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1.	ZÁMKY	

Magnum	je	vysoko	estetický	a	kvalitný	americký	produkt,	
ktorý	má	v	porovnaní	s	inými	zámkami	na	trhu	mnohé	
vylepšenia.

Nízky profil, komfort a flexibilita!

Ušľachtilá	zliatinová	vysokolegovaná	oceľ	zaručuje pevnosť 

Plne	ovládaná	rotácia	vďaka twin designu

Zaoblené	krídelká	
pre pohodlie pacienta

V	ponuke	so	slotom	0.018”,	alebo	0.022”		
Skladom Rothova preskripcia, avšak k dispozícii aj ďalšie preskripcie. 

Kontúrovaná,mriežkovitá		
báza	pre lepšiu väzbu 

Zväčšená	oblasť	pod	krídelkami	
pre jednoduchšie ligovanie

Farebná	značka	pre 
jednoduchú identifikáciu

Centrálna	ryska	korešponduje s dlhou osou 
zuba a umožňuje presnejšie umiestnenie zámku

Zabudovaná	torzia	v báze

MAGNUMTM	–	ZÁMOK	NA	VŠETKY	PRÍLEŽITOSTI.

KOVOVÉ

Precízne tvarovaná báza, s 0.080” mriežkou, kopíruje 
zakrivenie zuba a zabezpečuje maximálny kontakt a silné 
konzistentné väzby.

Zámky na premoláre majú širšiu bázu, 
ktorá podstatne zvýši pevnosť väzby.

Precízne tvarovaná báza, s 0.080” mriežkou, kopíruje Zámky na premoláre majú širšiu bázu, 
ktorá podstatne zvýši pevnosť väzby.

INTERORTO	KATALÓG4
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COMFORT	ZONETM	–	NAJELEGANTNEJŠÍ	ZÁMOK	
NA	TRHU	V	SÚČASNOSTI.
Špeciálna,	zredukovaná,	takmer	neviditeľná	báza,	vďaka	
ktorej	zámok	pôsobí	menšie,	ako	v	skutočnosti	je.

Ušľachtilá	zliatinová	vysokolegovaná	oceľ zabezpečuje pevnosť 

„Skosený“	slot	pre jednoduché vkladanie 
drôtu a vyšší komfort pacienta

Plne	ovládaná	rotácia	
vďaka twin designu

Comfort Zone je zámok zaručujúci nízke 
trenie, ktorý je zámerne a špecificky vyrobený 
tak, aby sa eliminoval nepotrebný plošný 
kontakt. Týmto spôsobom prichádza k 80 % 
redukcii kontaktu drôtu so slotom. Zvyšných 
20 % zaručuje maximálnu efektivitu 
a nekompromisnú kontrolu nad pohybom zuba. 

Dostupné	so	slotom	0.018”,	alebo	0.022”		
Skladom Rothova preskripcia, avšak k dispozícii aj ďalšie preskripcie. 

Zabudovaná	torzia	v báze

Romboidný	nízkoprofilový	
tvar	pre pohodlie pacienta 
a bezpečné lepenie 

Zväčšená	oblasť	pod	
krídelkami pre ľahšie ligovanie

Farebná	značka pre 
jednoduchú identifikáciu

Centrálna	ryska	korešponduje 
s dlhou osou zuba a umožňuje 
presnejšie umiestnenie  zámku

Angulované	dno	slotu Angulované	hrany	slotu
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AGILITYTM	–	SAMOLIGOVACÍ	SYSTÉM.	
MAXIMÁLNA	EFEKTIVITA.
Jednoducho	nalepte,	kliknite	a	sledujte	ako	pracuje!

Agility® samoligovací systém - maximálna kontrola pohybu 
zuba a nízke trenie.

Vysokokvalitná	nikel-titánová	spona	

Plné	pokrytie	slotu	(meziálne/
distálne)	sponou	zaručuje lepšiu 
kontrolu rotácie, a umožňuje drôtu 
využiť jeho plnú šírku.

„Skosený“		slot	pre jednoduché 
vkladanie drôtu a vyšší komfort pacienta

Ľahko	otvárateľná	spona	
umožňuje rýchlu, jednoduchú 
a ekonomickú výmenu drôtu

Jednoduchá ligácia pomocou kovových alebo elastických ligatúr. Sponu je 
možné v prípade potreby v rôznych fázach liečby (najmä záverečných) odňať. 

Dostupné v slote 0.018”

1. In-Ovation® registrovaný výrobok Dentsply 
 GAC International.  
2. Damon® Q registrovaný výrobok. 
 Ormco/Sybron Dental Specialties, Inc.
3. Agility®	registrovaný	výrobok	
	 ODP,	Inc.
4. Carriere® LX registrovaný výrobok Ortho Organizers, Inc.  
5. Lotus® registrovaný výrobok OrthoTechnology, Inc.

Duálny	uzamykací	mechanizmus	zaisťuje, že spona 
ostane bezpečne zavedená po celú dobu trvania liečby 

Konštrukcia	MIM umožňuje plné využitie 
zabudovanej preskripcie s torziou a anguláciou. 

Zámok	s	nízkym	profilom		pre pohodlie pacienta 
a bezpečné lepenie 

Zabudovaná	torzia	v báze

Zväčšená	oblasť	pod	krídelkami	
pre ľahšie ligovanie

Plne	ovládaná	rotácia	
vďaka twin dizajnu

Kontúrovaná	báza	

Farebná	značka	pre 
jednoduchú identifikáciu

Centrálna	ryska	korešponduje 
s dlhou osou zuba a umožňuje 
presnejšie umiestnenie zámku

Dostupné v slote 0.018”Dostupné v slote 0.018”

 LX registrovaný výrobok Ortho Organizers, Inc.  
1 2 3 4 5

SO SPONOU BEZ SPONY
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CANNON	ULTRA™	UŽ	STE	VYSKÚŠALI	NOVÝ	SPÔSOB	
ORTODONTICKEJ	LIEČBY?

Nízke	trenie	(leveling),	vertikálna	
kontrola	(intrúzia)	a	uzatváranie	
priestoru	–	toto	všetko,	jediným	
unikátnym	zámkom!

Dr.James	CANNON
Vynálezca systému 
a dizajnér zámkov.

Plne	ovládaná	rotácia	zaručuje flexibilitu

Romboidný	tvar	zámku	a	nízky	profil	
pre pohodlie pacienta a bezpečné lepenie 

Dostatočné	veľká	oblasť	pod	krídelkami	
pre ľahšie ligovanie

Výhody	Cannon	systému	možno	zhrnúť	do	
nasledovných	bodov:
a) Nádherné výsledky už v krátkom čase.
b) Značná redukcia trvania liečby a času stráveného v kresle. 
c) Unikátna vertikálna kontrola.
d) Krátka nivelizačná fáza.
e) Uzatváranie priestoru medzi zubami o akom ste 
 predtým pochybovali.

Zabudovaná	torzia v báze

	Liečba	1:

Liečba	2:

Tradičný	0.018“	
edgewise-ový slot 

Dokonalý	dizajn	bázy	
zaručuje lepšiu väzbu

0.035“	krídelkový	slot	pre plne 
kontrolované nakláňanie zuba

Centrálny	háčik	zaručujúci 
presnosť a komfort

Farebná	značka	pre 
jednoduchú identifikáciu

Výhody	Cannon	systému	možno	zhrnúť	do	
nasledovných	bodov:
a) Nádherné výsledky už v krátkom čase.
b) Značná redukcia trvania liečby a času stráveného v kresle. 
c) Unikátna vertikálna kontrola.
d) Krátka nivelizačná fáza.
e) Uzatváranie priestoru medzi zubami o akom ste 
 predtým pochybovali.

