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ESTETISK SKIKTNING MED LM-ARTE™ LYCKAS DET
LM-Arte™ är en uppsättning innovativa instrument för restaurering av tänder
och har utformats speciellt för komposituppbyggnad genom skiktteknik.
Varje tandinstrument är märkt med en färg och namngivet enligt sin funktion.
På så vis blir det lätt för dig att genomföra enkla, funktionella och snabba
behandlingar. De lätta och ergonomiska LM™-skaften och spetsarna som
utformats av högkvalitativa material gör att instrumenten är lätthanterliga och
hjälper dig att uppnå utmärkta behandlingsresultat.

SAMARBETE MED STYLEITALIANO™

Instrumentserien LM-Arte™ har utvecklats i samarbete med StyleItaliano™ en grupp skickliga tandläkare som delar vår passion för utveckling av
suverän tandvård.
Projektet StyleItaliano™ uppstod
som en inspirerande idé hos två goda
vänner – Walter Devoto and Angelo
Putignano. Dessa berömda experter
inom traditionell och estetisk tandvård
lade märke till att det visserligen fanns
gott om lämpligt material tillgängligt för
att skapa snygga tandvårdsresultat,
men att det också fanns en brist på bra
instrument för att tillämpa materialen.
StyleItaliano™ är en växande grupp skickliga tandläkare som bidrar med nya idéer som förenklar och
effektiviserar vardagliga tandvårdsrutiner. Via sociala medier når de idag ut till tusentals tandläkare med
översiktliga bilder, instruktionsvideor, kurser, tal och föreläsningar. Läs mer om StyleItaliano™:s filosofi på
www.styleitaliano.org och ta del i gruppens lyckade verksamhet!

LMArte™ Solo - TANDINSTRUMENTDUO
FÖRENKLAR DINA RUTINER

NYHET!

VARFÖR?
Dessa tandinstrument är perfekta för att skapa smidiga tandläkarrutiner:
med hjälp av endast två instrument kan du utföra de flesta avancerade
restaureringarna både som före- och efterbehandling.
Följ och prenumerera på
StyleItaliano™-gruppen
på Facebook och
på Instagram

VAD?
LM-Arte™ Solo tandinstrument gör allt smidigare, från
fyllnader till ergonomi och hygien då färre instrument behövs
på instrumentbrickan. Effektivisera behandlingen med dessa två tandinstrument
som är allt du behöver för direkta kompositrestaureringar av främre och bakre
tänder.

Läs mer på följande sidor och besök LM™:s websida på
www.lm-dental.com/LM-Arte

STORT UTBUD AV TANDINSTRUMENT
NYHET!

LM-Arte™ Applica

LM-Arte™
Applica Twist

LM-Arte™ Modella

LMErgoSense®

LM 46-49 ES

LMErgoMax™

LM 46-49 XSI

LMErgoSense®

LM 464-494 ES

LMErgoMax™

LM 464-494 XSI

LMErgoSense®

LM 442-443 ES

LMErgoMax™

LM 442-443 XSI

LM-Arte™
Cusp Misura

LMErgoSense®

LM 468-469 ES

LMErgoMax™

LM 468-469 XSI

LM-Arte™ Fissura

LMErgoSense®

LM 481-487 ES

LMErgoMax™

LM 481-487 XSI

LM-Arte™ Eccesso

LMErgoSense®

LM 307-308 ES

LMErgoMax™

LM 307-308 XSI

NYHET!

LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense®
LMErgoMax™

LM 488-489 ES
LM 488-489 XSI

LM-Arte™
Solo Anterior

LMErgoSense®

LM 431-433 ES

LMErgoMax™

LM 431-433 XSI

LMErgoSense®

LM 434-438 ES

LMErgoMax™

LM 434-438 XSI

NYHET!

LM-Arte™ Misura

LM-Arte™
Posterior Misura

LMErgoSense®

LM 496-497 ES

LMErgoMax™

LM 496-497 XSI

LMErgoSense®

LM 498-499 ES

LMErgoMax™

LM 498-499 XSI

LM-Arte™
Solo Posterior

UTVALDA INSTRUMENTUPPSÄTTNINGAR FÖR DINA HÖGKVALITATIVA RESTAURERINGAR
NYHET!

NYHET!

