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Od skromných začátků v roce 2000 ... Po 10 letech PDT zaměstnává přes 50 lidí a jsou 
druhý největší výrobce nástrojů v USA.

Linda Miller založila firmu Paradise Dental Technologies 
na přelomu tisíciletí. Nyní, o 16 let později, kráčí ona 
i firma od úspěchu k úspěchu. Tady je jejich příběh.

HISTORIE 
FIRMY PDT

LINDINA MISE
Lindina mise je od prvního dne od založení PDT stále 
stejná: „Chceme Vám dát co nejpečlivěji vyrobené, 
ručně dělané nástroje. Chceme neustále inovovat naše 
nástroje, aby Vám pomáhaly ve vaší praxi a abyste 
vždy byli spokojeni s konečným produktem.“

Je rok 2016 a PDT jsou stále jedním z nejrychleji 
rostoucích výrobců dentálních nástrojů na světě! Svou 
produkci vyrábějí ve 3 továrnách a dodávají do více 
než 30 zemí po celém světě.

A NYNÍ RYCHLE VPŘED

SKVĚLÉ HODNOCENÍ 
NÁSTROJŮ PDT
91% zubních profesionálů hodnotí PDT nástroje 
v nedávné studii provedené v Německu* jako 
„vynikající“ nebo „velmi dobré“ ve srovnání s jejich 
stávajícími nástroji.
Jejich stávajícími nástroji byly nástroje dobře 
známých a uznávaných výrobců.

Jak hodnotíte PDT nástroje  
ve srovnání se stávajícími nástroji?

GOOD
9%

EXCELLENT
37%

VERY 
GOOD
54%

*  Dental Barometer Verlag, 
Issue 3 2012

Ergonomics

Jak hodnotíte ostrost hran a kontakt 
ostří se zubem u PDT nástrojů?
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NAVRŽENO  
S JEDINOU MYŠLENKOU:  
KOMFORT PRO VÁS  
A VAŠE PACIENTY
Výzkum ukázal, že konstrukce nástrojů pro dentální hygienu má 
významný vliv na přítlačnou sílu potřebnou k jejich ovládání. Čím 
vyšší je potřebná síla , tím více se zvětšuje deformace s rizikem 
všech kumulativních účinků způsobujících poruchy pohybového 
aparátu (MSD). Přítlačná síla může být významně snížena pečlivým 
vyvážením, provedením a hmotností rukojeti nástroje.

DESIGN RUKOJETI
Rukojeti PDT nástrojů jsou vyrobeny z barevně označených 
pryskyřic. Tento materiál poskytuje následující výhody:

•  bylo prokázáno, že extrémně lehké nástroje (méně než 13 g) 
s optimálním průměrem 10 mm, výrazně snižují zátěž na prsty 
a zápěstí*

•  pryskyřice umožňuje vytvářet na povrchu rukojeti vroubkování, 
které poskytuje vyníkající přilnavost, a to i za mokra. Tato 
zvýšená přilnavost umožňuje držet nástroj méně pevně 
a snižuje tak riziko chorob pohybového aparátu. Unikátní design 
vroubkování poskytuje větší kontrolu i při rotačních pohybech.

•  Pevné pryskyřičné rukojeti zvyšují hmatovou citlivost, takže vše, 
čeho se dotknete, můžete cítit skrze vibrace rukojeti.

DESIGN PRACOVNÍ ČÁSTI
Hrany PDT nástrojů jsou vyhlášené tím, že si uchovávají ostrost 
po delší dobu než ostatní nástroje. PDT vyvinula druh oceli, která 
udržuje ostrost PDT nástrojů 4 až 7 krát déle než u konkurence. 

Když vaše PDT nástroje nakonec ztratí svou ostrost, nemusíte je 
vyhodit. Mohou být rychle znovu naostřeny pomocí jednoduchého 
přípravku na ostření nástrojů – Ultimate Edge Kit…

DEJME TO DOHROMADY
Rukojeť nástrojů PDT spolu s dříkem Vám dá špičkový nástroj 
s lehkou rukojetí, dokonalou hmatovou citlivostí a ostrou řeznou 
hranou, která zůstává ostrá.