	Liečba	1:

Cannon zámky ponúkame ako kompletné sety (5-5), alebo 
individuálne (v balíku po 10 ks).
V ponuke aj špeciálne Cannon molárové kanyly na 
bodovanie alebo na lepenie.

Cannon zámky ponúkame ako kompletné sety (5-5), alebo 

7INTERORTO	KATALÓG

inerorto_catalogue_SK_press.indd   7 6.9.2011   16:48:32



OCCLUSAL	PLANE

Bicuspid Bicuspid Bicuspid BicuspidUpper Cuspid Upper CuspidLateral LateralCentral Central1st Molar Dbl.

Lower Cuspid Lower CuspidAnterior Anterior Anterior Anterior1st Bicuspid 1st Bicuspid2nd Bicuspid1st Molar Dbl. 1st Molar Dbl.2nd Bicuspid

1st Molar Dbl.

DISCREET™	ÚPLNE	NOVÝ	PRÍSTUP	K	LINGVÁLNEJ	
ORTODONCII.
Ďalší	logický	vývoj	založený	na	úspešnej	ideológii	Cannon	systému	zámkov.

Dilema horizontálneho, alebo vertikálneho vkladania drôtu vyriešená, 
zámok Discreet™ poskytuje obe možnosti!
Zámky je pri maximálnej opatrnosti možné nasadiť aj bez predchádzajúcej 
laboratórnej prípravy. Na ligovanie môžeme použiť kovové ligatúry (trenie), 
ako aj elastické ligatúry (bez trenia).

Ušľachtilá	zliatinová	
vysokolegovaná	oceľ	
zabezpečuje	pevnosť	

Zaoblené	krídelká	pre pohodlie pacienta

Mriežkovitá	báza	pre lepšiu väzbu

Zabudovaná	torzia	v báze

Zvýšená	oblasť	pod	krídelkami	
pre jednoduchšie ligovanie

Horizontálny	prístup	
pre uzatváranie priestorov

Vertikálny	prístup	
pre jednoduchšiu nivelizáciu

Centrálny	háčik	zaručujúci 
presnosť a komfort

Farebná	značka	pre 
jednoduchú identifikáciu

V	ponuke	slot	0.018”

Jednoduchá	liečba:
Vertikálny prístup pre jednoduchú nivelizáciu	l	Horizontálny prístup pre uzatváranie priestoru	l	Nezávislá vertikálna kontrola rezákov	
l	Korekcia rôznych typov hlbokého zhryzu	l	Tvorba správnych biomechanických systémov.
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Krištáľovo	priehľadný	materiál	
sa dokonale prispôsobí farbe zuba

Farebná	značka	
pre jednoduchú identifikáciu

Bezniklový	kovový	slot 
pre lepšie kĺzanie drôtu a jeho 
presné umiestnenie

Zaoblené	krídelká	
a	hrany	zámku	
pre pohodlie pacienta

Atraktívne a pohodlné zámky Lucent ™ so slotom zo zliatiny striebra, 
neobsahujúcim  nikel, sú bezpečnou alternatívou pre pacientov alergických 
na nikel. 

Kovový slot je starostlivo a presne integrovaný do tela zámku 
a spolu vytvárajú príjemný estetický aparát, poskytujúci všetky 
vlastnosti posuvnej mechaniky ako kovový zámok. 

Zabudovaná	torzia v báze

Zvýšená	oblasť	pod	krídelkami	
pre jednoduchšie ligovanie

Kontúrovaná	báza	

ESTETICKÉ

9INTERORTO	KATALÓG
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CLARIONTM	–	VYSOKOKVALITNÝ	KERAMICKÝ	ZÁMOK	
S	KOVOVÝM	SLOTOM.
Preferovaný	výber!

Clarion™ Vám ponúka všetko, čo od estetického zámku požadujete. Presný 
tvar, dobrý vzhľad, kovový slot, a unikátnu, špeciálne tvarovanú bázu pre 
dobrú retenciu. Snímanie zámkov je jednoduché a robí sa bežným spôsobom 
ako u iného typu zámkov.

Zaoblené	krídelká	
pre pohodlie pacienta

Bezniklový	kovový	slot	
pre lepšie kĺzanie drôtu 
a jeho presné umiestnenie 

Zaoblené	hrany	
pre pohodlie pacienta

Zvýšená	oblasť	pod	krídelkami	
pre jednoduchšie ligovanie

Kontúrovaná	báza	

Farebná	značka	
pre jednoduchú identifikáciu

Dostupné	so	slotom	0.018”,	alebo	0.022”		
Skladom Rothova preskripcia, avšak k dispozícii aj ďalšie preskripcie.

Špeciálne opracovaná báza s otvormi lichobežníkového tvaru zaručuje lepší kontakt s povrchom 
zuba a výbornú väzbu. Povrch zámku je pórovitý, a tým poskytuje milióny „zárezov“ v ktorých sa 
adhezívum pevne zachytí. Preto nie je nutné pri dosadzovaní zámkov používať primer.

INTERORTO	KATALÓG10
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Kvalitné a zároveň lacné zámky, v ponuke v dvoch 
veľkostiach – 0.018“ alebo 0.022“.
Dobre tvarovaná 0.080” mriežkovitá báza.

V ponuke len v Rothovej preskripcii.

ESTEEM	–	EKONOMICKÝ	ZÁMOK.

Kompaktný kruhový organizér zámkov je ideálny pri 
práci v kresle. 
Priesvitný otočný kryt umožňuje jednoduché 
vyhľadávanie a vyberanie potrebných zámkov.

Kapacita cca 25 setov.

Zorganizujte si vaše sety systematicky. 
Pripravte si kartičku pre každého pacienta a zredukujte 
tým stres pri kresle. 

Podložky je možné viackrát použiť!

KRUHOVÝ	BOX	NA	ZÁMKY

LEPIACA	PODLOŽKA	NA	ZÁMKY

UDRŽIAVAJTE	SI	PORIADOK	VO	VAŠICH	ZÁMKOCH!	
Vytvorte	si	rýchly	a	prehľadný	systém	skladovania	vašich	zámkov.	Každý	z	našich	
organizérov	má	dostatok	miesta	na	umiestnenie	celého	setu	zámkov	spolu	s	molárovými	
kanylami.

11INTERORTO	KATALÓG
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2.	KRÚŽKY
Kompletný rad kontúrovaných molárových krúžkov. Tvar krúžkov 
presne kopíruje anatómiu zuba a tým zaručuje pevné a bezpečné 
upevnenie a vynikajúcu retenciu. Naše molárové krúžky sú vyššie 
a preto poskytujú väčšiu flexibilitu pri dosadzovaní a umiestnení 
bukálnych kanýl a lingválnych atačmentov.

SMART	MOLÁROVÉ	KRÚŽKY	–	dobrý	tvar	a	výška!

