Instrumental i envàs per
regeneració en cirurgia oral
Clau de contra-angle amb connexió creu retentiva per cargols de cap expandit
Fabricada en acer inoxidable d'excel·lents
propietats mecàniques i alta resistència a la corrosió.

Tractament tèrmic 55 HRC antidesgast per
perpetuar la vida de la clau.
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Detall punta amb
funció retentiva.

2
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Connexió creu estàndard i retentiva, adaptable a
microcargols i cargols protètics estàndards del
mercat.
Geometria per absorbir microdeformacions per
torque i evitar clavat en contra-angle.

Instrumental Per a Impactació De Xinxetes
Fabricada en acer inoxidable d'alta resistència per a ús mèdic d'excel·lents propietats mecàniques i alta resistència a la
corrosió.
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Tram estret per millorar la visió a la boca.
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Longitud adequada per arribar a qualsevol zona sense
perdre precisió durant la impactació.
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El mànec universal s'adapta a les diferents puntes
del mercat amb rosca M4 estàndard.
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Connexió precisa i estable amb el cap de les xinxetes,
oferint una gran capacitat
de retenció.
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Trajectòria de desviació per garantir la
impactació perpendicular de la xinxeta en els casos més
desfavorables de zones linguals o palatals.
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Detall punta amb
funció retentiva.
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Envàs
Inserció directa des de l'envàs amb l'instrumental de transport.
Envàs esterilitzable en autoclau i d'emmagatzematge òptim, tant de cargols com de xinxetes
d’impactació.
Activador suau de punta d'impactació per a casos lleus de deformació.
Activador al centre posterior de l'envàs de punta d'impactació per a casos agressius de
deformació.

Detall activador interior
de l’envàs.
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Detall activador posterior
de l’envàs.

Instrumental i envàs per
regeneració en cirurgia oral

Kit Xinxetes
INCLOU

DESCRIPCIÓ

VMT1003-P10

Vulkan® Xinxet Membrana Ø 1.0x3 mm (Pack 10 uts.)

VMT030102

Vulkan® Punta Recta Impactació Xinxetes

VMT030103

Vulkan® Punta Angulada Impactació Xinxetes

VMT030101

Vulkan® Mànec Impactació Xinxetes

VMT030001

Vulkan® Contenidor Regeneració Òssia

Kit Cargols
INCLOU

DESCRIPCIÓ

VSB1605-P10

Vulkan® Cargol Regeneració Òssia Ø 1,6x5 mm (pack 10 uts)

VDOST-4

Vulkan® Clau Contra-Angle Cargol Regeneració Òssia Llarga

VMT030001

Vulkan® Contenidor Regeneració Òssia

Kit Complet
INCLOU

DESCRIPCIÓ

VMT1003-P10

Vulkan® Xinxeta Membrana Ø 1.0x3 mm (Pack 10 u.)

VSB1605-P10

Vulkan® Cargol Regeneració Òssia Ø 1,6x5 mm (pack 10 uts)

VMT030102

Vulkan® Punta Recta Impactació Xinxetes

VMT030103

Vulkan® Punta Angulada Impactació Xinxetes

VMT030101

Vulkan® Mànec Impactació Xinxetes

VDOST-4

Vulkan® Clau Contra-Angle Cargol Regeneració Òssia Llarga

VMT030001

Vulkan® Contenidor Regeneració Òssia
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