A pamatujte, že je lze opakovaně ostřit a tak prodloužit významně 
jejich životnost. To je důvod, proč PDT stále roste takovým tempem 
v tolika zemích po celém světě.

*  ”The effects of periodontal instrument handle design on hand muscle load and pinch 
force” Hui Deng, DDS MPH et al. JADA, Vol 137 p. 1124-1130, 2006 & “Can choice of 
scaling instruments affect wrist and hand pain in dental hygienists?” D A Piercy, PhD, 
MSc. Dental Health, 2008, 47 (4), 5-6.
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Montana Jack
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Superior 
angulation.

R138BC PINK MONTANA JACK®
Světově proslulý Montana Jack® je výsledkem více než 20-ti leté klinické a výrobní 
zkušenosti. Montana Jack® je velice lehký, tenký a pevný.

Perfektní úhel pro univerzální adaptaci v obou úsecích, frontálním i distálním.

Za každý zakoupený růžový Montana Jack® daruje PDT peníze na výzkum 
rakoviny.

R138 MONTANA JACK® SCALER
•  Unikátní scaler s perfektním úhlem, který umožňuje efektivní a účinnou 

adaptaci v obou úsecích, frontálním i distálním.

•  Velmi dobrá adaptace ve frontálním úseku umožňuje příznivou polohu 
rukojeti nástroje a zajišťuje dobrou viditelnost. Úhel ostří umožňuje 
rukojeti nástroje být ve frontálním úseku stranou od nosu pacient na 
rozdíl od tradičních frontálních scalerů.

•  Menší namáhání vašich prstů a zápěstí při adaptaci ostří v distálním 
úseku

•  Unikátní tepelná úprava oceli umožňuje PDT vyrábět tenčí, ale přesto 
velmi trvanlivé dříky nástrojů, umožňující lepší interproximální přístup 
a menší trauma tkáně.

•  Také ve verzi z titanu.

UNIKÁTNÍ DESIGN
ŘÍZENÝ POTŘEBAMI ZÁKAZNÍKA
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Zaveďte nástroj stejně jako 
sondu a horizontálními 
tahy ostří vyhlaďte kořen 
meziálně a distálně

Ostří snadno proniká do 
furkace , nános snadno 
odstraníte poklepem  
a kyretáží

R144 QUEEN OF HEARTS ♥
•  Parodontální kyreta má dlouhé a jemné ostří pro konečnou úpravu a vyhlazení 

povrchu kořene při tzv. „root planningu“.

•  Odstraňuje zbylá deposita, která ostatní kyrety nemohou odstranit  
a to v prohlubních a mezikořenových prostorech nebo na povrchu hlubokých 
parodontálních kapes.

•  Díky delšímu ostří je možné odstranit zbylá deposita pomocí nepřekrývajících 
se tahů.

•  Uzavřené ostří redukuje možné poranění měkkých tkání.

•  Perfektně se adaptuje při přechodu z bukální do meziální furkace u horních  
molárů, zvláště pak v meziálním rozdvojení. V této oblasti je častá meziální 
prohlubenina, která se rozšiřuje až dolů ke kořenům.

•  Tvar ostří umožňuje použít nástroj pod dásní (subgingiválně) v celé dutině 
ústní, zvláště pak u složitých povrchů kořenů zubů.

THE QUEEN & MONTANA JACK®
Kombinace Scaleru a Queen.

Nástroj je tedy schopen odstranit zubní plak i z těžko dostupných míst, a to 
dokonce i z hlubokých a těžko přístupných mezikořenových prostorů (furkací).
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AMAZING GRACEYS™

Standardní Gracey ostří, ale s daleko větším kontaktem než u konkurenčních 
nástrojů.

R – Rigid – Silnější terminální dřík dělá nástroj tužší a méně pružný, standardní řezná 
hrana.

ER – Extended Reach – Terminální část dříku je o 5 mm delší, řezná hrana  
je 3,5 – 4 mm.

