możliwe wsunięcie klina międzyzębowego po założeniu 
pierścienia zaciskowego, a nie przed ( co znakomicie stabilizuje 
kształtkę i zapobiega jej przesuwaniu przy aplikacji klina).

 5 RYC 5 Po założeniu pierścienia i dostosowaniu punktu 
stycznego między zęby wprowadzono klin, który 
spowodował doszczelnienie dodziąsłowej krawędzi ubytku 
i umożliwił uzyskanie prawidłowej adhezji w tym rejonie.

 6 RYC 6 Przy wypełnianiu ubytku zastosowano technikę 
total etch i aplikację systemu łączącego OptiBond FL. Sam 
ubytek wypełniono materiałem SonicFill (Kerr) aktywowanym 
drganiami o częstotliwości dźwięku. Jest to materiał typu bulk 
fill, który pozwala na jednoczasowe wypełnienie całego ubytku, 
przy minimalizowaniu skurczu polimeryzacyjnego materiału.

 7 RYC 7 Ubytek został wypełniony prawidłowo z 
zachowaniem odpowiedniego punktu stycznego między 
zębami, co znakomicie ułatwi planowanie dalszego 
leczenia w tym rejonie jamy ustnej u pacjenta.
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1  Umieść matrycę przy pomocy kleszczy 
firmy Garrison. Wskazówka: kiedy 
zęby są mocno stłoczone i paska 
nie da się włożyć, użyj niebieskiego 
pierścienia aby rozklinować zęby 
(załóż go na 20 sekund).

Tylko Composi-Tight® 3D Fusion™ 
zapewnia anatomiczne punkty styczne

 Jeden system dla wszystkich 
ubytków klasy II
 Teraz dostępny również do dużych 
ubytków
 Punkt styczny na wysokości konturu
 Szybki i łatwy w użyciu system
 Paski o anatomicznym kształcie
 Pierścienie pozwalają na optymalną 
separację zębów
 Anatomiczny punkt styczny

 Źle odbudowana anatomia 
punktu stycznego

 Mały punkt styczny na 
wysokości konturu

 Zwiększone prawdopodo-
bieństwo złamania, 
interferencja zgryzowa

 Pułapki na jedzenie, 
nawracająca próchnica 
i choroby przyzębia

System typu Tofflemire

Dlaczego powinieneś używać systemu formówek sekcyjnych?

System formówek sekcyjnych 
Composi-Tight® 3D Fusion™

2  Umieść klin Composi-Tight® 
3D Fusion™ pęsetą, aby 
uszczelińć pasek przy dziąśle.

3  Umieść pierścień Composi-Tight® 
3D Fusion™ za pomocą kleszczy do 
pierścieni (zobacz zdjęcie).
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“Rekonstrukcja 
ścian stycznych 
zębów bocznych 
to wieloetapowy 
proces, który wymaga 
precyzyjnych narzędzi. 
Zestaw matryc, klinów 
oraz pierścieni 
Garrison pozwala mi na 
uzyskanie najwyższej 
jakości szczelności 
brzeżnej, prawidłowego 
profilu wyłaniania 
oraz precyzyjnego 
punktu stycznego 
w bezpośrednich 
odbudowach 
kompozytowych.„

Lek. dent. Dominik 
Ślusarczyk, Katowice, 
Poland

RYC 1 Izolacja pola zabiegowego 
koferdamem.

 1

RYC 2 Wstępne opracowanie ubytków 
próchnicowych.

 2  3

RYC 3 Ostateczne opracowanie ubytków 
próchnicowych.

 4

RYC 4 Dopasowanie klina X-small 
w przestrzeni międzyzębowej.

 5

RYC 5 Dopasowanie dwóch matryc FXH100.

 6

RYC 6 Założenie pierścienia 
Composi-Tight® 3D Fusion™.

Przypadek kliniczny

RYC 7 Bezpośrednia odbudowa 
kompozytowa zęba 25.

 7

RYC 8 Wypolerowanie odbudowy 
kompozytowej.

 8
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Sectional Matrix System

Nowy, zielony pierścień Composi-Tight® 
3D Fusion™ do rozległych preparacji
Jest idealny do szerokich nisz międzyzębowych, 
zachowuje formę nawet w przypadku braku 
guzka zęba. Szerokie końcówki silikonowe 
zapobiegają wgnieceniu formówki do ubytku
FX600

Pomarańczowy pierścień Composi-Tight® 
3D Fusion™ - teraz z końcówkami retencyjnymi
Końcówki retencyjne Ultra-Grip™ zapobiegają
ześlizgiwaniu się wszystkich pierścieni 
Composi-Tight® 3D Fusion™. Ulepszony
kształt powoduje, iż otwieranie i umieszczanie
pierścienia na zębach jest jeszcze prostsze.
Bardzo dobrze trzyma się również na dużych
zębach trzonowych
FX500

Popularny, niebieski pierścień Composi-Tight® 
3D Fusion™ który można teraz jeszcze łatwiej 
otworzyć
Nowy pierścień zapewnia lepsze dopasowanie 
do anatomicznej wypukłości zęba dzięki 
miękkim, silikonowym końcówkom. Szczególnie 
dobrze sprawdza się w przypadku zębów 
krótkich oraz źle ustawionych, dobrze trzyma się 
nad klamrą do koferdamu lub pomiędzy zębami 
przedtrzonowymi i kłami 
FX400

Produkt Opis Cena

FX600 Pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozle-
głych preparacji, zielony, 2 sztuki/opak. 944 zł

FX600-1 Pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozle-
głych preparacji, zielony, 1 sztuka/opak. 492 zł

FX500 Wysoki pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, 
pomarańczowy, 2 sztuki/opak. 944 zł

FX500-1 Wysoki pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, 
pomarańczowy, 1 sztuka/opak. 492 zł

FX400 Niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, 
niebieski, 2 sztuki/opak. 944 zł

FX400-1 Niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, 
niebieski, 1 sztuka/opak. 492 zł

FXR01 Zestaw 3 pierścieni (1x zielony, 1x pomarańczo-
wy, 1x niebieski) 1 383 zł

FXP01 Kleszcze do mocowania pierścieni 
Composi-Tight® 3D Fusion™ 406 zł

Garrison Dental Solutions | Infolinia 800 919 416 | www.garrisondental.com 
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Długa żywotność 
dzięki nowej 
metodzie produkcji.

Końcówki 
retencyjne 
Ultra-Grip™ 
zapobiegają 
ześlizgiwaniu się 
pierścieni.

Sztywny 
plastik 
oddziela 
zęby.

Pierwszy pierścień z 
bardzo dużą silikonową 
końcówką do 
rozległych preparacji.

Miękkie silikonowe 
końcówki Soft-Face™ 
z udoskonaloną 
krawędzią brzeżną 
idealnie dopasowują 
formówkę do zęba. 

System formówek sekcyjnych
Composi-Tight® 3D Fusion™ 
wygrywa ósmy raz z rzędu
nagrodę Dental Advisor
za najlepszy system 
formówek sekcyjnych

Dental Advisor - Najlepszy 
system formówek sekcyjnych 
wg redakcji w latach
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019 i 2020. Dental 
Advisor ponownie wybrał 
system formówek sekcyjnych 
Composi-Tight® 3D Fusion™ 
jako najlepszy system 
formówek sekcyjnych w roku 
2020.

