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ENKELT OCH GENIALISKT

LMSharpDiamond™

SLIPFRI BELÄGGNING

LMDualGracey™ för ENKEL INSTRUMENTERING
LM Dual Gracey™ kombinerar fördelarna med en universalkyrett och en Gracey-kyrett i ett instrument. De här
instrumenten är utformade för att avlägsna supra- och subgingival tandsten från alla tandytor. LM Dual Gracey™konceptet som kombinerar Gracey-kyretter och universalkyretter gör att färre instrument behöver användas.
Den traditionella uppsättningen med fyra Graceys kan ersättas av endast två LM Dual Gracey™-instrument:
Syntette™ och Syntette™ Anterior.
HELT ENKELT GENIALISK SPETSDESIGN
Alla LM Dual Gracey™-spetsar har två ellipsformade eggar – en mesial och en distal egg. Den här designen
gör det möjligt att behandla både mesiala och distala tandytor. Den nedre halsen hålls parallell med
tandens yta under depuration, vilket är särskilt användbart vid subgingival åtkomst. LM Dual Graceys™
är lämpliga för vertikala, horisontala och sneda depurationstekniker.
KOMBINERADE FÖRDELAR: UNIK SPETS, ERGONOMISKT GREPP OCH SLIPFRI BELÄGGNING
Dubbelsidiga Gracey-spetsar ger universalanpassning och snabba, enkla övergångar från tand
till tand under ett klinikbesök. LM-ErgoSense® skaftet av medicinklassad silikon har ett säkert,
bekvämt grepp, förhöjd taktil känsla och en ergonomi som rankas som den bästa.
LM Sharp Diamond™-tekniken ger helt slipfria instrument.

”

Känns fantastiskt
i handen.”
LM-ErgoSense® ergonomi rankades
som den bästa i studier utförda av finska
arbetshälsoinstitutet.

”

LMSharp Diamond™ SLIPFRI

Det är skönt att inte längre behöva slösa tid på att slipa! Eftersom
LM Sharp Diamond™-instrumenten är helt slipfria kan jag fokusera
på det kliniska arbetet. Den långvariga skärpan gör verkligen
skillnad!”
Anna, legitimerad tandhygienist, USA

Skanna QR-koden för
mer information om
slipfri beläggning
på www.lm-dental.com/
SharpDiamond

Historien om LMSyntette™, den URSPRUNGLIGA Dual Gracey
LM™-INNOVATION

I slutet av 70-talet såg den svenske tandläkaren Leif Ericsson, chef för parodontologiska avdelningen
på Västerviks sjukhus, ett problem med antalet och komplexiteten i de instrument som användes vid
parodontologiska behandlingar. Skulle det inte vara möjligt att ha ett enklare val och ett mer mångsidigt
instrument? undrade han.

Gracey 11/12 för mesialytor och Gracey 13/14 för distalytor var mycket populära instrument, men det var nödvändigt att växla mellan
dem vid behandling av ett interdentalrum. Leif Ericsson analyserade de båda Gracey-instrumentens utformning och funktion, och fick
den innovativa idén att kombinera dem i ett enda instrument. En syntes av två kyretter – en Syntette™!
Idén blev till en skiss på ett papper, som hamnade i en låda och blev liggande under några år.
MÖTE PÅ TÅGET
På 80-talet befann han sig i trängseln på ett pendeltåg i Stockholm på väg tillbaka från en tandläkarkonferens. Av en slump hamnade
han bredvid Pekka Kangasniemi, finsk tandläkare och grundare av LM-Dental™. De började prata om idén med en dubbelsidig Gracey,
ett verkligt universalinstrument, och Syntette™ var född.

ENKELT OCH GENIALISKT!
Historien får nu en fortsättning i Syntette™ Anterior,
som kompletterar uppsättningen LM Dual Graceys™.

Rekommendation för optimala behandlingar
Syntette™ Anterior

Syntette™

och/eller

och/eller

Mini Syntette™ Anterior

Mini Syntette™

LMDualGracey™-instrument
-	Ursprungliga LM Dual Gracey™-kyretten, en kombination av universalkyrett med
Gracey-kyrett 11/12 och Gracey-kyrett 13/14
-	För att avlägsna supra- och subgingival tandsten i premolar- och molarområden
- För alla tandytor
- Mini-modellen är utmärkt i trånga, djupa fickor

Syntette™
LMSharp Diamond™ SLIPFRI

LMErgoSense®

LM 215-216SD ES

Utan beläggning/kan slipas

LMErgoSense®

LM 215-216 ES

LMErgoMax™

LM 215-216 XSI

LMErgoNorm™

LM 215-216 SI

Mini Syntette™
LMSharp Diamond™ SLIPFRI

LMErgoSense®

LM 215-216MSD ES

Utan beläggning/kan slipas

LMErgoSense®

LM 215-216M ES

LMErgoMax™

LM 215-216M XSI

LMErgoNorm™

LM 215-216M SI

NYHET

LM Dual Gracey™-instrument
har avrundad spets med två
skärande eggar.

- LM Dual Gracey™, en kombination av universalkyrett med och Gracey-kyrett
1/2 och och Gracey-kyrett 7/8
- För att avlägsna supra- och subgingival tandsten i anterior- och premolarområden
- För alla tandytor
- Mini-modellen är utmärkt i trånga, djupa fickor

Skanna QR-koden för
mer information och video på
www.lm-dental.com/
DualGracey
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Syntette™ Anterior
LMSharp Diamond™ SLIPFRI

LMErgoSense®

LM 275-276SD ES

Val av skaft
LMErgoSense®

Den större diametern och utformningen ger ett utomordentligt grepp
som har visat sig vara både ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga
kliniska tester. Unikt intelligent skaft med möjlighet till RFID-tagg – se
mer på www.dentaltracking.com. Ø 13,7 mm
LMErgoMax™

Mini Syntette™ Anterior

Klassisk ergonomisk utformning som fungerar väl i alla kliniska
behandlingar och säkerställer utmärkt taktil känsla. Ø 11,5 mm
LMErgoNorm™

LMSharp Diamond™ SLIPFRI

LMErgoSense®

LM 275-276MSD ES

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.
Ø 8,5 mm
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