ERM – Extra Reach Mini – Terminální část dříku je o 5 mm delší, řezná hrana je 
poloviční oproti standardní.

ERMM – Extra Reach Micro Mini – Řezná hrana je o 20% tenčí než u ERM,  
délka řezné hrany je poloviční. Terminální část dříku je prodloužená.  
Určeno pro velmi úzké choboty, a furkace. Také ve verzi z titanu.

KVADRANT SPECIFICKÉ KYRETY
Design těchto kvadrant specifických kyret umožňuje zvýšit efektivitu vaší 
práce díky redukci počtu nástrojů, které je nutno použít při ošetření.

Speciálně broušené kyrety vhodné především do velmi úzkých „kapes“ (chobotů) 
a furkací díky extra malému ostří.

R034 Gracey 11–14
Kyreta pro meziální a distální plochy, z pohledu od 
tváře (bukální strany).

R036 Gracey 12-13
Kyreta pro meziální a distální plochy, z pohledu od 
tváře (linguální strany).

HLAVNÍ KONKURENTPDT’S AMAZING GRACEY ™

200-300%
Daleko větší kontakt než u konkurenčních 
nástrojů. Lepší adaptace znamená méně 
zbytečných tahů nástrojem. Lepší pro vás 
i vaše pacienty

V Í C E  E F E K T I V N Í  –  V Í C E  Ú Č I N N É

MICRO MINI GRACEYS

R011 Gracey 1-2 ERMM
Pro užití ve frontálním úseku.

R013 Gracey 11-12 ERMM
Meziální Micro Gracey kyreta

R012 Gracey 7-8 ERMM
Buko-linguální užití pro stoličky a premoláry.

R014 Gracey 13-14 ERMM
Distální Micro Gracey kyreta

TYPY DŘÍKU

ER

R

ERM
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AMAZING GRACEYS™

FRONTÁLNÍ

BUKO – LINGUÁLNÍ

R018 Gracey 3-4
Určeno pro řezáky a špičáky.

R020 Gracey 5-6
Pro frontální úsek a premoláry.  
Také v provedení R (R020R), ERM (R003).

R ERM

R001 Gracey 0-0
Kyreta s prodlouženým terminálním dříkem  
a menším řezným ostřím. Také v provedení R (R001R).

R

R016 Gracey 1-2
Oblíbená kyreta pro frontální úsek, pro řezáky 
a špičáky. Také v provedení R (R016R), ERM 
(R010), ERMM (R011).

R ERM

R024 Gracey 9-10
Kyreta s delším dříkem pro stoličky a buko-
linguální povrchy. Také v provedení ERM (R005).

ERM

R022 Gracey 7-8
Kyreta pro stoličky a premoláry.  
Také v provedení – R (R022R), ERM (R004) & ERMM (R012).

R ERM

MEZIÁLNÍ

R030 Gracey 15-16
Kyreta s prodlouženým zpětným tvarováním 
oproti Gracey 11-12. Také v provedení R (R030R), 
ER (R044), ERM (R008).

ERR ERM

R026 Gracey 11-12
Nejvíce oblíbená meziální Graceyho kyreta.  
Také v provedení R (R026R), ER (R042), 
ERM (R006) & ERMM (R013).

ERR ERM

DISTÁLNÍ

R032 Gracey 17-18
Distální kyreta s větším zpětným tvarováním oproti 
Gracey 13-14. Také v provedení R (R032R), ERM 
(R009).

R ERM

R028 Gracey 13-14
Distální a velmi oblíbená Graceyho kyreta. Také 
v provedení R (R028R), ER (R043), ERM (R007) 
& ERMM (R014).

ERR ERM

Efektivní barevné rozlišení
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R090 H5-L5 Scaler/Kyreta
Instrument dva v jednom pro přední zuby. H5 je rovný 
tenký scaler, který je vhodný pro odstranění deposit 
z mezizubního prostoru. Univerzální kyreta Langer 5 je 
určena pro jemné dokončení ošetření.