Sectional Matrix SystemNowości w naszych pierścieniach:

Garrison Dental Solutions | Infolinia 800 919 416 | www.garrisondental.com 
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Nowe, sztywniejsze paski 
Composi-Tight® 3D Fusion™ są 
odporne na odkształcenie prawie 
o 70% bardziej niż konkurencyjne 
formówki, a przy tym są super 
cienkie - tylko 0,038 mm.

FX-HHF-00

Produkt Opis Cena

FX-HHF-00 
Kit intro

1x niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, niebieski, 
1x wysoki pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, pomarańczowy, 
1x pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji, zielony, 
80x kliny Composi-Tight® 3D Fusion™ w 4 rozmiarach, 
70x formówki Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands w 5 rozmiarach, 
1x kleszcze do osadzania pierścieni

2 212 zł

FX-HHF-40 1x niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, niebieski, 
1x wysoki pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, pomarańczowy, 
1x pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji, zielony, 
40x kliny Composi-Tight® 3D Fusion™ w 4 rozmiarach, 
40x formówki Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands w 5 rozmiarach, 
1x kleszcze do osadzania pierścieni

1 970 zł

Garrison Dental Solutions | Infolinia 800 919 416 | www.garrisondental.com 
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NOWOŚĆ!

Zestaw pasków: 5 rozmiarów, 300 szt.
FXHB04 Cena 1 428 zł

Zestaw pasków: 5 rozmiarów, 150 szt.
FXHB05 Cena 747 zł

Nowe paski Composi-Tight® 
3D Fusion™ Firm Bands z 
technologią eZ Place™ zachowują 
swój kształt podczas zakładania 
dzięki czemu jest to łatwiejsze!

Fusion Firm Bands:

• 70% bardziej odporne na 
deformację

• Super cienkie - tylko 0,038 mm

• 5 rozmiarów

Idealne do:

• Ciasnych punktów stycznych

• Dużej ilości wypełnień

• Nowych jak i obecnych klientów

Technologia eZ-Place™ 

FXH100
4,3 mm

100 szt.
549 zł

 
FXH100-M

4,3 mm

50 szt.
303 zł

Przedtrzonowce

Grubość 
0,038 mm 

Przedtrzonowce 
z głęboką 
preparacją 

przyszyjkową 

Przedtrzonowce 
i małe 

trzonowce Trzonowce

Trzonowce 
z głęboką 
preparacją 

przyszyjkową

FXH150
5,9 mm

100 szt.
549 zł

 
FXH150-M

5,9 mm

50 szt.
303 zł

FXH175
5,3 mm

100 szt.
549 zł

 
FXH175-M

5,3 mm

50 szt.
303 zł

FXH200
6,1 mm

100 szt.
549 zł

 
FXH200-M

6,1 mm

50 szt.
303 zł

FXH300
7,7 mm

100 szt.
549 zł

 
FXH300-M

7,7 mm

50 szt.
303 zł

 Paski Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm z technologią eZ-Place™ dla łatwiejszego zakładania. 

Nr kat.
Wysokość

Ilość w 
opak.
Cena

Nr kat.
Wysokość

Ilość w 
opak.
Cena

Garrison Dental Solutions | Infolinia 800 919 416 | www.garrisondental.com 
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Sectional Matrix System
Nowy System Formówek Sekcyjnych 
Composi-Tight® 3D Fusion™ zapewnia 
skuteczne rozwiązanie dla wszystkich 
ubytków klasy II.

Miękkie silikonowe końcówki Soft-Face™ z 
udoskonaloną krawędzią brzeżną idealnie 
dopasowują formówkę do zęba, gwarantując 
doskonały punkt styczny oraz uniknięcie 
nadmiaru wypełnienia przy odbudowie zęba.

FX-KFF-00
Produkt Opis Cena

FX-KFF-00 
Zestaw
startowy

1x niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, niebieski,
1x wysoki pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, pomarańczowy,
1x pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji, zielony,
80x kliny Composi-Tight® 3D Fusion™ w 4 rozmiarach,
70x formówki Composi-Tight® 3D Fusion™ w 5 rozmiarach,
1x kleszcze do osadzania pierścieni

2 253 zł

FX-KFF-50 1 x niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, niebieski,
1 x pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji, zielony,
40 x kliny Composi-Tight® 3D Fusion™ w 4 rozmiarach,
40 x formówki Composi-Tight® 3D Fusion™ w 5 rozmiarach,
1 x kleszcze do osadzania pierścieni

1 580 zł

Garrison Dental Solutions | Infolinia 800 919 416 | www.garrisondental.com 
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Full Curve Non-Stick Matrices

Kompletny zestaw formówek 
we wszystkich rozmiarach 
- 210 formówek
FXB02 Cena 1 333 zł

   

FX100-M
4,4 mm

50 szt.
316 zł

FX100
4,4 mm

100 szt.
570 zł

przedtrzonowce

Grubość 
0,038 mm

przedtrzonowce
z głęboką
preparacją

przyszyjkową

przedtrzonowce
i małe

trzonowce trzonowce

trzonowce
z głęboką
preparacją

przyszyjkową

FX150-M
6,0 mm

30 szt.
316 zł

FX150
6,0 mm

60 szt.
570 zł

FX175-M
5,6 mm

50 szt.
316 zł

FX175
5,6 mm

100 szt.
570 zł

FX200-M   
6,6 mm

50 szt.
316 zł

FX200
6,6 mm

100 szt.
570 zł

FX300-M
8,7 mm

30 szt.
316 zł

FX300
8,7 mm

60 szt.
570 zł

Formówki Composi-Tight® 3D Fusion™

Pasują do 
każdego 

kształtu zęba!

Formówki Composi-Tight® 3D Fusion™

Dokładne owinięcie – formówki Full 
Curve owijają się dalej dookoła zęba, co 
ułatwia zamocowanie pierścienia.

Większa kontrola – specjalny uchwyt 
Grab Tab™ w części okluzyjnej daje 
doskonałą kontrolę niezależnie od rodzaju 
wybranego narzędzia do mocowania.

Lepsze dopasowanie – ulepszone 
poddziąsłowe rozszerzenie oraz 
zwiększona długość zapewniają uzyskanie 
lepszych rezultatów przy bardziej 
wymagających odbudowach.

Proste mocowanie – zaawansowany 
zakrzywiony kształt formówek poprawia 
ich strukturalną sztywność, co czyni je 
najłatwiejszymi w użyciu ze wszystkich 
naszych formówek.

Proste zdejmowanie – formówki 
Composi-Tight® 3D Fusion™ Full Curve 
nie byłyby kompletne bez stworzonej 
przez firmę Garrison antyadhezyjnej 
powłoki Slick Bands™

Produkt Opis Cena

FXB01 Zestaw formówek Composi-Tight® 
3D Fusion™ - asortyment 420 sztuk 
(po 100 szt. z rozmiarów: 
FX100, FX175, FX200 oraz po 60 szt.
w rozmiarach FX150 i FX300)

2 524 zł

BFA-1 Kleszcze do formówek 636 zł

Garrison Dental Solutions | Infolinia 800 919 416 | www.garrisondental.com 

Nr kat.
Wysokość

Ilość w 
opak.
Cena

Nr kat.
Wysokość

Ilość w 
opak.
Cena
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G-Rings™  Cena
G100 Pierścień G-Ring™ standardowy 3/szt. 361 zł
G200 Pierścień G-Ring™ do wysokich 
 zębów 3/szt. 361 zł
AUMRDF-100 Kleszcze do mocowania pierścieni 1 szt. 340 zł

G100 G200

Nasz pierwszy system, który wyznaczył standardy
dla ciasnych anatomicznych punktów stycznych.

