PRECI-POST M

PRECI-POST CC

SPECIALTIES

CEKA AXIAL
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX RADICULAR AXIAL
PRECI-BALL ATTACHMENTS
CEKA EXTRACORONAL
PRECI-VERTIX
PRECI-CLIX EC EXTRACORONAL
PRECI-SAGIX ATTACHMENTS
PRECI-52

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP PROFILE

ATTACHMENTS

PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO
CEKA Multi (O)
MEASURING GAUGE
CKPL DIGITAL LIBRARY

SPECIALTIES

WWW.CKPL.EU
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Οι συνδεσμοι ακριβείας είναι σχεδιασμένοι για μια χρήση.
Tα προιόντα δεν είναι αποστειρωμένα.
Υπάρχει το ρίσκο μερικού ταιριάσματος όταν οι συνθήκες του
ασθενούς αλλάζουν.
Ανάπτυξη βακτηρίων μπορεί να αποφευχθεί με την εφαρμογή μέτρων
υγιεινής.
Η μη ορθή χρήση ή η κακή κατασκευή μπορεί να οδηγήσει σε
λανθασμένη τοποθέτηση του attachment.
H λειτoυργικότητα των attachments θα επηρεαστεί από τραύματα
όπως η άλεση και ο βρουξισμός.
Για τους σκοπούς της ιχνιλασιμότητας, σας συμβουλεύουμε να
καταγράψετε τον αριθμό παρτίδας των εφαρμοζόμενων προϊόντων
στο αρχείο ασθενούς.
Μη θερμαίνετε τα προϊόντα που περιέχουν τιτάνιο.
Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν νικέλιο σε περίπτωση
αλλεργίας με νικέλιο.
Τα αξεσουάρ RE H 79 και H 35 πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός
του στόματος.
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PRECI-POST
EΛΛΗΝΕΣ

PRECI-POST
PRECI-POST M
Τυποποιημένο σύστημα πλαστικών αξόνων αποτύπωσης με
κωνικότητα 2°30’ καθ’ όλο το χρήσιμο μήκος.
Σχήμα και διαστάσεις σύμφωνα με τον Dr Mooser, για την
κατασκευή χυτών και προσωρινών αξόνων με παραπάνω από μια
ρίζα. Χρωματική κωδικοποίηση σε κίτρινο και μπλε.

PRECI-POST M SET

PRECI-POST M
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

PRECI-POST M
ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

PRECI-POST CC
Κυλινδροκωνικό σύστημα: Κωνικότητα 5°30’ στη βάση και μετά
κυλινδρικός στο υπόλοιπο χρήσιμο μήκος, για καλύτερη συγκράτηση.
Για χυτούς και προσωρινούς άξονες με παραπάνω από μια ρίζα.
Χρωματική κωδικοποίηση σε κίτρινο, κόκκινο, μπλε και πράσινο.

PRECI-POST CC SET

PRECI-POST CC
ΦΡΕΖΑ

PRECI-POST M
PRECI-POST M SET
# 2001
1 x 2004G κίτρινη φρέζα
1 x 2004B μπλε φρέζα
25 x 2002G κίτρινοι αδιαφανείς άξονες
αποτύπωσης
25 x 2002B μπλε αδιαφανείς άξονες
αποτύπωσης
25 x 2003GL κίτρινοι διαφανείς
εργαστηριακοί άξονες
25 x 2003BL μπλε διαφανείς εργαστηριακοί
άξονες
PRECI-POST M ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Διαφανείς χυτευόμενοι πλαστικοί εργαστηριακοί άξονες.
Για εργαστηριακή χρήση μόνο.
# 2003GL
50 τεμ
κίτρινο
ø άκρου 0,80 mm
μήκος κώνου 10,70 mm, συνολικό μήκος 18,60 mm
# 2003BL
50 τεμ
μπλε
ø άκρου 1,00 mm
μήκος κώνου 12,30 mm, συνολικό μήκος 22,90 mm
# 2003L
2 x 50 τεμ
Συνδυαστική συσκευασία
		 κίτρινος & μπλέ

PRECI-POST M ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
Αδιαφανείς πλαστικοί άξονες αποτύπωσης (με συγκράτηση)
που χρησιμοποιούνται με κάθε μέθοδο αποτύπωσης (ακόμα
και με επαργυρωμένα η εποξικά κολοβώματα).
# 2002G
50 τεμ
κίτρινο
ø άκρου 0,80 mm
			
μήκος 14,10 mm
# 2002B
50 τεμ
μπλε
ø άκρου 1,00 mm
			
μήκος 16,70 mm
# 2002
2 x 50 τεμ
Συνδυαστική συσκευασία
		 κίτρινος & μπλέ

PRECI-POST M ΦΡΕΖΑ
Φρέζα σύμφωνα με το σύστημα Dr Mooser.
# 2004G
1 τεμ
κίτρινο
ø άκρου 0,80 mm
# 2004B
1 τεμ
μπλε
ø άκρου 1,00 mm

PRECI-POST CC
PRECI-POST CC SET
Για εργαστηριακή χρήση μόνο.
# 2050
50 x κίτρινοι άξονες
50 x κόκκινοι άξονεςSIMPLE
50 x μπλέ άξονες
50 x πράσινοι άξονες
# 2060
20 x κίτρινοι άξονες
15 x κόκκινοι άξονες
10 x μπλέ άξονες
5 x πράσινοι άξονες

PRECI-POST CC ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Πλαστικοί εργαστηριακοί άξονες. Για εργαστηριακή χρήση
μόνο.
# 2051A 50 τεμ κίτρινο ø 1,40 mm, ø άκρου 0,65 mm
μήκος κώνου 4,60 mm, συνολικό μήκος 16,60 mm
# 2052B 50 τεμ κόκκινη ø 1,60 mm, ø άκρου 0,70 mm
μήκος κώνου 5,60 mm, συνολικό μήκος 18,60 mm
# 2053C 50 τεμ μπλε ø 1,80 mm, ø άκρου 0,75 mm
μήκος κώνου 6,40 mm, συνολικό μήκος 20,00 mm
# 2054D 50 τεμ πράσινη ø 2,00 mm, ø άκρου 0,80 mm
μήκος κώνου 7,05 mm, συνολικό μήκος 22,40 mm

PRECI-POST CC ΦΡΕΖΑ
Κυλινδροκωνικές φρέζες.
# 2951A
1 τεμ κίτρινο
# 2952B
1 τεμ κόκκινη
# 2953C
1 τεμ μπλε
# 2954D
1 τεμ πράσινη

ø άκρου 0,65 mm
ø άκρου 0,70 mm
ø άκρου 0,75 mm
ø άκρου 0,80 mm