R092 H5-L5 Mini Scaler/Kyreta
Mini Lager scaler je určen pro lepší subgingivální 
adaptaci u předních zubů s anatomickými 
odchylkami.

R091 NEB 128-L5 Scaler/Kyreta
Velmi tenký scaler NEB 128 na jedné straně 
a univerzální kyreta Langer 5 pro ostatní použití.

R093 NEB 128-L5 Mini Scaler/Kyreta
Obdobný Langer scaler s mini špičkou, která 
zlepšuje subgingivální adaptaci u předních zubů 
s anatomickými odchylkami.

FRONTÁLNÍ SCALERY
Jsou určeny pro supragingivální použití, vybroušené ostří 
a ostrá špička jsou kolmé k terminálnímu dříku.

R110 H6-7
Dvojitý srpkový scaler pro použití ve frontálním úseku, 
v mezizubních prostorech a u premolárů.

R096 N1
Instrument pro použití ve frontálním úseku 
s prodlouženou lžičkou k odstranění zubního kamene. 
Nástroj je kombinovaný s malým srpkovým scalerem.

R111 H5-33
Rovný scaler a „jacquette“ scaler pro použití 
v předních a krčkových oblastech.

R115 NEB 128-33
Dvojitý, tenký, dlouhý, rovný scaler a „jacquette“ 
scaler, který je vhodný pro mezizubní, krčkové 
a všechny přední oblasti.

R130 Jack B Nimble
Jedná se o podobný nástroj jako Montana Jack, ale 
s menším srpkem, který je více pevný, a proto může 
být použit i pro odstranění cementu. Perfektní pro 
děti s malými zoubky, rotovanými korunkami nebo 
linguálně skloněnými zuby a pro ortodontické zámky.

R114 NEB128
Dvojitý, tenký, dlouhý, rovný scaler, který je vhodný 
pro mezizubní, krčkové a všechny přední oblasti.

R113 U15-33
Silný rovný scaler a „jacquette“ scaler pro použití 
v mezizubních a předních krčkových oblastech.

R128 Cattoni 103-106
Silný scaler, který je určen pro použití pro extrémně 
odolný zubní kámen.
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R120 Montana 4-5
Adaptuje se ve stejném úhlu jako scaler 204S, je více 
pevný a s prodlouženým dosahem pro odstranění 
tvrdého zubního kamene.

R138R MONTANA JACK RIGID
Klasický scaler Montana Jack pouze s převráceným 
(otočeným) ostřím k odstranění zubního kamene 
a cementu.

R098 23
Vysoce přizpůsobivý scaler, který je vhodný pro 
práci kolem celého zubu. Můžete s ním pracovat na 
stoličkách, premolárech i řezácích. Velmi oblíbený!

DISTÁLNÍ SCALERY

ALOHA CODING RINGS & TUBES

R125 J34-35 
Miniaturní rovný „jaquette“ scaler pro scalling 
interproximálně a distálně.

R129 Cattoni 107-108 
Scaler s dlouhým ostřím a dříkem, výborný pro 
použití na odolný zubní kámen.

R135 204S
Univerzální scaler do distální části pro odstranění 
supragingiválního kamene. Je zpětně tvarován, 
a tudíž umožňuje lepší přístup do mezizubního 
prostoru. 

R134 Micro Sickle Scaler 
Nástroj je vybroušený podobně jako 204SD. 
Micro scaler je určen pro distální úsek a do těžko 
přístupných míst, díky jemnému a protáhlému dříku 
s malou pracovní špičkou.

R142 220
Scaler podobný tvarem 204S, ale v převráceném 
úhlu a s prodlouženou špičkou. Skvělý pro odstranění 
silných deposit v zadní části zubního oblouku.

R136 204SD
Mini scaler určen k odstraňování supragingiválního 
mezizubního kamene. Nástroj je podobný jako 
204S, ale s menším zpětným tvarováním.

Jsou určeny pro supragingivální ošetření. Dvě řezné strany 
s vybroušenou špičkou směřují ostřím kolmo k terminálnímu dříku.

