
Trzy kroki do...



3 kroki do idealnego wypełnienia

1 Formówkę SafeMatrix 
przygotowujemy do założenia 
wciskając wystający trzpień 
w rękojęść formówki tak by był 
skierowany w stronę powierzchni 
żującej. Prawidłowo założona 
formówka podczas skręcania 
dopasuje się do anatomicznego 
kształtu odbudowywanego zęba. 

2 Umieść taśmę formówki 
na prawidłowej pozycji i zacznij 
dokręcać końcówkę, obracając 
śrubę zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Dokręcanie 
powoduje uszczelnienie 
przyszyjkowe i dopasowywanie 
do anatomicznego kształtu zęba.

3 Wykonaj zaplanowane 
wypełnienie. Poluzuj taśmę 
formówki , obracając śrubę 
przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara i zdejmij 
z odbudowanej korony.
Gotowe!



3 kroki do idealnego wypełnienia SafeMatrix 
Contour

Zalety 
SafeMatrix

To wyprofilowane formówki 
jednorazowe umożliwiające 
idealne dopasowanie 
do kształtu zęba.

Uniwersalne zastosowanie 
SafeMatrix znajdują zastosowanie 
przy wszystkich ubytkach MO/OD 
oraz MOD. Idealnie sprawdzają się 
przy odbudowie guzków oraz jako 
zapora ochronna przy preparacji 
zębów sąsiednich.

Kompatybilność
Mogą być stosowane przy wszystkich 
rodzajach materiałów wypełniających, 
koferdamach i klinach. 

Optymalne dopasowanie
Mechanizm napinający z adaptacją 
stożkową zapewnia szczelność i dopasowanie              
do kształtu anatomicznego zęba.

Wygodne w użyciu
Wąska szyjka matrycy i zaokrąglone krawędzie 
taśmy zapewniają łatwy dostęp i bezpieczeństwo. 

Produkt jednorazowy 
SafeMatrix spełniają wszelkie wymagania dotyczące 
higieny w praktyce dentystycznej. Każda formówka jest 
indywidualnie zapakowana.

Gotowe do pracy 
Redukują czasochłonny montaż pasków na uchwyt.

Delikatne
Zaokrąglone krawędzie taśmy i opływowy kształt formówki eliminują 
ryzyko urazów dziąseł i policzków.

SafeMatrix Contour 
Wide 6.0 mm

SafeMatrix Contour 
Narrow 4.5 mm

6.0 mm

4.5 mm



SafeMatrix Wide
• Wysokość: 6.0 mm
• Opakowanie 50 szt. 
Nr. art: 30045
Cena: 243 PLN

proste

SafeMatrix Narrow 
• Wysokość: 4.5 mm
• Opakowanie 50 szt. 
Nr. art: 30050
Cena: 243 PLN

proste

SafeMatrix Contour Wide
• Wysokość: 6.0 mm
• Profilowane
• Opakowanie 50 szt. 
Nr. art: 30055
Cena: 277 PLN

profilowane

SafeMatrix Contour Narrow 
• Wysokość: 4.5 mm
• Profilowane
• Opakowanie 50 szt. 
Nr. art: 30060
Cena: 277 PLN

profilowane

www.medicom-eu.com

Ceny obowiazuja do 31.12.2022 i zawierają ustawowy podatek VAT. Podane ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz 
prawa handlowego. Dystrybutor zastrzega sobie prawo zmian cen i nie odpowiada za pomyłki drukarskie. Oryginalne produkty mogą odbiegać pod 
względem kolorów itp. od produktów przedstawionych na zdjęciach. Przy zakupach obowiązują ogólne warunki handlowe dystrybutora.

Zamówienia info@loser.eu@
608 550 333
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