AU400 AU500

Druga generacja systemu Composi-Tight®,
dalej uwielbiana przez wielu stomatologów

Garrison Dental Solutions | Infolinia 800 919 416 | www.garrisondental.com 

Pierścienie G-Rings™ Cena
AU400 G-Rings™ z wypustkami standardowej 402 zł 
 długości 3 szt.
AU500 G-Rings™ z wypustkami o wydłużonej 402 zł 
 długości 3 szt.
AUMRDF-100 Kleszcze do zakładania pierścieni 1 szt. 340 zł

AU050-M
3,2 mm
25 szt.
205 zł

AU050
3,2 mm
50 szt.
377 zł

Nr kat.
Wysokość

Ilość w opak.
Cena

Nr kat.
Wysokość

Ilość w opak.
Cena

AU100-M
4,6 mm
50 szt.
205 zł

AU100
4,6 mm
100 szt.
377 zł

AU150-M
3,8 mm
25 szt.
205 zł

AU150
3,8 mm
50 szt.
377 zł

AU200-M
6,4 mm
50 szt.
205 zł

AU200
6,4 mm
100 szt.
377 zł

AU300-M
6,4 mm
25 szt.
205 zł

AU300
6,4 mm
50 szt.
377 zł

Composi-Tight
Gold®

0.035 mm 
grubość

dziecięce przedtrzonowce

przedtrzonowce
z głęboką
preparacją

przyszyjkową trzonowce

trzonowce
z głęboką
preparacją

przyszyjkową

Composi-Tight®

0.035 mm 
grubość

B050-M
3,2 mm
25 szt.
176 zł

B050
3,2 mm
50 szt.
324 zł

Nr kat.
Wysokość

Ilość w opak.
Cena

Nr kat.
Wysokość

Ilość w opak.
Cena

B100-M
4,6 mm
50 szt.
176 zł

B100
4,6 mm
100 szt.
324 zł

B150-M
3,8 mm
25 szt.
176 zł

B150
3,8 mm
50 szt.
324 zł

B200-M
6,4 mm
50 szt.
176 zł

B200
6,4 mm
100 szt.
324 zł

B300-M
6,4 mm
25 szt.
176 zł

B300
6,4 mm
50 szt.
324 zł

dziecięce przedtrzonowce

przedtrzonowce
z głęboką
preparacją

przyszyjkową trzonowce

trzonowce
z głęboką
preparacją

przyszyjkową
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Pierścień do matryc sekcyjnych Composi-Tight® 3D XR Soft-Face™ jest 
ultra retencyjnym pierścieniem stworzonym do pracy z krótkimi lub 
nieprawidłowo ukształtowanymi zębami, oraz w przestrzeni między 
kłami a pierwszymi przedtrzonowcami.

Pomarańczowy pierścień z miękką końcówką Soft-Face™ zapewnia 
wyjątkową łatwość umieszczania oraz maksymalną adaptację dla 
szerokiego spektrum budowy zęba, przy jednoczesnym ograniczeniu 
nadmiaru wypełnienia. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa zawsze 
używaj koferdamu oraz naszych kleszczy do mocowania pierścieni!

trzonowce

3D500

przedtrzonowce 
i kły

3DXR

Garrison Dental Solutions | Infolinia 800 919 416 | www.garrisondental.com 

maksymalne
dopasowanie
6,4 mm

maksymalna
retencja
4,7mm

Produkt Opis  Ilość Cena
3D500 Pierścienie 3D Soft-Face™ (pomarańczowe)  2/szt. 919 zł
3DXR Ekstra retencyjne pierścienie Soft-Face™ (niebieskie) 2/szt. 939 zł

Przejdź na wyższy poziom z 
pierścieniami, które nie „zeskoczą”!
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Grubość 
0.05 mm 

Wysokość

Grubość 
0.038 mm 

Wysokość

Grubość 
0.038 mm 

Wysokość

Dziecięce Przedtrzonowce
Przedtrzonowce z

głęboką preparacją
przyszyjkową

Przedtrzonowce
i małe

trzonowce
Trzonowce

Trzonowce z 
głęboką preparacją 

przyszyjkową
Se

ria
 M

C Composi-Tight®

3D Clear Matryce Composi-Tight® 3D Clear

NA MC100

5,0 mm
NA MC175

5,9 mm
MC200

6,8 mm
NA

Composi-Tight®

3D Fusion Firm™ Paski Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm z technologią eZ-Place™ dla łatwiejszego zakładania. 

Se
ria

 F
X

H

Grubość 
0.038 mm 

Wysokość
NA FXH100

4,3 mm
FXH150
5,9 mm

FXH175
5,3 mm

FXH200
6,1 mm

FXH300
7,7 mm

Composi-Tight®

3D Fusion™ Formówki Composi-Tight® 3D Fusion™

Se
ria

 F
X

NA FX100
4,4 mm

FX150
6,0 mm

FX175
5,6 mm

FX200
6,6 mm

FX300
8,7 mm

Slick Bands™ XR Formówki Slick-Band™ XR posiadają antyadhezyjną powłokę oraz uchwyty Grab-Tabs™ dla łatwiejszego zakładania

Se
ria

 S
X

R

NA SXR100
4,6 mm

SXR150
5,4mm

SXR175
5,4 mm

SXR200
6,4 mm

SXR300
8,6 mm

Garrison Dental Solutions | Infolinia 800 919 416 | www.garrisondental.com 

FX100 50 316 zł 100 570 zł
FX150 30 316 zł 60 570 zł
FX175 50 316 zł 100 570 zł
FX200 50 316 zł 100 570 zł
FX300 30 316 zł 60 570 zł

FXH100 50 303 zł 100 549 zł
FXH150 50 303 zł 100 549 zł
FXH175 50 303 zł 100 549 zł
FXH200 50 303 zł 100 549 zł
FXH300 50 303 zł 100 549 zł

Opakowanie 
małe (-M)

Opakowanie 
duże 

Nr kat. Ilość Cena Ilość Cena

MC100 50 287 zł 100 521 zł
MC175 50 287 zł 100 521 zł
MC200 50 287 zł 100 521 zł

SXR100 50 287 zł 100 521 zł
SXR150 30 287 zł 60 521 zł
SXR175 50 287 zł 100 521 zł
SXR200 50 287 zł 100 521 zł
SXR300 30 287 zł 60 521 zł

Opakowanie 
małe (-M)

Opakowanie 
duże 

Nr kat. Ilość Cena Ilość Cena

Opakowanie 
małe (-M)

Opakowanie 
duże 

Nr kat. Ilość Cena Ilość Cena

Opakowanie 
małe (-M)

Opakowanie 
duże 

Nr kat. Ilość Cena Ilość Cena
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Se

ria
 M Composi-Tight® Formówki Composi-Tight® 3D są konturowane w 3 wymiarach

Grubość 
0.035 mm 

Wysokość
M050

3,2 mm
M100

4,6 mm
M150

3,8 mm
(5,4 mm)