PDT barevné kroužky a trubičky 
pro snadnou identifikaci nástrojů 
a kazet.
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LANGEROVY KYRETY

R080 Langerova kyreta 3-4
Určena na horní moláry a premoláry.

R083 Langerova minikyreta 3-4
Určena na horní moláry a premoláry.

R081 Langerova kyreta 5-6
Univerzální kyreta s dvěma ostřími 
a zaoblenou patkou na přední zuby.

R084 Langerova minikyreta 5-6
Univerzální minikyrety na přední zuby s úzkými 
choboty.

R082 Langerova minikyreta 1-2
Určena na dolní moláry a premoláry.

R079 Langerova kyreta 1-2
Určena na dolní moláry a premoláry.

R087 Langerova kyreta 17-18
Je srovnatelná s Graceyho kyretou 17-18 na dolní a horní 
zuby, ale má univerzální ostří. 
Umožňuje vynikající přístup k molárům.

R088 Langerova minikyreta 17-18
Je shodná s Langerovou kyretou 17-18,  
ale má zmenšené patky.

R089 Scaler/Minikyreta
Úsporná univerzální Langerova kyreta 5 s důmyslným 
vytvarováním pro přední zuby. Na jednom konci má 
ostří normální velikosti, na druhém konci pak malé 
ostří pro hluboké a úzké choboty.

UNIVERZÁLNÍ
KYRETY
• Jsou vhodné na všechny plošky zubů v celé ústní dutině.

• Na obou koncích kyrety jsou navzájem rovnoběžná dvojitá ostří.

• Hrana ostří je kolmá k dříku.
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KYRETY McCALL

R069 Kyreta McCall 13-14
Univerzální kyreta McCall s dvojitým ostřím 
a zaoblenou patkou. Zvlášť vhodné na premoláry.

R070 Kyreta McCall 13S-14S
Univerzální kyreta McCall s dvojitým ostřím a zalomenou 
patkou. Zvlášť vhodné do mezizubních prostorů.

R072 Kyreta McCall 17S-18S
Zúžená verze kyrety McCall 17-18.

R071 Kyreta McCall 17-18
Univerzální kyreta McCall s delším zakřivením, dvojitým 
ostřím a se zaoblenou patkou. Má delší ostří než kyreta 
Younger Good 7-8 a je zvláště vhodná na moláry.

KYRETY COLUMBIA

R064 Kyreta Columbia 13 -14
Univerzální kyreta Columbia s dvojitým ostřím  
a zaoblenou patkou na všechny zubní plošky.

R066 Kyreta Columbia 2L-2R
Tužší univerzální kyreta na moláry, nyní se používá 
univerzálně.

R067 Kyreta Columbia 4L-4R
Tato kyreta na moláry má kratší dřík než kyrety 
Columbia 2L-2R.

SPECIÁLNÍ KYRETY

R076 Kyreta Rule 3-4
Velmi rovná, se zaoblenou patkou a malým úhlem čela.

R077 Kyrety Younger Good 7-8
Tato pěkně zakřivená univerzální kyreta má podobný 
vzhled jako kyrety McCall 17S -18S, ale je kratší.

R099 23A
Pro subgingivální ošetření bukálních i linguálních ploch 
ve všech kvadrantech ústní dutiny.

BARNHARTOVY KYRETY

R060 Barnhartova kyreta 1-2
Tenká univerzální kyreta s prodlouženým koncem dříku.

R061 Barnhartova kyreta 5-6
Má delší konec dříku než kyrety Columbia 13-14,  
ale kratší než Barnhartovy kyrety 1-2.
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Mikroskopický pohled na implantát před a po použití scaleru PDT Ti Wingrove ™, konkurenčního Ti scaleru 
a plastového scaleru (Fotografie s laskavým svolením DJ. J. Drive, UM Oddělení biologických věd 2010)

zbytky plastu na 
povrchu implantátu 
po použití plastového 
scaleru

povrch implantátu po 
použití konkurenčního Ti 
scaleru

povrch implantátu po 
použití scaleru PDT Ti 
Wingrove ™

povrch implantátu 
Sybron, SEM kontrolní 
snímek

TITANOVÉ 
NÁSTROJE 
FIRMY PDT
MONTANA JACK® TITANIUM

Doplňte si svůj set na údržbu implantátů o zcela nový nástroj Montana Jack® Titanium!