Ponúkame:
l čisté krúžky
l maxilárne s trojcestnou kanylou
l maxilárne s trojcestnou kanylou a palatálnou kanylou
l mandibulárne s dvojcestnou kanylou

SMART UNITEK GAC DENTAURUM

			33 			33 7 11

			33+ 			33,5 8 12

			34 			34 9 13

			34+ 			34,5 10 14

			35 			35 11 15

			35+ 			35,5 12 16

			36 			36 13 17

			36+ 			36,5 14 18

			37 			37 15 19

			37+ 			37,5 16

			38 			38 17 22

			38+ 			38,5 18 23

			39 			39 19 24

			39+ 			39,5 20 25

			40 			40 21 27

			40+ 			40,5 22

			41 			41 23 28

			41+ 			41,5 24

			42 			42 25 32

			42+ 			42,5 26

			43 			43 27

			43+ 			43,5 28

			44 			44 29

			44+ 			44,5 30

Konverzná tabuľka.

MINI	KANYLY:	
0°, -10° (UR/UL), -14° (UR/LL, 
UL/LR) alebo -25° (LR/LL) torzia   
Hlavná kanyla: 0.022” x 0.028” 
alebo 0.018” x 0.025”  

MAXILÁRNE	TROJCESTNÉ	KANYLY:
-10° (ROTH) alebo -14° (MBT) torzia
Pomocná kanyla: 0.018” x 0.025”  
Hlavná kanyla: 0.022” x 0.028” alebo 0.018” x 0.025”  

MANDIBULÁRNE	DVOJCESTNÉ	
KANYLY:
-25° (ROTH) torzia alebo -20° (MBT)  
Pomocná kanyla: 0.018” x 0.025”  
Hlavná kanyla: 0.022” x 0.028” 
alebo  0.018” x 0.025”

MAXILÁRNE	DVOJCESTNÉ	
KANYLY	DOUBLE	TUBES:
-10° (ROTH) torzia
Pomocná kanyla: 0.018” x 0.025”  
Hlavná kanyla: 0.022” x 0.028”  
alebo 0.018” x 0.025”

MANDIBULÁRNE	SINGLE	
KANYLY:
-25° (ROTH) torzia alebo -20° (MBT)  
Hlavná kanyla: 0.022” x 0.028” 
alebo  0.018” x 0.025”

MAXILÁRNE	SINGLE	KANYLY:
-10° (ROTH) torzia
Hlavná kanyla: 0.022” x 0.028” 
alebo   0.018” x 0.025”

INTERORTO	KATALÓG12
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VIPERTM	SINGLE	KANYLY	S	NÍZKYM	PROFILOM
Elegantná	single	kanyla	so	špeciálnym	trúbkovitým	otvorom	pre	ľahšie	zavedenie	drôtu.	

Zaoblené hrany zaručujú komfort pacienta.

Distálny	háčik

Nízky	profil	ktorý 
zabraňuje oklúznej 
interferencii

„Trúbkovitý“	otvor
Eliminuje frustrujúce a časovo náročné 
zavádzanie drôtu do malých otvorov 
tradičných bukálnych kanýl. Jednou 
z najzaujímavejších vlastností Viper 
kanýl je ich trúbkovitý otvor, ktorý, 
uľahčuje zavedenie drôtu, zjednodušuje 
úpravu oblúkov a šetrí čas.

Kompaktná	kontúrovaná	báza	
zodpovedá anatomickému tvaru zuba 
a perfektne „sedí“

Torzia	zabudovaná	v	báze	pre jednoduchšiu 
nivelizáciu a ukončovanie oblúkov

4.2mm	meziálny/distálny	rozmer 
zaručí plne kontrolovanú rotáciu

Permanentná	farebná	značka 
pre jednoduchú identifikáciu

Jeden produkt vám ponúka tri úžasné možnosti: . . . tri dizajny, 
ktoré vám uľahčia liečbu.

13INTERORTO	KATALÓG

Na	bodovanie Na	lepenie	so	širšiou	bázou Viper™	Low	Profile	Mini	kanyla	na	
2.		moláre

Vyrobená špeciálne na čiastočne eruptované 
druhé moláre
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3.	ATAČMENTY

Na lepenie, alebo bodovanie, s plochou, alebo zaoblenou 
bázou. V ponuke taktiež s okrúhlou bázou a mikro veľkosti. 
	
Kompozitné gombíky tiež skladom.

(10 ks)

V ponuke s háčikom alebo bez háčika. 

(10 ks)

Vyhnite sa komplikovaným operačným drôtom použitím týchto háčikov.

Nízky profil, jednoduchý prístup! 

Pozlátené (5 ks)(1ks)

Okrúhle, alebo hranaté bázy, ideálne na prilepenie k ektopickým očným zubom

V ponuke krídelká na lepenie alebo bodovanie. 
Ideálne na zachytenie elastických gumičiek.

(10 ks)

Na bodovanie Na lepenie

(1ks)

Na bodovanie Na lepenie

LINGVÁLNE	GOMBÍKY	S	NÍZKYM	PROFILOM	–	
MAXIMÁLNY	KOMFORT

LINGVÁLNE	KANYLY

LINGVÁLNE	KRÍDELKÁ		

CHIRURGICKÉ	GUĽÔČKOVÉ	HÁČIKY	

OČKO	 ERUPČNÉ	APARÁTIKY	–	POZLÁTENÉ

Cvakacie		(20	ks) Nasúvacie	(20	ks)

0.018“	x	0.025“ 0.018“	x	0.025“

0.022“	x	0.028“ 0.022“	x	0.028“		

INTERORTO	KATALÓG14
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4.	ADHEZÍVÁ

Buďte	pánom	svojho	času!

Unikátna svetlom aktivovaná živica na lepenie ortodontických zámkov na naleptanú sklovinu. Táto pasta má fantastickú 
viskozitu a vďaka tomu je umiestňovanie zámku a jeho pohyb po ploche zuba jednoduchý. Zároveň však eliminuje 
„plávanie“ zámku. Svetlom aktivovaný systém dáva lekárovi úplnú kontrolu. Primer zvyšuje pevnosť väzby a napomáha 
tesnému priľnutiu zámku na naleptanú sklovinu.

Žiadne	mixovanie,	pevná	väzba!

Unikátne lepidlo na lepenie kovových, keramických alebo kompozitných ortodontických zámkov na naleptanú sklovinu. Táto pasta 
má fantastickú viskozitu a vďaka tomu je umiestňovanie zámku a jeho pohyb po ploche zuba jednoduchý. 
Primer pôsobí ako tmel a výsledkom je pevná chemická väzba bez použitia svetla.

Intro	set

Large	set

Large	set

Intro	set

Dostupné ako kompletné sety, štartovacie sety alebo samostatne (5mg striekačka, 7ml fľaštičky živice, leptadla atď.)

SVETLOM	VYTVRDITEĽNÉ	ORTODONTICKÉ	ADHEZÍVUM

ONE	STEP	ORTODONTICKÉ	ADHEZÍVUM

BondPro™	lepidlá	majú	vynikajúce	adhézne	vlastnosti	a	sú	ideálne	pre	lepenie	kovových,	
keramických	a	kompozitných	aparátov.
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BondPro™	
BOND	ENHANCER	 ROZVIERAČ	PIER

BondPro™ gél na leptanie obsahuje 37 % kyseliny fosforečnej 
a používa sa na naleptanie skloviny zuba pred dosadením 
zámkov.
BondPro™ gél je tixotropný a nesteká. Správne skladovanie 
striekačiek zaručí ich dlhú životnosť.