M175
5,4 mm

M200
6,4 mm

M300
6,4 mm
(8,6 mm)

Se
ria

 A
U Composi-Tight

Gold®

Wysokość
AU050

3,2 mm
AU100

4,6 mm
AU150

3,8 mm
(5,4 mm)

NA AU200
6,4 mm

AU300
6,4 mm
(8,6 mm)

Formówki Composi-Tight Gold®  

Grubość 
0.035 mm 

Se
ria

 B Composi-Tight®

Original Formówki Composi-Tight® Original

Wysokość
B050

3,2 mm
B100

4,6 mm
B150

3,8 mm
(5,4 mm)

NA B200
6,4 mm

B300
6,4 mm
(8,6 mm)

Grubość 
0.035 mm 
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Dziecięce Przedtrzonowce
Przedtrzonowce z

głęboką preparacją
przyszyjkową

Przedtrzonowce
i małe

trzonowce
Trzonowce

Trzonowce z 
głęboką preparacją 

przyszyjkową

M050 25 205 zł 50 377 zł
M100 50 205 zł 100 377 zł
M150 25 205 zł 50 377 zł
M175 50 205 zł 100 377 zł
M200 50 205 zł 100 377 zł
M300 25 205 zł 50 377 zł

AU050 25 205 zł 50 377 zł
AU100 50 205 zł 100 377 zł
AU150 25 205 zł 50 377 zł
AU200 50 205 zł 100 377 zł
AU300 25 205 zł 50 377 zł

B050 25 176 zł 50 324 zł
B100 50 176 zł 100 324 zł
B150 25 176 zł 50 324 zł
B200 50 176 zł 100 324 zł
B300 25 176 zł 50 324 zł

Opakowanie 
małe (-M)

Opakowanie 
duże 

Nr kat. Ilość Cena Ilość Cena

Opakowanie 
małe (-M)

Opakowanie 
duże 

Nr kat. Ilość Cena Ilość Cena

Opakowanie 
małe (-M)

Opakowanie 
duże 

Nr kat. Ilość Cena Ilość Cena
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SMT500H10-M Pasek Margin
Elevation Band

Antyadhezyjna technologia opracowana przez Garrison: Nowoczesne systemy wiążące 
mogą przylegać do niepowlekanych pasków - Slick Bands™ mają powłokę antyadhezyjną.

Lepsze 
uszczelnienie
przydziąsłowe 
jest korzystne 
w przypadku 
każdego
rodzaju 
odbudowy.

SMT400D10-M

SMT400H10-M Kształt
Right Curve™

autorskiego projektu

Pasek poddziąsłowy zapewnia najlepsze 
dopasowanie przydziąsłowe oraz odpowiedni 

kształt przy głębokich ubytkach przyszyjkowych. 
Wysokość części poddziąsłowej paska została 

ograniczona, aby zapewnić lepsze dopasowanie 
przy głębokich ubytkach przyszyjkowych.

Zwiększona krzywizna nowego paska Right-
Curve™ zapewnia niezrównane uszczelnienie 

przydziąsłowe oraz łatwiej sięga sąsiadujących 
zębów pozwalając na opracowanie szerszego 

oraz głębszego punktu stycznego. Dzięki 
temu, po nałożeniu na ząb powstaje znacznie 

lepszy stożek w kształcie komina. Jest to dobry 
wybór dla wielu rodzajów odbudowy zęba.

Garrison Dental Solutions | Infolinia 800 919 416 | www.garrisondental.com 

Slick Bands™

Nr produktu Opis Ilość Cena

SMT400D10-M Right-Curve™ zielone 50/szt. 213 zł
SMT400H10-M Right-Curve™ szare 50/szt. 201 zł
SMT500H10-M pedodontyczne 50/szt. 234 zł
SMT500S01 pedodontyczne (SMT500H10) 20/szt. 127 zł
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Łącząc adaptacyjne materiały Soft-Face™ sztywny rdzeń 
wewnętrzny oraz zaawansowane właściwości mechaniczne, 
stworzono klin, który naprawdę działa. Za każdym razem.

FXK4-M

Pewny chwyt.
Uniwersalny uchwyt zapewnia 
absolutną kontrolę podczas 
zakładania klina niezależnie 
od tego, czy stosujesz 
kleszcze chirurgiczne czy też 
pęsetę do waty. Korzystaj 
z dowolnych narzędzi - 
Composi-Tight® 3D Fusion™ 
będzie cię wspierać.

Odpowiednio wyprofilowane
wypustki
Miękkie retencyjne wypustki 
gładko składają się podczas 
zakładania klina, aby 
ponownie otworzyć się 
po przekroczeniu punktu 
stycznego. Wysuwanie się 
klina to już przeszłość.

Bez bólu – same plusy.
Wzniesiony, przypominający 
narty wierzchołek klina 
oraz łagodny promień 
krawędzi zapewniają płynne 
przesuwanie się klina nad 
płatem koferdamu lub 
brodawką dziąsłową oraz 
bezbolesną aplikację.

Naprawdę miękki .
Miękkie tworzywo Soft-Face™ 
pokrywające kliny Composi-
Tight® 3D Fusion™ pozwala 
mu dokonać tego, czego 
żaden inny klin nie potrafi 
- właściwie dostosować się 
do nieregularnych kształtów 
przestrzeni międzyzębowej.

Twardy rdzeń.
Sztywny szkielet 
wewnętrzny pozwala na 
łatwe wprowadzanie klina 
oraz separację zębów, 
podobnie jak w przypadku 
tradycyjnych klinów.
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Kliny Composi-Tight® 3D Fusion™

Zestaw Opis Ilość Cena
FXK4-M Zestaw klinów Composi-Tight® 3D Fusion™ 200 sztuk 447zł
 - 50 sztuk każdego koloru
FXK4 Zestaw klinów Composi-Tight® 3D Fusion™ 400 sztuk 849 zł
 - 100 sztuk każdego koloru

Uzupełnienie
FXYL-M kliny X –Small, żółte  50 szt. 127 zł
FXBL-M kliny Small, niebieskie  50 szt. 127 zł
FXOR-M kliny Medium, pomarańczowe. 50 szt. 127 zł
FXGR-M kliny Large, zielone  50 szt. 127 zł
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Przezroczyste

WCK4
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Matowe

Matowe kliny Wedge Wands®

Zestaw Opis Ilość Cena
WK4 Wedge Wands® asortyment 400/szt. 730 zł
 po 100 w każdym rozmiarze

Uzupełnienie
SWYL kliny żółte X-Small 100/szt. 217 zł
SWBL kliny niebieskie Small 100/szt. 217 zł
SWOR kliny pomarańczowe Medium 100/szt. 217 zł
SWGR kliny zielone Large 100/szt. 217 zł

Pozostają na miejscu.
Cofanie się klinów
zostało ograniczone
dzięki teksturowanym

powierzchniom oraz
stopniowemu zwężaniu się boków.

Delikatny dotyk. Końcówka
podobna do narty zapobiega
wbijaniu się klina w koferdam
lub brodawkę podczas zakładania, 
miękkie zaokrąglone brzegi 
ograniczają urazy podczas
zakładania oraz usuwania klinów.

