
Endostar EASYdam Kit Informacje dla zamawiaj¹cych

Endostar EASYdam Kit
Specjalnie skomponowany, ekonomiczny 

zestaw akcesoriów do zak³adania 

koferdamu w gabinecie.

>  Tylko niezbêdne, dok³adnie wybrane elementy 

    (najbardziej popularne klamry).

>  Jedyny zestaw z najczêœciej stosowan¹, metalow¹ 

    ramk¹.

>  Niemiecka jakoœæ i trwa³oœæ instrumentów.

>  Do ³atwego przechowywania - wygodne, estetyczne 

    plastikowe opakowanie. www.poldent.pl

Endostar EASYdam
Make it EASY

W sk³ad zestawu wchodz¹:
>  Endostar EASYdam Clamp, matowe klamry
    do koferdamu: #9, #2, #2A, 12A, 13A po 1 szt.
>  Endostar EASYdam Forceps
    kleszcze do koferdamu, 1 szt.
>  Endostar EASYdam Punch
    dziurkacz do koferdamu, 1 szt.
>  Endostar EASYdam
    gumy lateksowe, medium, niebieskie, 
    bezzapachowe, 36 szt.
>  Endostar EASYdam Template
    plastikowy szablon do koferdamu, 1 szt.
>  Endostar EASYdam Frame
    metalowa ramka do koferdamu dla doros³ych, 1 szt.
>  Endostar EASYfix
    gumki zaciskowe,  1,5 mm, ¿ó³te, small, 
    d³ugoœæ: 4 m, 1 szt.

Ø

152 x 152 mm, gruby, bezzapachowy, zielony, 36 szt.

#2 #7

152 x 152 mm, œredni, bezzapachowy, zielony, 36 szt.

150 x 150 mm, œredni, bezzapachowy, niebieski, 30 szt.

#9 #14A

Kleszcze, 1 szt.

Dziurkacz, 1 szt.

Metalowa ramka dla doros³ych, 1 szt.

Szablon do koferdamu, 1 szt. 

Podk³adki pod koferdam, 50 szt.

O 1,5 mm, ¿ó³te, small, d³ugoœæ: 4 m, 1 szt.

O 2,0 mm, pomarañczowe, large, d³ugoœæ: 4 m, 1 szt.

152 x 152 mm, cienki, bezzapachowy, zielony, 36 szt.

#2A #3

152 x 152 mm, œredni, bezzapachowy, niebieski, 36 szt.
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EASYdam - gumy lateksowe dla doros³ych

EASYdam NON LATEX - gumy bezlateksowe dla doros³ych

Endostar EASYdam Clamp - matowe klamry ze skrzyde³kami

Endostar EASYdam Forceps

Endostar EASYdam Punch

Endostar EASYdam Frame 

Endostar EASYdam Template

Endostar EASYdam Napkins

Endostar EASYfix - gumki stabilizuj¹ce
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Akcesoria EASYdam Krok po krokuEndostar EASYdam

Endostar EASYdam Clamps 

Endostar EASYdam Frame

Metalowa ramka dla doros³ych w 
kszta³cie litery U mocno trzymaj¹ca 
gumê koferdamu. 
> Sterylizacja w autoklawie w 
> Nie przeszkadza w trakcie leczenia

134°C

Endostar EASYdam fix

Elastyczne gumki zaciskowe bêd¹ce 
alternatyw¹ lub uzupe³nieniem 
tradycyjnych klamer.
> Jednorazowe.
> Praktyczny pojemnik.
> D³ugoœæ 4 m.
> 2 gruboœci: 2 mm (pomarañczowa) 
   i 1,5 mm (¿ó³ta).

Endostar EASYdam Punch

Dziurkacz do koferdamu typu 
Ainsworth dok³adnie dziurkuje kofer-
dam o dowolnej gruboœci. Posiada 5 
rozmiarów otworów dopasowanych 
do zêbów przednich, jak i tylnych. 
Najwy¿sza jakoœæ ostrego instru-
mentu ze stali nierdzewnej gwaran-
tuje precyzyjne tworzenie otworów 
bez szarpania koferdamu.

Endostar EASYdam Template

Plastikowy, trwa³y szablon do kofer-
damu pomagaj¹cy w dok³adniejszym 
oznaczeniu pozycji zêbów na gumie 
koferdamu.
> Poprawne oznaczenie odleg³oœci 
   nak³uæ.
> Wygoda u¿ycia.

Endostar EASYdam Forceps

Wygodne kleszcze do koferdamu 
pozwalaj¹ szybko i bezpiecznie 
przenosiæ i umieszczaæ klamry          
na zêbie a tak¿e ³atwo je usuwaæ.
> Wykonane ze stali nierdzewnej
> Matowe wykoñczenie

Endostar EASYdam Napkins

Podk³adki pod koferdam zapewnia-
j¹ce maksymalny komfort pacjenta. 
Zastosowanie podk³adek sprzyja 
poch³anianiu wilgoci i ochrania 
delikatn¹ skórê.
> Chroni delikatn¹ skórê. 
> Idealnie absorbuje wodê, œlinê 
   i pot.
> Pozwala zachowaæ such¹ 
   powierzchniê kontaktu.
> 50 szt.

Proste znakowanie dziêki 
przejrzystemu szablonowi Endostar 
EASYdam Template.

Umieœæ klamrê Endostar EASYdam 
Clamp w koferdamie za pomoc¹ 
kleszczy Endosatr EASYdam Forceps.

Ostry dziurkacz Endostar EASYdam 
Punch dziurkuje otwór dok³adnie 
dobranej wielkoœci. 

Umieœæ klamrê z koferdamem na 
zêbie i rozci¹gnij na ramce. 

Zawsze nale¿y zabezpieczyæ klamrê 
nici¹ dentystyczn¹ odpowiedniej 
d³ugoœci przed umieszczeniem jej           
w jamie ustnej pacjenta.

Gumki zaciskowe Endostar EASYfix 
s¹ uzupe³nieniem lub alternatyw¹ 
tradycyjnych klamer. 

Endostar EASYdam  

Lateksowy bezpudrowy koferdam, niezwykle 
wytrzyma³y i sprê¿ysty, zapewniaj¹cy wysoki 
komfort pacjentowi. Bardzo elastyczny i odporny 
na rozerwanie. Dostêpny w 3 gruboœciach (cienki, 
œredni, gruby) oraz dwóch kolorach (niebieski                
i zielony). Bezzapachowy i ³atwy w aplikacji. 

Endostar EASYdam Non-latex

Bezlateksowy, bezpudrowy koferdam o zwiêkszonej 
elastycznoœci ni¿ tradycyjny koferdam lateksowy. 
Niezwykle ³atwy w aplikacji dziêki maksymalnej 
rozci¹gliwoœci. Bezzapachowy i bez posmaku 
lateksu. Przylega œciœle do zêba i nie transportuje 
alergenów. 

Wysokiej jakoœci klamry do koferdamu ze skrzyde³kami. 
bez efektu refleksów. Rozwi¹zanie szczególnie przydatne w pracy pod mikroskopem. Wysokogatunkowa          
stal u¿yta do produkcji klamer zapewnia du¿¹ odpornoœæ na zu¿ycie oraz wytrzyma³oœæ zmêczeniow¹.

Matowe wykoñczenie zapewnia wygodn¹ pracê     
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Uniwersalne Zêby trzonowe

Zêby przedtrzonowe

Siekacze i ma³e k³y
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górne trzonowce
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Czêœciowo wyr¿niête, du¿e, 
zaklinowane zêby trzonowe
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dwuguzkowe
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