Flexibilné a pohodlné rozvierače zaručia dobrú viditeľnosť 
a prístup pri dosadzovaní aparátu. Sterilizovateľné.

(2 ks)

(200 ks)

Plastový rozvierač pier je ideálny 
pri fotografovaní alebo náročnom 
dosadzovaní zámkov v posteriórnej 
oblasti.

(2 ks)

(400 ks)

Na zlepšenie väzby na rôznych povrchoch.
l Porcelain	enhancer na porcelán
l Metal	enhancer na kov
l Plastic/composite	enhancer 
 na kompozitné povrchy

Aplikujte pred dosadením zámku.

(10 cc fľaška)

Unikátny sklo-ionomérny cement. Postupne uvoľňuje fluorid na ochranu 
pred zubným kazom. Cement sa pomocou patentovanej automix 
striekačky ideálne zmieša a ďalšie miešanie už nie je potrebné. 
Cement nemusíte, ale môžete ešte vytvrdiť svetlom na dosiahnutie 
pevnejšej väzby. Celkový čas lepenia je cca 5 minút. 
Cement nie je citlivý na vlhkosť a pri správnom skladovaní 
a uzatvorení striekačky ma dlhú životnosť.

CEMENT	NA	KRÚŽKY

ROZVIERAČ	LÍC	 BondPro™	ETCHANT	GEL

(7 ml)

MOLITANOVÉ	 JEDNORÁZOVÉ
APLIKAČNÉ	GULÔČKY	 APLIKAČNÉ	ŠTETÔČKY

INTERORTO	KATALÓG16
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5.	DRÔTY	
Naše drôty dovážame priamo od jedného z najväčších výrobcov v USA.

Všetky	naše	drôty	máme	v	nasledovných	
veľkostiach:

OBLÚKY

NEREZ	OCEĽ	

TI-BEND	

NIKEL	TITANOVÉ

TERMÁLNE	NITI	

V	ponuke	máme	dva	tvary	oblúkov:

Sú výborné na formovanie oblúka, ako aj stabilizáciu v každom štádiu ortodontickej liečby.
Dostupné sú v dvoch verziách: všeobecné štandardné drôty a vysoko vytvrdené drôty v Goldtone verzii. 

Náš ekvivalent TMA drôtu (nickel-free) dostupný v tvare full form vo všetkých veľkostiach. Tieto oblúky sa ľahko ohýbajú, 
sú vhodné na ohýbanie offsetov, slučiek atď.

Vysoko kvalitné, super-elastické drôty, so schopnosťou dosiahnuť predurčený tvar (shape memory), vysoko leštené, aby sa 
zredukovalo povrchové trenie. Ideálne drôty pre počiatočnú nivelizáciu. Kombinácia ľahkých síl a nízkeho trenia, pohyb 
zubov neskutočne urýchli. Drôt nie je potrebné často meniť.

Špeciálna verzia NiTi drôtov, s vysokou super-elasticitou a výbornou schopnosťou dosiahnuť predurčený tvar 
(shape memory). Drôty sú aktivované teplotou v ústach. S tranzitnou teplotou na úrovni normálnej teploty úst tieto drôty 
produkujú jemné striedavé sily. Fyziologické podmienky pre rapídny pohyb zubov. 

OKRÚHLE HRANATÉ

0.012”	 0.016”	x	0.016”

0.014” 0.016”	x	0.022”

0.016” 0.017”	x	0.025”

0.018” 0.018”	x	0.025” International 
form

Full
form

V ponuke máme drôty z nasledovných materiálov:

ZNAČENIE	STREDU	OBLÚKOV:

17INTERORTO	KATALÓG
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Naše „krivky“ sú kratšie ako mnohé iné na trhu a tým sú oveľa lepšie, 
nakoľko krivka aj po odstrihnutí prebytočného drôtu ostane zachovaná. 
Dostupné v štandardných veľkostiach v tvare full form s/bez stredového ohybu.

Najlepší drôt na intrudovanie rezákov, ktorým sa vyhnete 
erupcii molárov a premolárov (vyhnite sa zámkom na očných 
zuboch). 

Biomechanicky správne a technicky jednoduché!

Super estetický fixný aparát! Dostupný vo všetkých veľkostiach, okrúhly, 
alebo hranatý. 

Perfektný retrakčný systém. 
Torzia v oblasti rezákov (hranatá anteriórna čast drôtu) a nízke trenie v bukálnej oblasti (okrúhla bukálna čast drôtu). 
Väčšiu kontrolu rezákov možno dosiahnuť použitím zámkov s vysokou torziou.

REVERZNÁ	SPEEOVA	KRIVKA

INTRÚZNA	KRIVKA	S	ROVNÝMI	RAMENAMI

NiTi	SUPER-ELASTICKÝ	DRÔT	FARBY	ZUBA

DOUBLE	EFFICACY	DRÔT	SO	ZDVOJENÝM	ÚČINKOM

V	dvoch	veľkostiach:

slot	0.018”	-	anterior	a	0.018”	x	0.018”	posterior	0.018”

slot	0.022”	-	anterior	0.022”	x	0.022”	posterior	0.022”

Dĺžka anteriórnej časti: 26 mm, 28 mm, 34 mm alebo 38 mm

INTERORTO	KATALÓG18
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Ideálne pre tých, ktorí si oblúky radšej ohýbajú sami. Vysoko kvalitná nerezová oceľ vo všetkých veľkostiach. 

(10 ks)

„Starý	favorit”, vysoko odolný, ideálny na ohýbanie sľučiek v oblúkoch.

Ti-BEND	S	T-SĽUČKOU	RETRAKČNÝ	SYSTÉM

PRÚTY	Z	NEREZOVEJ	OCELE

AUSTRÁLSKY	DRÔT

ZNAČKOVAČ	OBLÚKOV	A	KRABIČKY	NA	ZNAČKOVAČE

TMA typ drôtu používaný na uzatváranie priestoru. 

Vyhnite	sa	prenosu	infekcií	použitím	individuálnych	značkovačov.

Zorganizujte si prácu a používajte šikovné krabičky. 
Do krabičky sa vám zmestí 100 ks. 

(1 bal = 100 ks)

PRÚTY	Z	NEREZOVEJ	OCELE

Dostupný	v	troch	veľkostiach

0.016”	x	0.022”

0.017”	x	0.025”

0.019”	x	0.025”

So vzdialenosťou sľučiek  (meraná pozdĺž drôtu, medzi 
sľučkami) od 24 mm do 46 mm s 2 mm intervalmi. 

Jednoduchá aktivácia – preveďte kanylami na molároch 
a vytočte konce drôtu dohora. Dobré biomechanické vlastnosti 

v jednoduchom oblúku.

Dostupný	v	kvalite	
„regular“	

a	v	rozmeroch:	

0.012”

0.014”

0.016”

0.018”

0.020”
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6.	DRÔTENÉ	PRODUKTY

Otvorené

Univerzálny „jumping“ aparát, ktorý sa rýchlo prispôsobí a je vysoko efektívny aj u nekooperatívnych pacientov.