Doskonale
dopasowane.
Kliny naturalnie dopasowują 
się do brzegów zębów dzięki 
sprężystemu plastikowemu
materiałowi, z jakich 
są wykonane.

Pewne uszczelnienie. Każda 
strona oraz powierzchnia są 
jednolicie zaokrąglone dla 
dokładnego odwzorowania 
anatomicznego kształtu punktu 
stycznego.

Zestaw Opis Ilość Cena
WCK4 Przezroczyste kliny Wedge Wands®

 po 100 w każdym rozmiarze. 400/szt. 730 zł

Uzupełnienie
SWCYL kliny żółte X-Small 100/szt. 217 zł
SWCBL kliny niebieskie Small 100/szt. 217 zł
SWCOR kliny pomarańczowe Medium 100/szt. 217 zł
SWCGR kliny zielone Large 100/szt. 217 zł

Przezroczyste kliny
Wedge Wands®
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WDK4

Kliny Soft Wege to drewniane kliny miedzyzębowe, które 
zostały zoptymalizowane do pracy z nowoczesnymi materiałami 
wypełniającymi. Zdolność do skompresowania się podczas 
zakładania, a następnie napęcznienia w celu wypełnienia pustych 
przestrzeni powoduje, iż opracowywane miejsce pozostaje suche i 
czyste – absolutna konieczność dla obecnych odbudów przy użyciu 
bondów. Kliny Soft Wedge™ są dłuższe niż standardowe kliny, 
umożliwiając łatwe dopasowanie pod pierścieniem. Wykonane są z 
amerykańskiej lipy, co zapewnia najlepsze dopasowanie oraz kształt.

Doskonałe dopasowanie 
i uszczelnianie.

Pierwszy drewniany klin 
stworzony do pracy z systemem 
formówek sekcyjnych.
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Kliny A+ Wedge ograniczają krwawienie dziąseł
Dzięki czemu odbudowa zęba jest bardziej higieniczna oraz 
szybsza. Kliny dopasowują się do naturalnego konturu zęba, 
dokładnie odwzorowując anatomiczny kształt punktu stycznego. 
Są też dodatkowo pokryte warstwą siarczanu glinu który działa 
hemostatyczne na dziąsła. Kliny mają budowę zapobiegającą 
wysuwaniu się oraz są wystarczająco długie, aby zapewnić
prawidłowe zakładanie pierścieni.

A+Wedge™

Zestaw Opis Ilość Cena
GWAK4 Zestaw A+ Wedge™ 200/szt. 468 zł
 po 50 sztuk kazdego rozmiaru

Uzupełnienie
GWAYL kliny żółte X-Small 100/szt. 242 zł
GWABL kliny niebieskie Small 100/szt. 242 zł
GWAOR kliny pomarańczowe Medium 100/szt. 242 zł
GWAGR kliny zielone Large 100/szt. 242 zł

GWAK4

Soft Wedge™

Zestaw Opis Ilość Cena
WDK4 Zestaw G-Wedge™ 400/szt. 390 zł
 po 100 szt w każdym rozmiarze

Uzupełnienie
WDYL kliny żółte X-Small 300/szt. 324 zł
WDBL kliny niebieskie Small 300/szt. 324 zł
WDOR kliny pomarańczowe Medium 300/szt. 324 zł
WDGR kliny zielone Large 300/szt. 324 zł
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Wypukły kształt: Zapewnia optymalne uwypuklenie oraz 
wysokość paska, umożliwiając wykonanie praktycznie każdej 
odbudowy przednich zębów.

Niebieski odcień: Zapewnia kontrast pomiędzy formówką a 
tkanką twardą zęba, nie utrudniając polimeryzacji kompozytu.

Paski Blue View VariStrip™ są rewolucyjnymi, anatomicznie 
ukształtowanymi paskami do zębów przednich, zapewniającymi 
optymalne zaokrąglenie oraz optymalną wysokość paska, 
odpowiednimi praktycznie do każdej odbudowy przednich 
zębów. Plastikowy, anatomicznie ukształtowany pasek o 
grubości 0.05 mm zwęża się od jednego końca do drugiego. 
Umożliwia to założenie paska w punkcie stycznym, a następnie 
przesuwanie go do momentu aż będzie odpowiadał właściwej 
wysokości korony zęba. Wstępne ukształtowanie paska 
umożliwia łatwe odtworzenie anatomii zgryzowo dziąsłowej oraz 
uniknięcie płaskich powierzchni w niszach międzyzębowych.

Zmienna wysokość, od 6 do 10 mm  
umożliwia dostosowanie do 
wysokości korony wszystkich 
przednich zębów.

Dr. Martin von Sontagh, Austria 

• Pozwala uniknąć płaskich powierzchni w niszach międzyzębowych oraz 
powstania miejsc w których może gromadzić się pokarm, co może mieć 
miejsce w przypadku pasków metalowych starego typu.

• Doskonałe do ubytków klasy IV, usuwania diastemy, etc.

Konturowane paski do zębów przednich.

Dr. Gabriele Conte, Italy
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Blue View VariStrip™

Produkt Opis Ilość Cena
VS01 VariStrip™ 100/szt. 472 zł
VS02 VariStrip™ 50/szt. 263 zł
VS03 VariStrip™ 20/szt. 152 zł
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Flexible
Interproximal
Twistable

Paski poddziąsłowe FitStrip™ są doskonale zaprojektowane do usuwania nawisów kompozytu i nadmiaru 
cementu z trudno dostępnych obszarów poddziąsłowych. Te paski są o 33% węższe w porównaniu ze 
standardowymi paskami FitStrip™, a przy tym mają tylko 2,5 mm wysokości. Paski  maja środkową, nieścierną 
strefą bezpieczeństwa dzięki której, łatwo ześlizgują się przez punkt styczny nie niszcząc go. Diamentowy nasyp 
umożliwia szybkie czyszczenie i zapewnia jedwabiście gładkie wykończenie.

Diamentowe paski ścierneNowo 's c'

Pozostań w strefie
• Strefa bezpieczeństwa to obszar bez nasypu 

diamentowego , który chroni punkt styczny

• Super cienkie - tylko 0,05 mm!

• Wsuwa się łatwo i bezpiecznie między zęby.

Przekręć! Przekręć 
kolorową końcówkę aby 
dopasować krzywiznę paska 
FitStrip™ a zablokuje się 
ona w pożądanym miejscu.

Poręczny uchwyt! Dołączany 
uchwyt FitStrip™ sprawia ogromną 
różnice zarówno dla łatwości użycia 
przez lekarza jak i komfortu pacjenta.

Wąski pasek
• 33% węższy niż 

standardowe paski FitStrip™

• Tylko 2,5 mm wysokość

Gotowy na maraton! Końcówki 
FitStrip™ są bardzo trwałe. 
Pozostają ostre i gotowe do pracy 
nawet po wielu cyklach sterylizacji.

