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PROFILAKTYKA

KO¡CÓWKI DO PRACY ZE ÂREDNIÑ MOCÑ URZÑDZENIA 
I ÂREDNIÑ ILOÂCIÑ P¸YNU CH¸ODZÑCEGO

 IMPLANTY I KORONY

COMBI TORQUE® (CT)
Innowacyjny klucz do końcówek EMS zapewniający: 
1.  Łatwe i bezpieczne przykręcanie i odkręcanie końcówki z rękojeści bez konieczności jej dotykania.  

Mniejsze ryzyko zakażenia oraz większa higiena zabiegu.
2.  Bezpieczną sterylizację końcówki oraz jej późniejsze przechowywanie. Mniejsze ryzyko uszkodzenia  

lub zagubienia końcówki.

KO¡CÓWKA PI
Końcówka przeznaczona do oczysz-
czania okolicy implantów i koron 
pełnoceramicznych rozwiązuje problem 
delikatnego i bezpiecznego oczyszczania 
powierzchni, które łatwo zarysować. 
Stosowana z Endo-Chuck 90° lub 120°.

DT_065Aopakowanie 4 szt.

KO¡CÓWKA A
Uniwersalna trójkątna końcówka przy-
stosowana do skalingu na wszystkich 
powierzchniach naddziąsłowych zębów 
o maksymalnym zasięgu  
w kieszonce do 2 mm.

DS_001Aw komplecie z CT

KO¡CÓWKA B
Końcówka do skalingu naddziąsłowego 
zaprojektowana głównie do płaskich  
i lekko wklęsłych powierzchni języko-
wych zębów przednich. Do usuwania 
silnie przytwierdzonego kamienia, 
przebarwień oraz resztek cementu przy 
zamkach ortodontycznych.

DS_003Aw komplecie z CT

KO¡CÓWKA C
Płaska końcówka do zgrubnego oczysz-
czania masywnych złogów naddziąsło-
wych i resztek cementu przy zamkach 
ortodontycznych. Znajduje zastosowa-
nie także w weterynarii.

DS_002Aw komplecie z CT

KO¡CÓWKA P
Do oczyszczania powierzchni poddzią- 
słowych zębów w kieszonkach o głę-
bokości do 4 mm. Polecana w fazie 
podtrzymującej leczenia periodonto-
logicznego oraz leczenia stanów zapal-
nych dziąseł, gdy nie ma utraty kości 
wyrostka zębodołowego.

DS_011Aw komplecie z CT
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PERIODONTOLOGIA

PERIODONTOLOGIA

KO¡CÓWKI DO PRACY ZE ÂREDNIÑ MOCÑ URZÑDZENIA 
I ÂREDNIÑ ILOÂCIÑ P¸YNU CH¸ODZÑCEGO

KO¡CÓWKI SYSTEMU PERIO PRO LINE
> Zalecane przy wykonywaniu root-planingu w kieszonkach o głębokości do 10 mm w fazie higienizującej 
leczenia perio oraz podczas zabiegów chirurgicznych na przyzębiu. Zaprojektowane do stosowania przy postępu-
jącym zaniku kości wyrostka zębodołowego. Odpowiedni kształt i okrągły przekrój końcówek chroni przed nad-
miernym starciem warstwy cementu korzeniowego podczas pracy.

KO¡CÓWKI PS – Perio Slim
Końcówka o kształcie sondy periodon-
tologicznej przystosowana do bezura-
zowego i szybkiego oczyszczania  
i polerowania powierzchni korzeni  
oraz irygacji kieszonek o głębokości 
do 10 mm.  

DS_016Aw komplecie z CT

KO¡CÓWKA PL3
Przeznaczona do polerowania 
powierzchni korzeni zębów na 
powierzchniach aproksymalnych  
oraz do irygacji kieszonek.

DS_032Aw komplecie z CT

KO¡CÓWKI HPL3 i DPL3
Końcówki o bardzo cienkim zakończe-
niu pokrytym nasypem diamentowym 
o gradacji 70µm (HPL3) do delikatne-
go root-planingu i odontoplastyki lub 
15µm (DPL3) do polishingu w furka-
cjach w trudno dostępnych miejscach 
w trakcie chirurgicznych zabiegów 
periodontologicznych pod kontrolą 
wzroku „flap operation”.

KO¡CÓWKI PL1 i PL2
Wygięte, długie końcówki dostosowa-
ne kształtem do oczyszczania wypuk- 
łych powierzchni korzeni zębów.

KO¡CÓWKI PL4 i PL5
Wygięte, długie końcówki zakończone 
kuleczką o średnicy 0,5 mm do oczysz-
czania wklęsłych powierzchni korzeni 
zębów i furkacji. 