Uzavreté

NiTi	OTVORENÉ/UZAVRETÉ	PRUŽINY

DISTALIZAČNÉ	PRUŽINY

FLEX	DEVELOPER

OTVORENÉ UZAVRETÉ

0.010“	x	0.030“ 6	mm

0.012“	x	0.030“ 9	mm

0.014“	x	0.030“ 12	mm

Prúty 7“ dĺžky (3ks) 
alebo 15“ cievka 

(10 ks)

OTVORENÉ

0.010“	x	0.036“

0.010“	x	0.045“

Prúty 7“ dĺžky (3 ks) 
alebo 15“ cievka

NiTi

INTERORTO	KATALÓG20
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Krátke Dlhé

Short Long

KOVOVÉ	LIGATÚRY

KOBAYASHI	LIGATÚRY

OTVORENÉ/UZAVRETÉ	ŠPIRÁLOVÉ	PRUŽINY

NAPRIAMUJÚCE/ROTAČNÉ	PRUŽINY

NEREZ	OCEĽ	PRODUKTY

Krátke Dlhé

0.010” 0.010”

0.012”

0.014”

(500 ks) (1000 ks)

Taktiež vo farbe zuba

Krátke Dlhé

0.012” 0.010”

0.014” 0.012”

0.014”

(500 ks) (100 ks)

Otvorené Uzavreté

0.010“x	0.030“ 0.010“x	0.030“

0.010“x	0.036“	

40“ cievky (3 ks)

Rotačné

V	smere	hodinových	ručičiek	/	
proti	smeru	hodinových	ručičiek

(10 ks)

Rotačné

Napriamujúce

V	smere	hodinových	ručičiek	/	
proti	smeru	hodinových	ručičiek

(10 ks)
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7.	ELASTOMERIKÁ
Nádherná	dúha	farebných	
retiazok	a	ligatúr.

Latex-free elastické retiazky a ligatúry sú 
vyrobené z podobného materiálu a majú 
podobné vlastnosti – vysoká flexibilita, 
pamäť a odolnosť proti trhaniu.  
V ponuke 31 neblednúcich farieb. 

V ponuke 3 typy:

Zorganizujte	si	svoje	retiazky	podľa	farieb!

Do stojana sa zmestí 14 cievok.

Predáva sa prázdny.

(1012 ks / 46 kľúčikoch)

Dlhé

Krátke

Kontinuálne

FAREBNÉ	RETIAZKY

STOJAN	NA	RETIAZKY

ELASTICKÉ	LIGATÚRY	NA	KĽÚČIKU

Clear
White
Silver
Smoke
Gray
Black
Light Blue
Royal Blue

Red
Purple
Green
Yellow
Hot Pink
Glow-n-Dark
Glow Blue
Neon Green

Orange
Tooth
Emerald
Turquoise
Lavender
Maroon
Fuchsia
Navy Blue

Dark Blue
Metallic Blue
Metallic Red
Metallic Gold
Pearl
Pearl Blue
Pearl Green
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radio-opakné/
960 ks

Sypané radio-opakné/1000 ks 
(modré/biele), (malé 0.040”/veľké 0.045“)

šedé/priesvitné
0.025“ – 0.64 mm cievka
0.030“ – 0.75 mm cievka

100 ks

ELASTICKÉ	ŤAHY

ELAST-O-LOOP	SEPARÁTORY						ROTAČNÉ	KLINKY

ELASTICKÉ	NITE	(PLNÉ)	A	TUBY	(DUTÉ)

18	rôznych	farieb.

Každá tuba obsahuje 21 kľúčikov.

STOJAN	S	MIXOM	FAREBNÝCH	LIGATÚR

LATEX

Latex	2,5oz	LIGHT	-	1/8,	3/16,	1/4,	5/16,	3/8		

Latex	4,5oz	MEDIUM	-	1/8,	3/16,	1/4,	5/16,	3/8	

Latex	6,5oz	HEAVY	-	1/8,	3/16,	1/4,	5/16,	3/8		

LATEX	FREE	

2,5oz	LIGHT	-	1/8,	3/16,	1/4,	5/16,	3/8		

4,5oz	MEDIUM	-	1/8,	3/16,	1/4,	5/16,	3/8		

6,5oz	HEAVY	-	1/8,	3/16,	1/4,	5/16,	3/8		

NEON	

2,5oz	LIGHT	-	1/8,	3/16,	1/4,	5/16,	3/8		

4,5oz	MEDIUM	-	1/8,	3/16,	1/4,	5/16,	3/8		

6,5oz	HEAVY	-	1/8,	3/16,	1/4,	5/16,	3/8		

1/8”	(3,2	mm),		3/16”	(4.8	mm),		1/4”	(6.4	mm),	
5/16”	(7,9	mm),	3/8”	(9.4	mm)

(50 sáčkov po 100 ks)
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8.	EXTRA
PACIENTSKÉ	VOSKY

CHRÁNIČ	PIER

Farebné	vosky	v	priesvitných	krabičkách
l Zmiešané balenie 

(50 ks = 10x5 rôznych farieb)

Priesvitný	vosk	s	príchuťou	vo	farebnej	krabičke

Objednajte	si	individuálne	príchute:	
pomaranč, ananás, hrozno a čerešňa.

Ekonomické	balenie

V	ponuke	tri	príchute:
Mentolová
Žuvačková
Bez príchute

(100 ks)

Mäkký, priesvitný, plastový chránič, vhodný na všetky typy 
zámkov, drôtov a bukálnych kanýl. Ochráni mäkké tkanivá 
u aktívnych a športujúcich pacientov.  Chrániče majú 
univerzálny rozmer a dĺžku je možné skrátiť odstrihnutím.

2 ks v balení (1 horný a 1 dolný oblúk)

Stojan	na	vosky
Nechajte svojho pacienta nech si sám vyberie farbu svojho vosku. 
Rozmery:  20.5cm V x 19.5cm D x 13cm H

V predaji prázdny stojan.

PRIESVITNÝ	OCHUTENÝ	VOSK
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ODTLAČKOVÉ	LYŽICE	–	NEREZOVÁ	OCEĽ
Perforované odtlačkové lyžice, dostatočne hlboké a ideálne na 
ortodontické odtlačky.

V ponuke v 6 veľkostiach.

Perforované plastové lyžice sú ergonomicky tvarované a majú 
pevné rukoväte pre pohodlnú manipuláciu.

PEDO

SMALL 

EXTRA SMALL

MEDIUM

LARGE

EXTRA LARGE

PLASTOVÉ	JEDNORÁZOVÉ	ODTLAČKOVÉ	LYŽICE
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FAREBNÉ	NÁDOBY	NA	MIEŠANIE	A	ŠPACHTLE

SPRING	ZUBNÉ	KEFKY

KRABICA	NA	SKLADOVANIE	MODELOV

ARTIKULÁTOR

Farebné	odoberanie	odtlačkov.

Perfektný tvar flexibilnej nádoby a dobre tvarovaná špachtla.

Lepšie to už ani nemôže byť!

(40 ks v balení)

Ideálne	na	skladovanie	modelov!

Vyrobené z pevného kartónu, ktorý bezpečne ochráni vaše 
sadrové modely.

Ideálny pre inštalovanie prípadov u pacientov s problémom 
otvoreného zhryzu, pacientov s funkčnými problémami, 
alebo pre prácu v laboratóriu. Neoceniteľná pomôcka 
v každodennej ortodoncii!

Rýchle a jednoduché dosadenie modelu! 
Ideálny na prezentáciu pacientom!
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BOXY	NA	RETENČNÉ	APARÁTY

PROTRAKČNÉ	MASKY

CLASSIC
Dostatočne veľké krabičky na akýkoľvek typ retenčného 
aparátu a aktivátora. V ponuke v štyroch farbách, 
taktiež ako mixované balenie.