Zaczynaj odważnie - kończ gładko
1. Średnio ziarnisty nasyp pomaga szybko usuwać nadmiary

2. Drobno ziarnisty nasyp wygładza

3. Super drobny nasyp nadaje się idealnie do polerowania.

-19-
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Flexible
Interproximal
Twistable

Zestaw pasków 
poddziąsłowych wraz z 
paskami jednostronnymi:
2 poddziąsłowe paski z bardzo drobnym 

nasypem

2 poddziąsłowe paski z drobnym nasypem 

1 poddziąsłowy pasek ze średnim nasypem

1 ząbkowana piła

4 paski jednostronne (po 1 z każdego 
rodzaju .08 mm, .10 mm, .13 mm, .18 mm)

2 uchwyty

Instrukcja użycia:
1.  Wsuń pasek między zęby. Począwszy od paska ze 

średnim nasypem (niebieska końcówka), przekręć 
kolorową końcówkę, aż pasek zostanie zablokowany 
w pozycji prostej. Ustaw strefę bezpieczeństwa w 
miejscu punktu stycznego. Delikatnym naciskiem i 
lekkim ruchem do przodu, wsuń pasek między zęby*. 
Końcówka, może być w tym momencie przekręcona 
do pozycji zakrzywionej aby pasek mógł dopasować 
się do naturalnego konturu zęba.

2. Usuń nawis / nadmiar cementu. Poruszaj Fitstrip™ 
delikatnym ruchem policzkowo-językowy do przodu i 
do tyłu. Wyjmij FitStrip™ i sprawdź obszar za pomocą 
nici dentystycznej, aby upewnić się, że punkt styczny 
jest poprawny. W razie potrzeby powtórz.

3. Wykończenie i wypolerowanie. Umieść koncówkę 
FitStrip™ z drobno ziarnistym nasypem (czerwona 
końcówka) w przestrzeni międzyzębowej przy użyciu 
metody z kroku pierwszego. Poruszaj nim delikatnym 
ruchem policzkowo-językowym do przodu i do tyłu, 
trzy lub cztery razy. Usuń pasek i powtórz proces 
paskiem z super drobnym nasypem (końcówka 
żółta), aby uzyskać idealny połysk.

*Jeżeli zęby są sklejone lub punkt styczny jest zbyt 
ciasny, użyj ząbkowanego paska FitStrip™ (szara 
końcówka) aby uzyskać 0,05 mm przerwy między 
zębami aby włożyć pasek.

NOWOŚĆ!

Produkt Opis Cena

FPSK07 NOWOŚĆ Zestaw pasków poddziąsłowych:
3 poddziąsłowe paski z bardzo drobnym nasypem, 3 poddziąsłowe 
paski z drobnym nasypem, 3 poddziąsłowe paski ze średnim nasypem, 
1 ząbkowana piła, 2 uchwyty

735 zł

FPSK08 NOWOŚĆ Zestaw pasków poddziąsłowych wraz z paskami 
jednostronnymi:
2 poddziąsłowe paski z bardzo drobnym nasypem, 2 poddziąsłowe paski 
z drobnym nasypem, 1 poddziąsłowy pasek ze średnim nasypem, 1 
ząbkowana piła, 4 paski jednostronne (po 1 z każdego rodzaju .08 mm, 
.10 mm, .13 mm, .18 mm), 2 uchwyty

735 zł

FPSS03 NOWOŚĆ Zestaw próbny pasków poddziąsłowych: 
1 poddziąsłowy pasek z bardzo drobnym nasypem, 1 poddziąsłowy
pasek z drobnym nasypem, 1 poddziąsłowy pasek ze średnim nasypem

270 zł

FPSK08

Garrison Dental Solutions | Infolinia 800 919 416 | www.garrisondental.com 
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Flexible
Interproximal
Twistable

Dott. R. Becciani

Dott. V. Attanasio

“FitStrip™ to doskonałe narzędzie do precyzyjnego i kontrolowanego zarządzania obszarami międzyzębowymi. 
Niezwykła ergonomia zapewnia tę zaletę, że nie trzeba używać długich pasków ściernych, które często mogą 
powodować skaleczenia ust i tkanek miękkich pacjenta. Różna wielkość nasypu pozwala na precyzyjne użycie w 
każdym stanie klinicznym, a końcówka z piłą gwarantuje otwarcie przestrzeni międzyzębowych zamkniętych starymi 
uzupełnieniami, nadmiarem cementu lub kompozytu jednym, prostym i bardzo szybkim krokiem. Fitstrip™ to 
wszechstronne narzędzie, przydatne w różnych sytuacjach, od stomatologii zachowawczej, protetyki aż do ortodoncji.”

 1

Fig. 1 Klucz IPR został użyty do oceny 
przestrzeni mędzyzębowej, która ma być 
dostoswana na potrzeby ortodontyczne.

 2

Fig. 2 Wykańczanie obszaru między proksymalnego, 
po cementowaniu uzupełnień pośrednich.

 3

Fig. 3 Oddzielanie zębów przypadkowo połączonych 
kompozytem.

 4

Fig. 4 Oczyszczanie prowizoriów z żywicy lub 
cementu.
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Flexible
Interproximal
Twistable

 6

Fig. 8 Usuwania starych wypełnień 
kompozytowych w celu ułatwienia założenia 
koferdamu lub matrycy.

 8

 5

Fig. 5 Usunięcia tymczasowych mostów Maryland.

Fig. 6 Usuwanie punktów stycznych podczas przygotowywania zębów pod licówki.

 7

Fig. 7 Przygotowanie międzyzębowej 
linii wykończeniowej w uzupełnieniach 
bezpośrednich w odcinku przednim.
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System FitStrip™ do wykańczania 
i konturowania przestrzeni międzyzębowych.Flexible

Interproximal
Twistable

• Zwykłe przekręcenie oznaczonego na kolorowo korpusu reguluje 
pasek z pozycji prostej do zaokrąglonej i doskonale nadaje się do:  
- konturowania powierzchni międzyzębowych przy wypełnieniach 
kompozytowych (ustawienie zaokrąglone)  
- redukowanie punktu stycznego przed lub po odbudowie  
(ustawienie proste)

• Najlepsze rozwiązanie w ortodoncji aby wysmuklić zęby, przy 
zabiegach ortodontycznych takich jak Clear Correct™, Invisalign™,  
Six Month Smiles™

• Nadaje się do wielokrotnej sterylizacji i czyszczenia.

FPSK05
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Nr produktu Opis Cena

FPSK04 10 pasków (po 1 pasku jedno- i dwustronnym z każdego rozmiaru)
2 uchwyty
1 wskaźnik IPR

889 zł

FPSK05 10 pasków (po 2 paski dwustronne z każdej grubości)
2 uchwyty
1 wskaźnik IPR

889 zł

FPSK01 2 uchwyty
2 paski ząbkowane FitStrips
4 paski jednostronne FitStrips (każdej gradacji)
4 paski dwustronne FitStrips (każdej gradacji)

808 zł
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System FitStrip™ 
do wykańczania 
i konturowania 
przestrzeni 
międzyzębowych.

