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LM-LiftOut™-instrumentin avulla hampaan-
poisto voidaan suorittaa mahdollisimman 
atraumaattisesti. Tämä on tärkeää nopean 
paranemisen ja mahdollisen myöhemmän
implantoinnin mahdollistamiseksi.  
Instrumentin ohut kärki viedään 
parodontaalirakoon ja hivutetaan  
kohti juuren apikaalista osaa, samalla 
edestakaisin hellävaroen kiertäen.
LM-LiftOut™ ei sovellu vipuamiseen.

Luksointi-instrumentit
atraumaattisiin poistoihin



LM-LiftOut™ C5
LM 812450 

5 mm

LM-LiftOut™ C4
LM 812440 

4 mm 

LM-LiftOut™ C3
LM 812430 

3 mm 

LM-LiftOut™ S5
LM 812250 

5 mm

4 mm
LM-LiftOut™ S4
LM 812240 

LM-LiftOut™ S3 
LM 812230 

3 mm

LM-LiftOut™ S2
LM 812220 

2,5 mm

Suora

Taivutettu

Puhtia ja pitoa poistoihin sekä
atraumaattinen luksointi
Tuttua LM™:n instrumenttiergonomiaa ja tuntoherkkyyttä 
poistoinstrumenteissa

Taivutukset ja koot

LM™ ominaisuus Hyöty

Ergonominen muotoilu – istuu käteen &
helppo pyörittää

Pitävä LM-ErgoTouch
-pinta – lipsumaton & kevyt ote

Hyvin tasapainotettu – kontrolloitu ote

Kevyt – vähentää käden rasitusta

Selkeä värikoodaus – helppo tunnistaa

LM-DuraGradeMAX™
-superteräs – vahvat ja terävät työosat

Terän tiivis liitos – hygieeninen

LM:n ekstraktioinstrumentit arvioitiin 
vuoden 2014 parhaaksi tuotteeksi.

Skannaa QR-koodi  
ja lue arviointi!



LM-SlimLift™-luksointi-instrumentit on suunniteltu sopimaan
erityisesti ahtaisiin paikkoihin joihin perinteisillä luksointi-
instrumenteilla ei pääse. Tämä mahdollistaa atraumaattisen 
hampaanpoiston ja edesauttaa kudoksen nopeaa paranemista. 
Erittäin ohueksi muotoiltu instrumentin terä  
asetetaan kapeaan parodontaalirakoon ja hitaasti  
hivutetaan kohti juuren kärkeä edestakaisella  
liikkeellä. LM-SlimLift™ ei sovellu vipuamiseen.

Luksointi-instrumentit atraumaattiseen
poistoon ahtaissa raoissa

Terän erittäin ohut
muotoilu mahdollistaa mitä
atraumaattisimmat poistot.



LM-SlimLift™ S3
LM 812630 

LM-SlimLift™ S4
LM 812640 

LM-SlimLift™ S5
LM 812650 

LM-SlimLift™ C3
LM 812830 

LM-SlimLift™ C4
LM 812840 

LM-SlimLift™ C5
LM 812850 

3 mm

4 mm

5 mm

3 mm

4 mm

5 mm

”Käytän LM-SlimLift™-instru-
mentteja nykyään lähes 
kaikissa poistoissa. Rinnalla 
käytän vanhempia suosimiani 
luksointi-instrumenttejani, mutta 
perinteisten heebeleiden
käyttö on jäänyt vähemmälle.

LM™:n ohuen luksointi-
instrumentin saa hyvin jopa 
erityisen ahtaisiin parodontaali-
rakoihin. Leveillä instrumenteilla 
luksoiva voima välittyy laajem-
malle alueelle sivuille ja syvälle 
juurten kärkeen päin, jolloin 
erityisesti hauraiden juurien 
murtumisriski pienenee 
huomattavasti. Suurin osa
poistoista voidaan tehdä 
luksointi-instrumenteilla ilman, 
että tarvitaan muita operatiivisia 
toimenpiteitä.

LM-SlimLift™-instrumenttien 
kahvan muotoilu ja materiaali 
ovat sellaiset, että instrumentista 

saa erinomaisen otteen. 
Ensikosketuksella kahvat 
tuntuivat jopa liian isoilta, mutta
kliinisessä työssä olen jatkossa
huomannut niiden sopivan
erinomaisesti käteeni. Instru-
menttia voi pitää joko 
kämmenellä tai vain sormien 
varassa. Laajasta koko-
valikoimasta on helppo löytää
sopiva instrumentti kliiniseen
tarpeeseen. Leveät terät sopivat
alamolaarien poistoon ja kapeat
kärjet esimerkiksi ylähampaiden
kapeiden juurien poistoon.