•  Využijte všechny přednosti nástroje Montana Jack® nyní i v provedení z titanu

•  Ostří vyrobeno z medical grade titanu

•  Nepoškozuje povrch implantátu a lze ho ostřit

•  Nástroj má tupou špičku pro dodatečnou ochranu povrchu implantátu
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SONDY EASYVIEW
Lepší čitelnost značek • Vyšší hmatová citlivost • Větší pohodlí

T212 (3-6-9-12 mm) T214 (3-5-7-10 mm) T216 (1 to 12 mm)

UNIVERZÁLNÍ TITANOVÉ 
IMPLANTOLOGICKÉ SCALERY
Nezanechávají vrypy ani neodstraněný povlak. Jsou to jediné scalery určené 
na zubní implantáty a nikoliv na zuby.

R661 – Barnhartův titanový scaler 5-6
Ideální na implantáty se širokou bází v distálním úseku.

R680 – Langerův titanový scaler 3-4
Zvlášť vhodný pro implantáty s úzkou bází v distálním 
úseku, vysoké můstky a cementované náhrady nesené 
implantáty.

R693 – Titanový miniscaler NEB128-L5
Vhodné pro ošetření třmenů, o-ring attachmentů 
a lokátor abutmentů.

GRACEY MICRO MINI TITANOVÉ SCALERY
Nezanechávají vrypy ani neodstraněný povlak.  
Vhodné na mini-implantáty a do míst, kam se větší ostří nedostane.

R694 – Gracey titanový scaler 1-2 ERMM 
Micro Mini verze Gracey scaleru 1-2, výborná pro všechny 
prostory ve frontálním úseku, kde typ R693 Neb-L5 mini není 
dostatečně malý.

R695 – Gracey titanový scaler 11-12 ERMM
Micro Mini verze Graceyho scaleru 11-12, vhodná pro meziální 
implantáty zadních zubů, kde běžné typy scalerů R680 
Wingrove Langer 3-4 a R661 B5-6 jsou příliš veliké.

R696 – Gracey titanový scaler 13-14 ERMM
Micro Mini verze Graceyho scaleru 11-12, vhodná pro distální 
implantáty zadních zubů, kde běžné typy scalerů R680 
Wingrove Langer 3-4 a R661 B5-6 jsou příliš veliké.
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FRONTÁLNÍ

R158 O’Hehir 17-18
Distální O’Hehir kyreta s větším zpětným tvarováním.

R152 O’Hehir 7-8
Univerzální lžičkovitá kyreta pro meziální a distální 
povrchy.

R153 O’Hehir 9 -10
Univerzální O’Hehir kyreta pro bukální a linguální 
povrchy.

O´HEHIR KYRETY
Velmi ostrá kyreta směrem k povrchu zubů, ale velmi jemná k dásním.

• Velmi jemné lžičkovité ostří s řezným efektem až 270 stupňů.

• Můžete přiložit a následně táhnout v jakémkoliv směru.

• Trojrozměrný root planning a scaling.

•  Lžičkovitý tvar umožňuje dosáhnout i do míst,  
kam se běžnou kyretou nelze dostat.

•  Perfektní pro prohlubně na kořenech zubů, furkace 
a při nerovnosti kořenů.

• Navrženo pro velmi efektivní přístup.

• Žádná poranění měkkých tkání.

R150 O’Hehir 1-2
Frontální lžičkovitá kyreta.

R151 O’Hehir 1-2 Extra Reach
Frontální lžičkovitá kyreta s prodlouženým dříkem. 
Vhodná pro odstranění pigmentací z linguální strany.

R160 H5-O’Hehir 2
Klasický zahnutý scaler kombinovaný s O’Hehir kyretou.