Olika skaft att välja bland
Alla LM-Arte™-instrument
finns tillgängliga med två olika
ergonomiska skaftvarianter:

LMErgoSense®

LM-Arte™ Set

LM-Arte™ Posterior Set

LM-Arte™ Complete Set

Komplett uppsättning till behandling av
främre tänder i LM-Servo™ 5-kassett,
där det ingår
- LM-Arte™ Eccesso
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Applica
- LM-Arte™ Condensa

Komplett uppsättning till behandling av
bakre tänder i LM-Servo™ 5-kassett,
där det ingår
- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella
- LM-Arte™ Condensa

Komplett instrumentkit till all slags
behandlingar i LM-Servo™ 8-kassett,
där det ingår
- LM-Arte™ Eccesso
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Applica
- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense®
LMErgoMax™

LM 6840 ES

LMErgoSense®

LM 6844 ES

LMErgoSense®

LM 6848 ES

LM 6840 XSI

LMErgoMax™

LM 6844 XSI

LMErgoMax™

LM 6848 XSI

Större storlek och utformning
ger suverän greppkapacitet med
effektiva och bra ergonomiska
resultat, vilket bevisats genom
vetenskapliga, kliniska tester.
(Ø 13,7 mm)
Skaftet finns tillgängligt med
inbyggd LM DTS™ RFID-etikett,
effektivt och praktiskt
vid hantering och
patientsäkerhet. Läs mer på
www.dentaltracking.com.

LMErgoMax™

Denna klassiska ergonomiska
utformning fungerar bra vid
alla kliniska behandlingar och
är bekväm att hålla i samt
lätthanterlig. (Ø 11,5 mm)

NYHET!
INSTRUMENTET FÖR DIREKTA SKALFASADER
LM-Arte™ Solo Anterior

INSTRUMENTET FÖR BAKRE TÄNDER
LM-Arte™ Solo Posterior

Instrument för högkvalitativa estetiska restaurationer av
framtänder. Runda och raka spatlar utformade att användas
för komposituppbyggnad på framtänder, särskilt mot läppar.

Instrument för högkvalitativa kompositrestaurationer av bakre
tänder. Kompositinstrument utformat för att användas till bulkfyllning
och uppbyggnad av kompositmaterial. Med den vassa spetsen
skapar du konturer på ocklusala ytor.

Vass spets
Modellering med
precision
Mikromodellering
Gränsmarkeringar
Skrapning

Tunt blad
Modellering mellan tänder

Platt profil
Avlägsnande av
restöverskott
Avlägsna
fyllningsöverskott

Raka kanter
Skrapa

Konvex perfil
Modellering på ett enda ställe
Skapa djupa partier
Skapa buckal profil
Skapa cervikal profil
Komma åt svåråtkomliga
partier

Platt profil
Utjämning
Uniform

Vinklad kant
Begrepp
Skrapa

Vassa kanter
Skära, dela mitt itu
och dela Sidvallar

Rundad spets
Känsliga gränsmarkeringar
Cervikala konturer

Platt instrumentspets
Kompositinstrument

4-5 mm säkert parti för
bulkfyllning
Test till bulk- och fyllnadsmaterial
Spetsig profil
Avlägsna fyllningsöverskott
Lutande formgivning
Sekundär anatomi

Vinkling
Åtkomst
vid djupa
håligheter
Halvrunda kanter
Lutande modellering
Avlägsna fyllningsöverskott
Avlägsnande av plack

Vass spets
Modellering med precisionsförmåga
Mikromodellering
Gränsmarkeringar
Skrapning
Flödesspridning
Avlägsnande av bubblor

APPLICERA
FLEXIBELT

APPLICERA MED
EN VRIDNING

MODELLERA
FLEXIBELT

En mycket smal och flexibel
spatel för hantering och estetisk
modellering av komposit. Med den
flexibla spetsen kan man varsamt
formge kompositskikten så att
de motsvarar tandens naturliga
former. Applicas tunna spets
används vid modellering i trånga
partier eller mot matrisbandet.

En fin, flexibel och smal spatel
för kompositmodellering. Med
Applica Twist blir det mycket lätt att
modellera i approximala utrymmen
och marginala kanter i matrisen.
Med de vinklade spetsarna
kommer du åt mycket
svåråtkomliga ytor, utan att
arbetspositionen för handen
onödigt försämras.

Extra fin, vid spatel för uppbyggnad av
komposit. Passar särskilt bra till bredare
tandytor som munnpartier
vid framtänderna. Den breda
spatelspetsen används för att
jämna ut kompositmaterialet.
Den flexibla, varsamma och vassa
spetsen gör att estetiska detaljer
kan utformas med precision.
Spateln fungerar utmärkt
för att applicera komposit från
en spruta.

LM-Arte™ Applica

LM-Arte™ Applica Twist

LM-Arte™ Modella

TRYCK FÖRSIKTIGT
LM-Arte™ Condensa

En lång och rundad
stoppare, särskilt utformat
för kompositmodellering.
Instrumentets vinklade delar
ger obegränsad åtkomst även
vid svåråtkomliga håligheter.
Condensa har både en tjock
och en tunn spets som kan
användas för olika stora
håligheter både i främre och
bakre partier. Den runda
instrumentänden möjliggör
en sammanpressning av
kompositmaterial, helt utan
risk för att fastna.