DS_031A

DS_034A

w komplecie z CT

DS_030APL1 – wygi´ta w lewo

PL2 – wygi´ta w prawo

w komplecie z CT

PL4 – wygi´ta w lewo

PL5 – wygi´ta w prawo

DS_033A

w komplecie z CT

DS_065A

HPL3

DPL3

DS_075A
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ENDODONCJA

ENDODONCJA

ENDO – CHUCK 180°
Uchwyt przeznaczony do utrzymywa-
nia końcówki RT3 oraz RE2.

DS_069

KO¡CÓWKA RT3
Końcówka do właściwego usuwania złama-
nych narzędzi z kanałów. Używana z Endo- 
– Chuck 180°. Technika pracy polega na 
umieszczeniu końcówki w kanale i deli-
katnym wykonywaniu ruchów okrężnych 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 
wokół złamanego narzędzia.

DT_062opakowanie 5 szt.

KO¡CÓWKA RE2
Pilnik, którego koniec pokryty jest azot-
kiem tytanu przeznaczony do wstecznej 
preparacji przewężeń pomiędzy dwoma 
kanałami w trakcie resekcji wierzchołka 
korzenia

DT_061opakowanie 5 szt.

ENDO – CHUCK 90° i 120°
Uchwyty do pilników endodontycznych, 
 końcówek systemu Berutti, RE2 oraz PI. 
Przy poszerzaniu i dezynfekcji kanałów 
pilnikami ENDO EMS, Endo – Chuck 
90° stosujemy w obrębie zębów przednich 
i kanałów mezjalnych zębów tylnych, 
Endo - Chuck 120° do kanałów dystal-
nych zębów tylnych i w zębach przednich.

DS_010

DS_01290°
120°

PILNIKI ENDO
Pilniki endodontyczne stalowe do poszerzania, przepłukiwania i dezynfekcji kanału. Usuwają 
warstwę mazistą i mogą służyć do podgrzewania leków w kanale. Rozmiary pilników wg ISO 
od 15 do 35 oznaczone kolorowymi paskami pakowane w pojemniki po 6 sztuk.

DT-006 (ISO 15 – bia∏y), DT-007 (ISO 20 – ˝ó∏ty), DT-008 (ISO 25 – czerwony),  
DT-009 (ISO 30 – niebieski), DT-010 (ISO 35 - zielony).

DT_011zestaw pi´ciu rozmiarów po 6 szt.

KO¡CÓWKA 
RETRO – BERUTTI
Pilnik, o końcu pokrytym nasypem dia- 
mentowym, przeznaczony do wsteczne-
go opracowywania światła kanału przy 
resekcji wierzchołka korzenia. Występuje 
w jednym rozmiarze i posiada kształt 
przystosowany do wszystkich rodzajów 
kanałów zapewniając optymalną 3 mm 
głębokość opracowania wstecznego. 
Stosowanie pilnika redukuje ryzyko 
mikropęknięć tkanek zęba dając moż-
liwość zachowania maksymalnej ilości 
tkanki kostnej.

DS_002A

DT_060

DT_043opakowanie 10 szt.

opakowanie 5 szt.
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PILNIKI ENDO SOFT
Pilnik w rozmiarze 15 wg ISO do iry-
gacji i dezynfekcji kanału. Używanie 
tego pilnika nie powoduje poszerzenia 
kanału i pozwala wykorzystać wszystkie 
zjawiska prowadzące do idealnej dezyn-
fekcji kanału korzeniowego. Głębokość 
porównywalna z pilnikami NiTi.

DT_069pakowane po 6 szt.



ENDODONCJA

KO¡CÓWKA RT1
Końcówka w kształcie lejka z nasypem 
diamentowym do usuwania zębiniaków 
w komorze oraz do poszukiwania  
i opracowywania wąskich i zwapniałych 
ujść kanałów.

DS_066Aw komplecie z CT

KO¡CÓWKA RT2
Końcówka o cylindrycznym kształcie 
zakończenia z nasypem diamentowym 
do poszerzania i prostowania światła 
kanału w celu uzyskania dostępu  
w linii prostej do złamanego narzędzia.

DS_067Aw komplecie z CT

KO¡CÓWKA D
Do rozkruszania cementu przy usuwaniu 
koron, mostów. Pomaga przy usuwaniu 
metalowych wkładów koronowo-korzenio-
wych i ćwieków standardowych. Należy 
ustawiać ją pod kątem 90° do powierzchni 
usuwanego materiału i pracować z dużą 
mocą skalera bez chłodzenia.

DS_005Aw komplecie z CT

KO¡CÓWKA H
Do termicznej kondensacji gutaperki  
w kanale, obcinania ćwieków, kształtowa-
nia miejsca na wkład koronowo-korzenio-
wy. Przy wypełnianiu kanału – do podgrze-
wania ćwieków gutaperkowych. Stosować 
2 sekundowy rytm „stop i ruszaj”, średnia 
moc skalera bez chłodzenia.