(1 balenie = 25 ks)

SLIMLINE
Perfektná krabička na jednoduchý retenčný aparát, napr. 
Essix dlahu. Zmestí sa do každého vrecka. V ponuke ako mix 
niekoľkých sviežich farieb.

(1 balenie = 50 ks)

Tvárová	maska

l Ergonomická	podložka	na	čelo.
l Horizontálna	priečka	s možnosťou nastavenia
 niekoľkých uhlov pôsobenia sily. Stopky zabraňujú 
 preklzávaniu.
l Ergonomická,	plne	nastaviteľná	podložka	
	 na	bradu. 

Pomocou skrutky je možné podložku na bradu pevne 
zafixovať, alebo ju posunúť pozdĺž hlavnej kostry, 
bez toho aby rotovala zo strany na stranu. 
Pacient môže pohodlne otvoriť aj zatvoriť ústa.

Veľký výber farieb a vzorov!

Maska	s	reverzným	ťahom

Táto	maska	poskytuje	maximálnu	stabilitu	a	komfort.

l Ideálna na liečbu maxilárnych insuficiencií
l Pomocou skrutiek rýchlo a jednoducho masku vertikálne 
 aj horizontálne nastavíte.
l Konštrukcia z nerezovej ocele a plastu.
l Dodávaná s hexagonálnym kľúčom na úpravu.

PROTRAKČNÉ	MASKY

(1 balenie = 25 ks) (1 balenie = 50 ks)
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TYPODONT	S	FLEXIBILNOU	BÁZOU

FIXNÝ	TYPODONT

ARTIKULÁTOROVÝ	KĹB	NA	TYPODONTY

UNIVERZÁLNY	SPOJ	NA	TYPODONTY

Nádherný a atraktívny priesvitný typodont 
s možnosťou	vyberania jednotlivých zubov. 
Presná anatomická kópia tvaru zubov a alveolárnych 
výbežkov. 
Typodont dodávame bez zámkov, alebo s nalepenými 
zámkami podľa vášho želania.

Zavolajte nám!

Veľmi	pekný	typodont	s	fixnými	zubami.

V ponuke sú typodonty demonštrujúce rôzne typy 
maloklúzií.

Zavolajte nám ohľadom podrobnejších 
informácií!

Pružinový kĺb udržuje správny skus a zároveň tvorí 
podstavec, takže je možné typodont uložiť do 
polohy v uhle 45°.

Jednoduchý plastový spoj, ktorý sa upevňuje pomocou 4 skrutiek 
(v balení). Vhodný na všetky typy typodontov.

V ponuke v balení po 10 ks alebo individuálne.

UNIVERZÁLNY	SPOJ	NA	TYPODONTY

INFORMAČNÉ	A	VZDELÁVACIE	PRODUKTY
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	 PACIENTSKA	KARTA/
HYGIENE	FLIERS	 LIEČEBNÝ	PROTOKOL

NEGATOSKOP
Stabilný a spoľahlivý, ideálny pri kefalometrických 
meraniach, alebo konzultácii s pacientom.

Rozmer: 7.5cm V x 32.5cm D x 24.5cm H

20 cm x 25.5 cm priesvitný papier s matným povrchom. 

100 hárkov v zošite.

Špeciálna kefalometrická pomôcka s rýchlou Wits-ovou 
analýzou a s uhlomerom a šablónou na kreslenie molárov 
a rezákov.

Niekoľko	málo	obrázkov	poslúži	lepšie	ako	tisíc	slov.	
Leták, ktorý je našim vlastným produktom opisuje a zdôrazňuje 
všetko dôležité ohľadom hygieny ústnej dutiny počas ortodontickej 
liečby.

V ponuke v slovenčine, češtine, nemčine a angličtine.

Všetky dôležité informácie o pacientovi zapísané a založené 
v karte rozmeru A4. Karta ja produktom Dr.S.Williamsa 
a zahŕňa všetky relevantné dáta v jednom dokumente. 
Je vhodná na založenie listov, roentgenových snímok a iných. 
dokumentov.

Ideálna	pre	vašu	kliniku!

	 PACIENTSKA	KARTA/

KEFALOMETRICKÝ	
PRIESVITNÝ	PAPIER	 WILLIMETER
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STERILIZAČNÉ	BOXY

Na	5	inštrumentov	s	odnímateľným	vekom
Rozmer: 18 x 7 x 3.5 cm, Váha: 300 g

Materiál: Nerezová oceľ

Na	5	inštrumentov	s	pevným	vekom
Rozmer: 18 x 6 x 2.2cm, Váha: 300 g

Materiál: Nerezová oceľ

Na	10	inštrumentov	s	odnímateľným	vekom
Rozmer: 18 x 14.5 x 3.5 cm, Váha: 600 g

Materiál: Nerezová oceľ

Na	10	inštrumentov	s	pevným	vekom
Rozmer: 18 x 14.5 x 2.2 cm, Váha: 600 g

Materiál: Nerezová oceľ

Na	20	inštrumentov	s	odnímateľným	vekom
Rozmer: 29 x 18 x 3.5 cm, Váha: 1000 g

Materiál: Nerezová oceľ

Na	20	inštrumentov	s	pevným	vekom
Rozmer: 28 x 18.4 x 2.8 cm, Váha: 1000 g

Materiál: Nerezová oceľ
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Podnos	na	5	inštrumentov	
Rozmer: 18 x 6 x 2.2 cm
Materiál: Nerezová oceľ

Silikónové	vložky,	rozdeľovače	do	podnosov	
na	inštrumenty.	

Podnos	na	10	inštrumentov
Rozmer: 18 x 14 x 2.5 cm
Materiál: Nerezová oceľ

Rôzne	veľkosti.

Materiál:	Nerezová oceľ, 
Silikón.

SILIKÓNOVÉ	PRODUKTY

KAZETY	NA	MALÉ	INŠTRUMENTY
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STERILIZAČNÉ	VRECÚŠKA

l Vyrobené Granton Medical v Sheffielde, UK.
l 70 g papier a do modra tónovaná priehľadná fólia.
l Vhodné na sterilizáciu v pare a etylénoxidom, na každom vrecúšku 
 sú vytlačené procesné ukazovatele.
l Samolepiace pásky poskytnú pevné tesnenie, aby sa zabránilo vonkajšej 
 kontaminácii.
l Jednoduché otváranie.
l V ponuke niekoľko veľkostí.

Papier zložíme v perforovanej oblastiInštrument vložíme do vrecúška Odstránime pásku

Silno pritlačíme aby sa vrecúško utesnilo Po sterilizácii odstránime fóliu 
z opačnej strany

Štandardné	rozmery:

21/4”	x	4”	/	60	mm	x	100	mm	

31/2”	x	51/2”	/	90	mm	x	140	mm	

31/2”	x	8”	/	90	mm	x	200	mm

31/2”	x	9”	/	90	mm	x	230	mm

51/4”	x	10”	/	135	mm	x	255	mm

51/4”	x	14”	/	135	mm	x	360	mm

71/2”	x	12”	/	190	mm	x	305	mm

71/2”	x	13”	/	190	mm	x	330	mm

12”	x	15”	/	305	mm	x	381	mm
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9.	DENTÁLNE	NOŽE	
	 A	ŠPACHTLE
Predstavujeme Vám širokú ponuku nožov a špachtlí vyrobených anglickou spoločnosťou GRANTON. 
Špachtle a čepele sú vyrobené z prvotriednej ocele s umelohmotnými farebnými rúčkami.