Flexible
Interproximal
Twistable

FPSGAUGE 
wskaźnik 
grubości IPR 
Cena 164 zł

-24-

Garrison Dental Solutions | Infolinia 800 919 416 | www.garrisondental.com 

Rozmiary jednostronne dwustronne 4 sztuki 1 sztuka

Super Fine/żółty
15 Micron FPSXFSS-4

wysokość 0,08 mm
FPSXFDS-4

wysokość 0,11 mm 349 zł 94 zł

Fine/czerwony
30 Micron FPSFSS-4

wysokość 0,10 mm
FPSFDS-4

wysokość 0,15 mm 349 zł 94 zł

Medium/niebieski
46 Micron FPSMSS-4

wysokość 0,13 mm
FPSMDS-4

wysokość 0,21 mm 349 zł 94 zł

Coarse/zielony
90 Micron FPSCSS-4

wysokość 0,18 mm
FPSCDS-4

wysokość 0,30 mm 349 zł 94 zł

Serrated/szary FPSSAW-4
wysokość 0,05 mm 349 zł 94 zł

Medium/biały
– FPSTMDS-4

wysokość 0,40 mm 349 zł 94 zł

Medium/czarny
– FPSXTMDS-4

wysokość 0,50 mm 349 zł 94 zł

Super Fine/żółty
15 Micron FPSGXFSS-4

wysokość 0,08 mm N/A 349 zł 94 zł

Fine/czerwony
30 Micron FPSGFSS-4

wysokość 0,10 mm N/A 349 zł 94 zł

Medium/niebieski
46 Micron FPSGMSS-4

wysokość 0,13 mm N/A 349 zł 94 zł

Zamienne uchwyty Fitstrip™ (2 sztuki) FPSHANDLE-2 123 zł
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2mm 
grande

1.1mm 
piccolo

• Poprawia punkty styczne niezależnei od systemu formówek
• Kontroluje wysokość i szerokość punktu stycznego
• Zwiększa ciasność punktu stycznego
• Unikatowa soczewka wspomaga dyfuzję światła w lampie.

PerForm™ daje kontrolę.

„W celu zapewnienia 
ciasnego punktu 
stycznego. należy 
aplikować pojedyńczą 
warstwę płynnego 
kompozytu do 
poddziąsłowej 
części ubytku, a 
formówkę docisnąć do 
sąsiadującego zęba przy 
pomocy narzędzia do 
formowania punktów 
stycznych „PerForm”.

To sprawia, że punkt 
styczny jest ciasny i 
prawidłowo uformowany 
podczas polimeryzacji”

Proximal Contact Instruments

Dr. Jack D. Griffin, Jr. USA
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2mm 
large

1.1mm 
small

PerForm™

Produkt Opis Ilość Cena
CFK01 Zestaw PerForm™ - po 1szt w każdym rozmiarze 1 szt. 499 zł
CF100 Małe narzędzia 1.1 mm 2/szt. 499 zł
CF200 Duże narzędzia 2.0 mm 2/szt. 499 zł

Jak działa PerForm™:
KROK 1:
Nałóż pierwszą
warstwę kompozytu
Wciśnij PerForm  
w niespolimeryzowaną
warstwę kompozytu  
i popchnij (dystalnie).

KROK 2:
Umieść lampę
polimeryzacyjną
bezpośrednio
na soczewce
Fresnela
i rozpocznij
polimeryzację.

lub pociągnij
(mezjalnie).
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FPZK01-X - eZr™ Kit

eZr™ gumki do polerowania
umożliwiają dentystom 
bezpieczne i łatwe dopasowanie 
zarówno uzupełnień z cyrkonu, 
jak też dwukrzemianu litu.

Zestaw FPZK01-X
Zestaw 8 gumek
2 gumki do usuwania nadmiaru materiału 
(niebieskie)
3 gumki do wygładzania i wstępnego 
polerowania (zielone)
3 gumki do polerowania na wysoki połysk 
(pomarańczowe)

Rozpocznij od wstępnego
dopasowania i konturowania przy
pomocy niebieskich gumek  
z gruboziarnistym nasypem. Użyj
płasko zakończonej końcówki do
powierzchni okluzyjnej/wargowej/
językowej/policzkowej, a dysku  
do powierzchni międzyzębowych.

Następnie skorzystaj z zielonych
gumek ze średnioziarnistym nasypem  
do wygładzenia powierzchni i wstępnego 
polerowania. Użyj stożka do bruzd na 
powierzchni okluzyjnej, kielicha do 
powierzchni wargowej/ językowej/
policzkowej, oraz dysku do powierzchni 
międzyzębowych.

Do końcowego polerowania na wysoki
połysk skorzystaj z pomarańczowych
gumek z drobnoziarnistym nasypem.
Użyj stożka do bruzd na powierzchni
okluzyjnej, kielicha do powierzchni
wargowej/językowej/policzkowej,
oraz dysku do powierzchni
międzyzębowych.

Cena 804 zł
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Produkt Opis Nasyp Cena

FPZC030-X szeroki stożek odwrócony, nasyp
zgrubny, 5-szt/op

Usuwanie
nadmiarów 644 zł

FPZC010-X stożek z płasko ściętym wierzchołkiem,
nasyp zgrubny, 5szt/op

Usuwanie
nadmiarów

484 zł

FPZM010-X stożek mały zielony, 
nasyp średni 5-szt/op

Wygładzanie
i wstępne
polerowanie

197 zł

FPZM020-X stożek duży, 
nasyp średni 5-szt/op

Wygładzanie
i wstępne
polerowanie

304 zł

FPZM030-X soczewka, nasyp średni 5-szt/op Wygładzanie
i wstępne
polerowanie

304 zł

FPZM040-X zielony kielich, nasyp średni 5-szt/op Wygładzanie
i wstępne
polerowanie

304 zł

FPZF010-X pomarańczowy mały stożek, 
nasyp drobny 5-szt/op

Polerowanie  
na wysoki połysk

197 zł

FPZF020-X pomarańczowy duży stożek,
nasyp drobny 5-szt/op

Polerowanie  
na wysoki połysk

304 zł

FPZF030-X pomarańczowa soczewka drobny,
nasyp 5-szt/op

Polerowanie  
na wysoki połysk

304 zł

FPZF040-X pomarańczowy kielich,
nasyp drobny 5-szt/op

Polerowanie  
na wysoki połysk

304 zł

Prawidłowa obróbka cyrkonu jest od dłuższego czasu 
zagadnieniem kontrowersyjnym, z uwagi na zagrożenie 
mikrouszkodzeniami. Wykańczanie tego materiału przy 
pomocy odpowiednich narzędzi jest teraz możliwe  
i zapewnia długotrwałą stabilność odbudowy.

System polerujący eRz™ dostarcza rozwiązanie, które 
nie tylko zapewnia estetyczny rezultat końcowy w 
odniesieniu do cyrkonu, ale też zwiększa trwałość 
fizyczną poprzez polerowanie. Jest teraz możliwe 
uzyskanie dokładnie wypolerowanych, trwałych
powierzchni cyrkonu.

Gumki do polerowania są trwałe, a w połączeniu z
właściwościami pozwalającymi na szybkie usuwanie
materiału dają wydajny i szybki system pozwalający
momentalnie uzyskać wysoki połysk, bez konieczności
użycia pasty polerującej.

• Umożliwia bezpieczne i łatwe dopasowanie w odniesieniu 
zarówno do cyrkonu, jak też dwukrzemianu litu.

• Opracowane przez nas gumki z diamentową powłoką 
ograniczają ryzyko wystąpienia odprysków oraz 
mikrouszkodzeń.

• Zapewnia niezrównanie gładko wypolerowaną 
powierzchnię okluzyjną, eliminując ścieranie 
przeciwległych zębów.

• Ogranicza efekt przegrzania, który może doprowadzić  
do przedwczesnego uszkodzenia materiału.

• Eliminuje konieczność korzystania z pasty do 
polerowania, redukując tym samym koszty 
przeprowadzenia całej procedury.