DS_004Aw komplecie z CT

KAWITACJA
> Efektem kawitacji jest lokalny wzrost 
temperatury i ciśnienia. Fale temperatury  
i ciśnienia powodują destrukcję ścian  
komórkowych bakterii. Bardziej wrażliwe  
na oddziaływanie kawitacji są bakterie G(-). 
Mamy tu do czynienia z selektywnym 
efektem antybakteryjnym, niszczone są 
bakterie powodujące periodontopatie, 
natomiast pozostałe są zachowane.

DRGANIA  AKUSTYCZNE
> Są to silne zawirowania płynu spowodowane 
wibracjami ultradźwiękowymi. Zawirowania pozwalają 
na oczyszczanie skomplikowanych systemów kanałowych 
oraz na irygację kieszonek dziąsłowych.
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STOMATOLOGIA ODTWÓRCZA

STOMATOLOGIA ODTWÓRCZA

PRACE SUCHE – KO¡CÓWKI DO PRACY BEZ CH¸ODZENIA

KO¡CÓWKA G
Przeznaczona do wykańczania wypeł-
nień ze stopów poprzez utwardzanie 
krawędzi. Praca ze średnią mocą skalera 
bez chłodzenia.

DS_008A

KO¡CÓWKI E i F
Końcówki przeznaczone do kondensacji 
wypełnień z amalgamatu, złota  
i glassjonomerów w ubytkach o średniej 
(końcówka E) i dużej (końcówka F) 
wielkości.
Uzyskuje się wzrost gęstości materiału, 
poprawę kontaktu z powierzchnią ubyt-
ku i eliminację depozytów niezwiązanej 
rtęci w przypadku amalgamatu.
Praca ze średnią do maksymalnej mocy 
skalera bez chłodzenia.

DS_007A

DS_006AE

F

KO¡CÓWKA SP
Ultradźwiękowe cementowanie 
zapewnia jednolitą dystrybucję łączą-
cego cementu oraz łatwe ufiksowanie 
inlay’ów i onlay’ów, bez używania siły. 
Wskazaniem do użycia są podwójnie 
utwardzane (pod wpływem ultradźwię-
ków) cementy złożone. Technika pracy 
polega na 3 sekundowych cyklach „stop 
i ruszaj” z małą mocą urządzenia. 

EL_063

DS_015A

w komplecie z CT

w komplecie z CT

w komplecie z CT

w komplecie z CT

gumki do koƒcówki 6 szt.
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PIEZON CAVITY SYSTEM (PCS)

KO¡CÓWKI Z NAPYLENIEM DIAMENTOWYM DO MIKROPREPARACJI 

UBYTKÓW DO PRACY Z DU˚Ñ MOCÑ I DU˚Ñ ILOÂCIÑ P¸YNU CH¸ODZÑCEGO. 

Zakończenia końcówek o różnym kształcie (również kulistym) z jednostronnym napyleniem 
diamentowym umożliwiają:
>  delikatne i szybkie opracowanie ubytku z zachowaniem nienaruszonej powierzchni  

stycznej sąsiedniego zęba
>  łatwe uzyskanie wygładzonych brzegów ubytku nawet na powierzchni najmniejszej bruzdy

Końcówki PCS zapewniają podczas preparacji:
>  optymalną  widoczność
>   uzyskiwanie kształtów ubytków przystosowanych do różnych rodzajów wypełnień  

(kompozyty, inlay’e, amalgamaty)

KO¡CÓWKI SM i SD
Przeznaczone do preparacji powierzch-
ni mezjalnych (SM) i dystalnych (SD) 

KO¡CÓWKA SB
Końcówka zakończona małą kulecz-
ką przeznaczona do opracowywania 
małych ubytków i defektów na 
powierzchniach okluzjalnych 
i policzkowych.

KO¡CÓWKI SBm i SBd
Przy opracowywaniu i podcinaniu skoś- 
nym krawędzi ubytków pozwalają uzyskać 
większą powierzchnię retencji wypełnień. 
SBm służy do powierzchni aproksymal-
nych mezjalnych, SBd do powierzchni 
aproksymalnych dystalnych.

KO¡CÓWKA VE
Płaska o zaokrąglonych brzegach z jed- 
nostronnym napyleniem diamentowym 
do łatwego i szybkiego wygładzenia po- 
wierzchni zębów pod licówki o opty- 
malnym kształcie przydziąsłowym. 
Kształt końcówki zapobiega uszkodze-
niu zębów sąsiednich. 

KO¡CÓWKA PF
Zakończona ostrym grotem końcówka 
przeznaczona do oczyszczania i poszerza-
nia bruzd i szczelin przed lakowaniem 
lub wypełnieniem. Mało inwazyjna pre-
paracja może być alternatywnym rozwią-
zaniem dla instrumentu obrotowego.

DS_057ADS_052A

DS_064ADS_061A

DS_065A

w komplecie z CT w komplecie z CT

w komplecie z CT w komplecie z CT

w komplecie z CT

DS_051ASM

SD

DS_060ASBm

SBd
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