Nôž	na	sadru No.

21/2“	/	6	cm 49000

3“	/	7,5	cm 49010

3“	/	7,5	cm	
s	otváračom

49020

Laboratórne	nože No.

Clip	Point,	4,5	cm 49400

Sheep	Foot 49410
Dva malé laboratórne nože všeobecného využitia 

s rúčkou, ktorá výborne „sadne”  do dlane. 
Používajú sa najmä na orezávanie modelov.

Laboratórne	nože No.

Nôž	na	vosk No.

veľký,	ohnutý 49100

malý,	ohnutý 49110

veľký,	klenutý,	leštený 49120

malý,	klenutý,	leštený 49130
Nože na vosk – veľký a malý. Každý má jednu 
špičku rovnú a jednu zahnutú alebo klenutú na 

„naberanie“ vosku

Špachtla	na	miešanie	sadry No.

široká,	zakrivená	11	cm 49200

široká,	rovná	11	cm 49210

medium,	zakrivená	10	cm 49220

medium,	rovná	10	cm 49230

úzka,	zakrivená	11	cm 49240

úzka,	rovná	11	cm 49250

49000

49010

49400 49410

49120

49130

49200

49210

49220

49230

49250
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49309 49310 49311 45284 45287 45288

Granton	Latex	

l Nepúdrované
l Zosilnená manžeta
l Všestranné použitie
l Odolné proti roztrhnutiu
l Pevné a elastické
l Komfortné, dobre sedia

Veľkosti S, M, L (1 bal – 100 ks)

TEKMEDIC	GOLD

l Nízko proteínové, bez prímesí a bez rizika alergie 
 a podráždenia pokožky
l Nepúdrované

Veľkosti S, M, L  (1 bal – 100 ks)

RUKAVICE

Oválne	flexibilné	
špachtle

No.

9	cm 49320

7,5	cm 49309

10	cm 49310

15	cm 49311

10	cm 45284

15	cm 45286

17,5	cm 45287

20	cm 45288

25	cm 45280

30	cm 45282
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Angleove	kliešte	
so	zobáčikom

NK-101
Na okrúhle drôty do 

veľkosti 0.030”.

Angleove	kliešte	
so	zobáčikom	cvakacie

NK-101A
Dva v jednom!

Tweedove	kliešte	
NK-102

Fixná špička s tromi tvarujúcimi 
sekciami na formovanie 

Omega slučiek.

Youngove	kliešte
NK- 102A

Ideálne na ohýbanie hranatého 
drôtu. Tvarujú slučky, špirály 

a ostré uhly.

Kliešte	na	ľahký	drôt	so	
žliabkom

NK-104
Žliabok veľkosti 0.010” na 

pyramídovom zobáčiku umožňuje 
opakované ohýbanie perfektných 

sľučiek rýchlo a jednoducho. 

Kliešte	na	ľahký	drôt
NK-103

Dlhšie zobáčiky, ideálne na sľučky 
s malým priemerom. Na drôt do 

veľkosti 0.016”.

Kliešte	na	Omega	slučky,
Tweedovho	typu

NK-106
Zaoblený konkávny zobáčik na 
uniformované Omega slučky.

Kliešte	na	sľučky,
Tweedovho	typu

NK-105
Na ohýbanie slučiek z okrúhleho, 

alebo hranatého drôtu do 
veľkosti 0.022”x0.028”.

Konkávny zobáčik má male 
paralelné drážky ktoré udržia 

drôt v správnej polohe kým 
ohýbame slučku.

10.	KLIEŠTE
NA	OHÝBANIE	DRÔTOV	A	SLUČIEK
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Kliešte	na	tvarovanie	oblúka	
so	žliabkami

NK-111
S tromi žliabkami na drôt veľkosti 

0.016”, 0.018” a 0.022”.

Kliešte	na	tvarovanie	oblúka	
bez	žliabkov	

NK-112

Trojprsté	Adererove	kliešte
NK-113

Precízne zosúladené hroty 
zaručia dôsledné ohyby.

Hollow	chop	kliešte	
na	tvarovanie

NK-114
Ideálne na tvarovanie a kontúrovanie 

najmä NiTi oblúkov.

Adamsove	kliešte	
NK-115

Hranaté zobáčiky, paralelné pri 1mm 
otvorení. Jednoducho ohnú 

a vyformujú drôt do veľkosti 0.050”.

Adamsove	kliešte
NK-116

Klasické kliešte s boxovým kľbom 
a povrchom z karbidu wolfrámu. 

Jednoducho ohnú a vyformujú drôt 
do veľkosti 0.050”.

Univerzálne	kliešte	klasické
NK-118BJ

Univerzálne kliešte na 
tvarovanie a cvakanie.

Kliešte	na	“V”	ohyby
NK-121

Špeciálny dizajn na ohýbanie 
1mm “V” ohybov, ktorými sa 

skracuje oblúk. Ideálne na NiTi 
okrúhle a hranaté drôty do veľkosti 

0.019”x0.025”.

Super	Looper
NK-107

Na okrúhly a hranatý drôt do veľkosti 
0.020”. Dve drážky na pyramídovej 

špičke pomáhajú pri ohýbaní 
identických vertikálnych sľučiek. 

Drážka na spodku špičky napomáha 
pri uzatváraní sľučiek.

Nanceho	kliešte	na	uzat-
váranie	slučiek

NK-108
Špičky sa skladajú zo štyroch sekcií, 
pomocou ktorých vyformujete sľučky 

rôznych veľkostí z okrúhleho aj 
hranatého drôtu do hrúbky 0.028”. 

Ribbon	oblúkové	kliešte	na	
hranaté	drôty	

NK-109
Tvarovacie kliešte na hranatý drôt 

do veľkosti 0.022”x 0.028”.

Kliešte	na	tvarovanie	
lingválneho	oblúka

NK-110
Na formovanie dvojitých a trojitých 
ohybov na drôte veľkosti 0.030” 
alebo 0.036” ktoré sa zasunú do 

lingválnych kanýl. Ideálne pre TPA.
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Jarabákové	kliešte
NK-129

Vynikajúce na ohýbanie ľahkých 
drôtov do veľkosti 0.020”. Tri drážky 

zaručujú presné ohýbanie 
a uzatváranie sľučiek.

Kliešte	na	torziu
NK-134 široké, NK-134N úzke

Kliešte na umiestnenie torzie 
v špecifickej časti oblúka, bez 

toho aby sa deformoval zvyšok 
drôtu. Ku kliešťom sa dodáva sada 

kľúčov (0.016”&0.018”alebo 
0.018”&0.022”).

Cinch	back	kliešte	
na	uchopenie	drôtu

NK-136
Na tvarovanie a pevné uchopenie 
okrúhleho a hranatého drôtu do 

veľkosti 0.028”.

Okrúhle	a	Konkávne	
Okulistické	kliešte

NK-138
Okrúhly a konkávny zobáčik na 
ohýbanie okrúhlych a hranatých 

drôtov do veľkosti 0.020”.