Wprowadzanie poprawek z  dla Ciebie!
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Kleszcze uniwersalne
UNVF-100 340 zł

UNVF-100AUMRDF-100

10mm 25mm

Ulepszone kleszcze dla łatwiejszego i 
precyzyjnego umieszczania pierścienia.
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Kleszcze do zakładania pierścieni
AUMRDF-100 kleszcze do 340 zł 
 zakładania 
 pierścieni

Kleszcze do zakładania pierścieni
FXP01 Ulepszona stal nierdzewna 406 zł 
 dla lepszej trwałości 
 kleszczy do umieszczania 
 pierścienia 

Do zakładania 
wszelkiego 
rodzaju 
pierścieni w 
systemach
formówek 
sekcyjnych.
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Szczypce matrycowe 

Garrison Composi-Tight®
Inne szczypce

Precyzyjne zakładanie: Końcówka jest wyprofilowana 
pod kątem 75 stopni, ustawiona w kierunku okluzyjno-
dziąsłowym, zapewniając bardziej odpowiedni kąt 
zakładania niż pęseta do peletek bawełnianych. Mała 
końcówka z węglika umożliwia uchwycenie formówki za 
jej górną krawędź w celu zapobieżenia zniekształceniu 
obszaru punktu stycznego na pasku

Najlepszy chwyt: końcówka z węglika wolframowego 
zapewnia doskonały uchwyt oraz pełną kontrolę w 
przypadkach gdzie dostęp jest utrudniony.

BFA-1
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Kleszcze do formówek
BFA-1 z wyprofilowaną końcówką do umieszczania 636 zł 
 formówek od strony okluzyjnej.
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• Lekkie uchwyty o dużej średnicy
 zapewniają ulepszoną ergonomię

• Końcówki posiadają antyadhezyjną
 powłokę ułatwiającą nakładanie oraz
 modelowanie kompozytów.

• 40% twardsze niż stal nierdzewna,
 posiadają mniej porowatą,
 antyadhezyjną powierzchnię.

• Odporne na różnorodne
 czyszczenie w tym przy pomocy
 ultradźwięków oraz sterylizacji

Produkt Opis Cena
TN008 Narzędzie multifunkcyjne 5 w 1
 2 upychadła, upychadło kulkowe, łopatka, upychadło stożkowe 431 zł

Produkt Opis Cena
TN009 Narzędzie multifunkcyjne 5 w 1 431 zł
 2 łopatki, 2 upychadła, upychadło stożkowe

Nasze dwustronne multifunkcyjne narzędzia posiadają upychadła oraz łopatki do 
modelowania umieszczone na przeciwległych końcach. Przy odbudowie kompozytowej 
można teraz nakładać, upychać oraz modelować wypełnienie bez konieczności zmiany 
narzędzi!

TN009

TN008

5-in-1

5-in-1

TN009,
Louis Mackenzie, 

UK
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Produkt Opis Cena
TN001 Narzędzie ze średnimi łopatkami  185 zł

• Nakładanie kompozytów
• Retrakcja dziąseł w celu modelowania pod linią dziąseł
• Dopasowywanie formówek

TN002 Narzędzie ze średnią łopatką i średnim  185 zł
 upychadłem

• Modelowanie ubytków klasy I, II, V
• Nakładanie kompozytu w odbudowach zachowawczych
• Dopasowywanie formówek

TN003 Narzędzie ze średnią łopatką i z 185 zł
 dużym upychadłem

• Kształtowanie przy dużych ubytkach klasy I,II,V
• Nakładanie materiału kompozytowego do dużych ubytków
• Wypukła końcówka upychacza minimalizuje ryzyko  

przyklejenia się kompozytu i wyciągnięcia materiału

TN001

TN002

Narzędzia do kompozytów

TN003
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TN004

TN005

TN006

Produkt Opis Cena
TN004 Narzędzie z super cienkimi łopatkami 197 zł

• Pozwala sięgać pod dziąsło umożliwiając perfekcyjne  
kształtowanie wypełnienia

• Kształtowanie przestrzeni międzyzębowych
• Upychanie nici w szczelinach dziąsłowych

TN005 Narzędzie z długimi, super cienkimi łopatkami 197 zł

• Pozwala głębiej sięgnąć w trudno dostępne miejsca
• Konturowanie i kształtowanie w bocznych zębach
• Kształtowanie przestrzeni międzyzębowych
• Upychanie nici w szczelinach dziąsłowych

TN006 Narzędzie multifunkcyjne z małym i  299 zł 
 średnim upychadłem.

• Nakładanie materiałów kompozytowych w mniejsze ubytki klasy II i III
• Upychanie materiału w kierunku dziąseł
• Kształtowanie powierzchni okluzyjnych przy pomocy upychadła 

stożkowego

Narzędzia do kompozytów
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Instrukcja sterylizacji i czyszczenia 
pierścieni Composi-Tight® 3D 
Fusion™, 3D XR™ i 3D

Ogólne uwagi dotyczące 
bezpieczeństwa:

Czyszczenie:
•  Przed sterylizacją należy usunąć wszelkie widoczne osady.

•  W tym celu należy stosować miękkie, nylonowe szczoteczki lub pędzle  
do czyszczenia. Należy uważać, aby nie uszkodzić powłoki silikonowej 
Soft-Face™ w trakcie procesu czyszczenia.

•  Jeżeli osad jest w dalszym ciągu widoczny należy powtórzyć powyższą 
procedurę.

•  Nie stosować roztworów zawierających chemikalia takie  
jak alkohol, aceton lub ketony. 

Sterylizacja:
•  Stosować wyłącznie certyfikowane torebki lub rękawy  

do sterylizacji w autoklawie.

•  Sterylizować produkt wyłącznie w autoklawie. Stosować cykl sterylizacji  
w temp. 132 – 134°C i 210kPa przez 6 minut, z czasem schnięcia 20 - 30 
minut; podczas sterylizacji należy stosować się do instrukcji producenta.  
Nie przekraczać temp. 137°C. 

•  Nie poddawać produktu chemicznym procesom sterylizacji.

Aby uzyskać pełną instrukcję sterylizacji, 
przejdź na stronę www.garrisondental.com

Ostrzeżenia:
•  Systemy Composi-Tight® składają się z małych 

elementów o ostrych krawędziach. Zaleca się 
zastosowanie odpowiedniej izolacji (np. koferdamu) 
przed rozpoczęciem procedury zabiegu. Podobnie 
jak w przypadku wszystkich instrumentów 
wewnątrzustnych, należy zachować szczególną 
ostrożność podczas ich użycia i mocowania. 

•  Drogi oddechowe: w przypadku dostania się klina, 
matrycy lub pierścienia mocującego do dróg 
oddechowych należy niezwłocznie wezwać pomoc 
lekarską. 

•  Przewód pokarmowy: w sytuacji przypadkowego 
połknięcia elementu systemu należy skierować 
pacjenta do lekarza celem usunięcia elementu  
z przewodu pokarmowego. W przypadku nudności 
lub pogorszenia samopoczucia należy niezwłocznie 
wezwać pomoc lekarską.
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Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w 
rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma Garrison Dental Solutions nie 
ponosi odpowiedzialności za błędy w publikacji. Ceny brutto w złotówkach 
podane są do celów orientacyjnych.
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