R159 O’Hehir 19-20
Meziální O’Hehir kyreta s ještě větším zpětným 
tvarováním pro lepší přístup do distálního úseku.

MEZIÁLNÍDISTÁLNÍ

BUKO-
LINGUÁLNÍ

MEZIO-
DISTÁLNÍ/UNIVERSÁLNÍ
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SONDY

R195 Probe 12
(3-6-9-12 mm)

R198 Sonda UNC15
(1 až 15 po 1 mm)

R207 Baylorova sonda
(3-6-9-12 mm)

R199 Sonda UNC12
(1 až 12 po 1 mm)

R205 Furkační Nabersova sonda 2
(3-6-9-12 mm)

R196 Sonda OW
(1-2-3-5-7-8-9-10 mm) 
Sonda AKA Williams

R197 Sonda WHO
(3½-5½-8½-11½ mm) 
Sonda AKA BPE

R210 Sonda UNC12-WHO

R206 Goldman-Foxova sonda OW
(3-6-9-12 mm)

ZRCÁTKA
Zrcátko s kuželovým dříkem, 
potaženým rhodiem

T051 Zrcátko #4 (7/8”)

T050 Zrcátko #5 (15/16”)

R245 Rukojeť pro zrcátka PDT

R248 Rukojeť pro evropská zrcátka

R215 Furkační sonda UNC12 – ACE™
Moderní sonda se značkami 3-6-9- 12 mm na furkačním 
konci a se značkami 1 až 12 mm na konci s rovnou 
sondou.

R216 Furkační sonda PR12S – ACE™
Furkační sonda je rovnější a dlouhá, takže s ní lze 
vyšetřit i ty nejkomplikovanější furkace. Oba konce 
sondy jsou opatřeny značkami 3-6-9-12 mm.

R200 UNC 15 – WHO
Toto je speciální položka katalogu, která je čím dál 
žádanější. Na jednom konci je sonda se značkami  
1 až 15 po 1 mm, na druhém konci je sonda typu WHO. 
Rovněž dodáváme sondu UNC15 – CPITN.
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R170 Explorer Montana
Má typické opačné zahnutí jako explorer Montana 
Jack. Toto zahnutí je perfektní pro diagnostiku.

SCALERY – DLÁTKA

R121 MacFarlanův scaler 0-1
Oboustranné dlátko s jemným a tenkým ostřím 
k odstraňování silných povlaků.

R122 MacFarlanův scaler 2-3
Na jednom konci je dlátko, na druhém konci je 
scaler Jacquette.

R148 MacFarlanův scaler 6-7
Oba konce jsou opatřeny mezio-distální 
motyčkou s potaženým ostřím.

R149 MacFarlanův scaler 8-9
Oba konce jsou opatřeny buko-linguální 
motyčkou s potaženým ostřím.

EXPLORERY

R167 Explorer 11-12

R168 Explorer 2

R166 Explorer 5

R169 Explorer 11-12 ER

R183 Explorer 23

R225 Explorer 23 / sonda WHO

R223 Explorer 23 / sonda 12 R224 Explorer 23 / sonda OW

R226 Explorer 23 / sonda UNC15

EXPLORER / SONDA

SCALERY – MOTYČKY
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MODELOVACÍ NÁSTROJE 
NA KOMPOZITNÍ MATERIÁLY
Představují zlatý standard modelovacích nástrojů na kompozitní materiály. 
Snadno se s nimi manipuluje a povrch z nitridu titanu zabraňuje lepení 
materiálu na nástroj.

CSS-3
Nástroj pro distální úsek chrupu, ke kondenzaci 
a přenášení kompozitů ze stříkačky.

CSS-4
Oboustranné „cpátko“ (malé a velké) pro výplně 
zadních zubů.

CSS-6
Nástroj pro použití v uzavřených prostorách zadních 
zubů.

CSS-5
Oboustranné „cpátko“ pro výplně dutin s proměnnou 
šířkou v zadních zubech.

CSS-2
Nástroj pro počáteční modelování a tvarování výplní 
předních zubů.

