
Τα εργαλεία εφαρμογής ρητινών 
MPF Direct είναι εργαλεία που 
έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα 
την εργονομία, την άνεση και 
την ισορροπία. Ο μοναδικός 
σχεδιασμός των άκρων επιτρέπει 
την ενδοστοματική εφαρμογή. Οι 
λαβές είναι κατασκευασμένες από 

ανοδιωμένο αλουμίνιο και οι άκρες 
είναι από ανοξείδωτο ατσάλι με 
ειδική επίστρωση BLACK DIAMOND.
Όλα τα εργαλεία μπορούν να 
τοποθετηθούν σε αυτόκαυστο 
και μπορούν να αντέξουν 
σε οποιαδήποτε διαδικασία 
αποστείρωσης.  

ΔΕΝ πρέπει να καθαρίζονται 
με συρμάτινη βούρτσα, καθώς 
αυτό μπορεί να καταστρέψει την 
επίστρωσή τους. Ο καθαρισμός για 
την αφαίρεση υπολειμμάτων ρητίνης 
πρέπει να γίνεται με χρήση μαλακής 
βούρτσας.

Εργαλεία για την αισθητική οδοντιατρική

Kits

300-7001

300-8001

300-8002

300-8003

300-7000 300-8000

300-7002

300-7003



Η σειρά MPF COMPOSITE BRUSH 
έχει δημιουργηθεί με ειδικό θύσανο 
οπτικών ινών που έχει πολύ απαλή 
υφή αλλά και σταθερότητα που 
βοηθάει στην εφαρμογή.
Ο μοναδικός σχεδιασμός της λαβής 
των εργαλείων MPF Revolution 

φέρνει μια εντελώς διαφορετική 
εργονομική αίσθηση, ενώ είναι 
απόλυτα ισορροπημένη και 
ελαφριά στο χέρι. Τα άκρα πρέπει 
να αφαιρούνται από τις λαβές 
πριν την αποστείρωση. Όλες οι 
άκρες των πινέλων πρέπει να 

αποστειρώνονται χρησιμοποιώντας 
μόνο υγρές μεθόδους. Δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μέθοδοι 
θέρμανσης για την αποστείρωση 
των άκρων των πινέλων.

Kits

Composite Brushes

300-3001

300-4001

300-4002

300-4003

300-3000 300-4000

300-3002

300-3003



Τετράγωνη μύτη

Composite Brushes

300-5001

300-6001

300-6002

300-6003

300-5000 300-6000

300-5002

300-5003

Η σειρά MPF COMPOSITE BRUSH 
έχει δημιουργηθεί με ειδικό θύσανο 
οπτικών ινών που έχει πολύ απαλή 
υφή αλλά και σταθερότητα που 
βοηθάει στην εφαρμογή.
Ο μοναδικός σχεδιασμός της λαβής 
των εργαλείων MPF Revolution 

φέρνει μια εντελώς διαφορετική 
εργονομική αίσθηση, ενώ είναι 
απόλυτα ισορροπημένη και 
ελαφριά στο χέρι. Τα άκρα πρέπει 
να αφαιρούνται από τις λαβές 
πριν την αποστείρωση. Όλες οι 
άκρες των πινέλων πρέπει να 

αποστειρώνονται χρησιμοποιώντας 
μόνο υγρές μεθόδους. Δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μέθοδοι 
θέρμανσης για την αποστείρωση 
των άκρων των πινέλων.

Kits



Άκρα αντικατάστασης για όλα τα πινέλα Composite. Κάθε άκρο έρχεται σε συσκευασία των 10 τεμαχίων.

Ευθέα

Ευθέα

Γωνιώδη

Γωνιώδη

Composite Brushes

300-3001A

300-5001A

300-4001A

300-6001A

300-3002A

300-5002A

300-4002A

300-6002A

300-3003A

300-5003A

300-4003A

300-6003A

Replacement Tips
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Web: aristondental.com              fb: ariston dental

Η βάση MPF Cube κατασκευάζεται από συμπαγές κομμάτι ανοδιωμένου αλουμινίου  
και μπορεί να αποστειρωθεί σε αυτόκαυστο.

Cube Stand

300-1000 300-2000