Voin suositella LM-SlimLift™-
instrumentteja kaikille hammas-
lääkäreille: vanhoista ja huonosti
toimivista instrumenteista 
ja vivuista kannattaa luopua 
kokonaan. Liian usein kuulee 
tapauksista, joissa juuren 
käsittely on kestänyt pitkälti
toista tuntia.”

Ohuet LM-SlimLift™
-instrumentit – oikeasti
atraumaattisempi ratkaisu
Suukirurgian EHL, LL, LKT
Peter Jungnell
Helsinki

Suora

Taivutettu

Taivutukset ja koot



Vivut kun tarvitset voimaa
LM-TwistOut™-instrumentti soveltuu hampaiden 
poistoon tilanteissa, joissa voimankäyttö ja vipuliikkeet 
ovat tarpeellisia.



LM-TwistOut™ C5
LM 814450 

LM-TwistOut™ C4 
LM 814440 

4 mm

LM-TwistOut™ C3 
LM 814430 

3 mm

LM-TwistOut™ S5 
LM 814250 

5 mm

LM-TwistOut™ S4 
LM 814240 

4 mm

LM-TwistOut™ S3 
LM 814230 

3 mm

5 mm

”Satuin huomaamaan tämän vipuinstrumentin 
hammaslääketieteellisessä kongressissa 
Australian Melbournessa viime vuonna. Koska 
toimimme maaseudulla, meillä tulee vastaan 
hampaanpoistoja todennäköisesti jonkin verran 
useammin kuin taajama-alueilla, ja tämä työkalu on 
erittäin kätevä. 

Mielestäni luksointi-instrumentit ovat usein 
sironpuoleisia, ja ne taipuvat tai rikkoutuvat 
helposti, jos niihin kohdistuu vähänkään liikaa 
voimaa. Tämä LM™:n vipu soveltuu erityisesti 
vääntövoimaa vaativiin toimenpiteisiin. 

Käytän hampaanpoistoihin aina tätä vipua, ja 
minulla on täydellinen sarja erikokoisia suoria ja 
taivutettuja malleja. Se on erittäin lujarakenteinen ja 
yksinkertainen työkalu, jonka avulla hampaanpoisto 
sujuu paljon helpommin.

Olin usein miettinyt, miksei markkinoilla ole 
tukevampia luksointi-instrumentteja, mutta sainkin 
huomata, että tämä vipu oli juuri se, mitä olin etsinyt.”

”Tämä LM™:n vipu 
 soveltuu erityisesti 
 vääntövoimaa 
 vaativiin toimenpiteisiin.”
Bite Magazine, elokuu 2014
hammaslääkäri Davis Lakatos,
Complete Dentistry, Kilcoy, QLD, Australia

Suora

Taivutettu

Taivutukset ja koot



LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8  |  FI-21600 Parainen  |  Finland

info@lm-dental.com  |  www.lm-dental.com

Teroituskivi
LM 818002 
LM-DuraGradeMax™-superteräksestä valmistetut  
ja käsin viimeistellyt terät pysyvät pitkään terävinä ja 
ovat oikein käytettynä ja huollettuna pitkäikäisiä. Teroita 
poistoinstrumentit silloin tällöin pyöreällä teroituskivellä.  
Se on yksinkertainen ja nopea tapa pitää ne parhaassa 
terässä ja aina käyttövalmiina.

Root Tip Pick  
LM 769-771 XSI/ES
 - Käy juurenkärjen ja -sirujen poistoon.
 - Sopii hyvin vaikeasti ulotuttaviin paikkoihin.

LM-RootOut™
LM 812210
 - Sopii hienovaraiseen juurensirun poistoon.
 - Ei suositella käytettäväksi voimaa vaativiin 
juurensirujen poistoon.

 - Muistuttaa Heidbrink-sirunpoistajaa.
 - Ergonomisesti muotoiltu kahva takaa pitävän otteen.

Sirunpoistoinstrumentit
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Kätevä huoltaa
Kasetti  
LM 810001 
LM™-poistoinstrumentit toimitetaan kätevässä kasetissa, 
joka suojaa sekä instrumenttia että käsittelijää huolto-
kierron aikana. Kasetissa steriloitu instrumentti ei puhko 
pussia ja pysyy näin varmemmin steriilinä. Kasetin voi 
värikoodata.