*Kliešte	na	tvarovanie	schodíkov

NK-125 NA 1 mm, NK-126 na 1/2 mm, 
NK-127 na 3/4 mm, NK-128 na 3/4 mm

Obojstranný offsetový zobáčik na bajonetové ohyby. 
1 mm

1/2 mm

3/4 mm

1/4 mm

Kliešte	na	kontúrovanie	
gingiválneho	povrchu	krúžkov

NK-122
Kontúrujú povrch krúžkov aby lepšie 

kopírovali anatómiu zuba

Kliešte	na	dosadzovanie	
háčikov	na	cvakanie,	

rovné
NK-124

Kliešte	na	dosadzovanie	
háčikov	na	cvakanie,	

ohnuté
NK-123

Kliešte	na	tvarovanie	
schodíkov

NK-125*
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Kliešte	na	snímanie,	
rovné
NK-207

Kliešte	na	odstránenie	
lepidla
NK-208

Kliešte	na	odstránenie	
lepidla,	krátke

NK-209

KLIEŠTE	NA	SNÍMANIE	KRÚŽKOV	A	ZÁMKOV

Kliešte	na	snímanie	zámkov
NK-201

Na snímanie kovových 
a keramických zámkov.

Kliešte	na	snímanie	zámkov	
s	plastovou	plôškou

NK-202
Rýchle a jednoduché snímanie.  
Taktiež vhodné na odstránenie 

lepidla zo zuba.

Kliešte	na	snímanie	krúžkov	
s	plastovou	plôškou

NK-203
Plastová plôška a ostrý zobáčik 

umožnia jednoduché sňatie zámku  
vynaložením mierneho tlaku.

Kliešte	na	snímanie	zámkov,	
zakrivené

NK-206
60stupňový uhol umožňuje prístup 
k zámkom v posteriórnej oblasti.

Howove	kliešte	priame
NK-151, NK-152

Rôzne veľkosti plôšky na pevné 
a bezpečné uchopenie drôtu 

NK-151 2.4mm plôška,
NK-152 3.2mm plôška.

Howove	kliešte	zakrivené
NK-153

45 stupňový  offset 
Plôška = 2.4mm.

Weingartove	kliešte
NK-154

Na pevné uchopenie drôtu 
v správnom uhle. Kliešte majú 

okrúhle zobáčiky.

UNIVERZÁLNE	KLIEŠTE

INTERORTO	KATALÓG38

inerorto_catalogue_SK_press.indd   38 6.9.2011   16:50:18



Flush	cut	distálne	
cvikacie	kliešte

NK-213 BJ
Odstrihne drôt až ku kanyle.

Robustné	cvikacie	
kliešte,	rovné

NK-216
Dostatočne pevné na strihanie 

všetkých druhov a veľkostí oblúkov. 
Hranaté drôty do hrúbky 

0.022”x 0.028” a okrúhle  0.020”.

Ligatúrové	cvikacie	kliešte,	
rovné
NK-214

Na cvikanie ligatúr a mäkkého 
drôtu do hrúbky 0.015” 
(maximálna kapacita).

Mini	ligatúrové	cvikacie	
kliešte,	rovné	

NK-215
Na cvikanie ligatúr a mäkkého 

drôtu do hrúbky 0.015” 
(maximálna kapacita).

Ligatúrové	cvikacie	kliešte,	
15	stupňové	ohnutie

NK-218
Na cvikanie ligatúr, mäkkého drôtu 

a gumičiek do hrúbky 0.015” 
(maximálna kapacita).

Robustné	cvikacie	kliešte,
15	stupňové	ohnutie

NK-219
Hranaté drôty do hrúbky 

0.022”x 0.028” a okrúhle  0.020”.

Mini	ligatúrové	cvikacie	
kliešte,	

7	stupňové	ohnutie
NK-217

Maximálna kapacita do 0.015”.

Mini	distálne	cvikačky	
s	dlhou	rúčkou

NK-220

Distálne	cvikacie	kliešte	
NK-211

Na tvrdý a zapletený drôt so zádržkou. 
Maximálna hrúbka hranatého drôtu 

0.022”x0.028”a okrúhleho 
drôtu 0.020”.

Distálne	cvikacie	kliešte
s	boxovým	kĺbom	

NK-211 BJ

Mini	distálne	cvikacie	
kliešte	
NK-212

Malé a praktické

Mini	distálne	cvikacie	kliešte
s	boxovým	kĺbom	

NK-212 BJ

CVIKACIE	KLIEŠTE	NA	DRÔT	A	LIGATÚRY
*všetky	cvikacie	kliešte	majú	diamantom	brúsené	hrany

39INTERORTO	KATALÓG

inerorto_catalogue_SK_press.indd   39 6.9.2011   16:50:25



ELEGANCE	SÉRIA

Heavy	Duty	robustné	
cvikacie	kliešte	do	1.5mm

NK-529

Ligatúrové	kliešte
NK-522 rovné

NK-523 7 stupňové ohnutie

Micromini	ligatúrové	
kliešte
NK-521

Kliešte	na	snímanie	
zámkov,	ohnuté

NK-512

Distálne	cvikacie	kliešte	
NK-526 regular

NK-528 s dlhými rúčkami

Tweedove	kliešte	na	
tvarovanie	oblúka

NK-505

Robustné	cvikacie	kliešte	
NK-524 rovné.

NK-525 15 stupňové ohnutie

Weingartove	kliešte,	
malé

NK-518

Weingartove	kliešte	
NK-517

Kliešte	na	snímanie	krúžkov	
NK-509 s dlhým zobáčikom

NK-510 s krátkym zobáčikom

Kliešte	na	snímanie	
zámkov,	rovné

NK-511
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STOJANY	NA	KLIEŠTE

Stojan	na	kliešte

Priehľadný akrilový stojan vám umožní prehľadné zorganizovanie klieští. 

Udrží 12 klieští. 

Rozmery: 15 cm V x 15 cm D x 10 cm H

Okrúhly	stojan	na	inštrumenty

Pevný priehľadný cylinder s priemerom 10cm. 

Udrží 15 klieští.

Vo  vnútornom cylindri s priemerom 3 cm uskladníte svoje ihelce, 
pinzety, dosadzovače atď.
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11.	INŠTRUMENTY	

Smaha	Mathieu	ihelec	
s	ultra	jemnou	špičkou

NK-307-M

Mosquito	rovné
307

Mosquito	s	ohnutou	špičkou
308

Mathieu	ihelec,	
so	širokou	špičkou

NK-306

Mathieu	ihelec,	
úzky

NK-305 NTC

Mathieu	ihelec,	
mini

NK-305 MTC

Kliešte	na	viazanie	ligatúr
303

Separátor	so	skrutkou
304

Špachtle	na	
sadru

NK-318 veľká
NK-319 malá

Pinzeta	na	
dosadzovanie	
zámkov
NK-321

Pinzeta	na	kanyly
NK-332

Dosadzovač	
krúžkov

NK-335 malý
NK-336 veľký
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Dosadzovač	
krúžkov/	
Kosáčik
 NK-313

Schure	
dosadzovač	
krúžkov
 NK-314

Boone	mierka	na	
dosadzovanie	
zámkov
NK-334

Mierka	na	
dosadzovanie	
zámkov
NK-333

Kosáčik	na	
snímanie	
gumičiek
 NK-316

Zrkadielko 
NK-320

Distal	
bender
 NK-315

Ligátor/kyreta
EG-311 normálny, 

NK-311 úzky

Ligátor
NK-312
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