APPLICERA JÄMNT

LM-Arte™ Misura

Ett enastående instrument
för att applicera lager av
kompositmaterial med perfekt
tjocklek horisontalt och vertikalt
vid restaurering av framtänder.
Efter att skikten applicerats
och innan polymerisering av
dentinkompositen, placeras
den tunnare, cylinderformade spetsen på tandemaljen. På
så vis modelleras försiktigt det återstående opolymeriserade
kompositskiktet under den koniska spetsen och ett optimalt
utrymme lämnas för emaljkompositskikt. Misura-instrumentets
tjocka, korta ände placeras horisontalt på den preparerade
kavitetskanten så att spetsens ände ligger på den ursprungliga
emaljen. Detta fastställer rätt mängd transparent komposit
att applicera på översta skiktet. Estetisk restauration uppnås
med en jämn balans mellan opak och genomskinlig
komposit, vilket gör att grå effekter
av kompositen undviks.

GÖR EN JÄMN
FYLLNING

UTVÄRDERA
TYDLIGT

Posterior version av
det populära Misurainstrumentet. Utformad för
att kunna uppnå perfekt
horisontell och vertikal
tjocklek hos kompositskikten
vid posteriora restaurationer.
Instrumentets gaffelformade
ände möjliggör modellering
av den proximala väggen för
att kopiera den angränsande
tandens höjd och anatomi
med närvaro av en matris.

Ett suveränt instrument för
mätning av tandkuspens storlek
och höjd vid utvärdering av
behovet av tandkuspförberedelse
för fixering och restauration.
Passar perfekt vid utvärdering
av den naturliga tandstrukturens
resistenskraft och val av
restaureringsteknik. Om
spetsen på gaffelinstrumentet
når hela vägen ner till spetsens
märken är tandstrukturen för
svag att stå emot ocklusion
vid direkt restaurering. Andra
behandlingsalternativ måste
övervägas.

LM-Arte™ Cusp Misura

LM-Arte™ Posterior Misura

NYHET!

FORMGE MED PRECISION

AVSLUTA SNYGGT

LM-Arte™ Fissura

LM-Arte™ Eccesso

Modelleringsinstrument med två extremt vassa
spetsar. Den koniska spetsen är perfekt för att
formge ocklusala ytor hos de bakre tänderna.
Instrumentets smala, böjda spets är perfekt
för att formge fissurer och mameloner samt
för att belägga skikt av komposit eller sealer.
Fissura-instrumentets flexibilitet gör
det möjligt att varsamt kontrollera
om det finns rester av
bondingmaterial kvar
på tandytorna.

Ett tandinstrument skapat för
att avlägsna komposit- och
bondingrester. De särskilt vinklade
instrumentspetsarna på Eccesso
lämpar sig utmärkt för att
avlägsna överskott från
cervikala främre ytor eller
interproximala molarytor.
Detta ypperliga och flexibla
instrument kännetecknas av
optimal längd, tjocklek
och bredd på bladet.

Besök StyleItaliano™ hemsidan
på www.styleitaliano.org med
information om behandlingsfall och
restaureringar med LM™-instrument

KLARA AV UTMANINGEN MED
TANDKÖTTSRETRAKTION - LMGengiva™
Syftet med restaurerande behandling av en cervikalskada är att
uppnå en perfekt försegling, stark bonding och utmärkt polering
av kompositmaterialet. Mekanisk tandköttsretraktion vid cervikala
restaureringar kan bli traumatisk om den inte görs ordentligt.

TANDKÖTTSRETRAKTORER
•
•
•
•
•
•
•
•

LM-Gengiva™
Instrumentkit för tandköttsretraktion

•
•

LMErgoSense®

LM 7556K ES

LMErgoMax™

LM 7556K XSI

Innehåller instrumentet LM-Gengiva™, blå tandköttsretraktorer (förpackning med ca 90 st,
30 st storlek) och LM-MultiLever™ för avlägsnandet av plastände

•
•

retraherar tandköttet från
restaureringen
den hårda plastspetsen medger
en kraftig retraktion
plastspetsarna ger viss flexibilitet
för mer anpassning under tryck
spetsen verkar som en tät försegling
mellan tandköttet och tanden
skyddar tandköttet och minskar
sannolikheten för misslyckade
fixeringar
bondingytan och tandköttskanten
syns tydligt; perfekt kontrast mot
mjukvävnader
kan anpassas med borr borr för att
passa konvex eller konkav tandrot
spetsens yta fastnar inte på
bondingmaterialet
ingen interferens med
polymeriseringen
för engångsbruk.

LMGengiva™

Instrumentet LM-Gengiva™ med tandköttsrektratorer används för
att undvika att tandköttet skadas i onödan och för att uppnå bästa
behandlingsresultat. Med hjälp av denna
metod uppnås önskat slutresultat:
mjukvävnaden skadas inte och
estetiska krav kan uppfyllas.

Tel. +358 2 4546 400
info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

Pat. www.lm-dental.com/patents

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

0321 Vi förbehåller oss rätten att genomföra ändringar.
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