8A
Nástroj vhodný pro modelování výplní na straně rtů, 
jazyka a v prostoru dásní. Pracovní část je ve tvaru 
„hokejky“ a „bobřího ocasu“.

IPC-L
Nástroj pro tvarování výplně v mezizubních prostorách 
předních zubů.

IPC-T
Nástroj pro mezizubní prostory předních zubů.

NÁSTROJE DR VTM PRO MODELOVÁNÍ 
KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
Souprava vysoce leštěných nástrojů pro kompozitní materiály pro veškeré 
aplikace, včetně modelování v uzavřených prostorách zubů.

R561 DR V 3-4
Nástroj pro aplikaci a kondenzaci kompozitů.

R563 DR V 7-8
Nástroj pro jemnou aplikaci kompozitů v kritických 
místech.

R560 DR V 1-2
Nástroj pro použití v uzavřených prostorách zubů.

R562 DR V 5-6
Nástroj na kondenzaci kompozitů.
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SYSTÉM NA OSTŘENÍ NÁSTROJŮ
Nejrychlejší, nejsnazší a nejpřesnější cesta jak naostřit vaše nástroje.

T061 Diamond Head Stone
Keramický kámen pro běžnou údržbu ostří nástroje (A)

T062 Transformation Stone
Transformační kámen pro znovuobnovení ostří nástroje (B)

T065 PDT Gleason Guide
Šablona pro přesné naostření nástroje (C)

T066 Ultimate Edge Sharpening Kit
Obsahuje Gleason Guide (šablonu) & keramický kámen  
(Diamond Head Stone) (A & C)

T067 Ultimate Edge Transformation Kit
Obsahuje Gleason Guide (šablonu), Diamond Head Stone  
& Transformation Stone (A, B & C)

Není třeba použití oleje nebo vody
Plně autoklávovatelný

POLOŽENÍ OSTŘENÍSTOP
1.  Přiložte nástroj do STOP 

pozice
2.  Položte terminální dřík 

na zkosení
3.  Jednoduše pohybujte 

ostřím ze strany na stranu

SPRÁVNÉ POUŽITÍ GLEASON GUIDE ŠABLONY

(A)

(B)

(C)

T066



Nástroje firmy PDT nejsou dodávány sterilní a je nutné je před prvním použitím vysterilizovat podle 
následujících instrukcí. Nástroje mohou být poškozeny použitím produktů ma bázi kyselin a zásad, detergentů 
a podobných roztoků.

Nevystavujte nástroje následujícím produktům a podmínkám :

•  Fenoly

•  Jodofor

•  Kyselina vinná, bělidla, peroxidy, prostředky na bělení zubů nebo odstranění zubního kamene

•  Zrcátka do rukojetí dotahujte ručně, aby nedošlo k poškození nástroje

Při čištění vždy používejte jen pH neutrální roztoky. Před čištěním a sterilizací vždy odstraňte všechny obaly. 
Kontaminované nástroje mohou být čištěny pouze v rukavicích a s příslušnou ochranou očí.

Opakovaná sterilizace má na životnost PDT nástrojů minimální vliv, doba použitelnosti nástrojů je dána 
opotřebením a broušením. Čištění sond s leptanými měrkami ultrazvukem může po určité době způsobit 
zhoršení viditelnosti těchto měrek.

Požadavky na sterilizaci:

Nevystavujte nástroje teplotě vyšší než 176 °C (350° Fahrenheit). 
Sterilizace v autoklávu nebo horkým vzduchem je povolena. 
Doba sterilizace závisí na výši teploty.

PDT Wingrove™ titanové nástroje na implantáty, kazety a brousící kameny mohou být rovněž sterilizovány 
za stejných podmínek jako ostatní PDT nástroje.

INSTRUKCE 
PRO STERILIZACI 
NÁSTROJŮ 
FIRMY PDT

CRESCO PRAHA
tel./fax: +420 284 821 078
mobil: +420 603 437 629
e-mail: info@crescopraha.cz

www.crescopraha.cz


