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Med hjälp av LM-LiftOut™ kan extraktion av 
tänder ske så atraumatiskt som möjligt vilket ger 
en snabb läkning och underlättar vid en eventuell 
implantatbehandling. Den tunna spetsen  
på instrumentet förs in i det periodontala 
utrymmet och förs sedan långsamt mot  
rotens apex samtidigt som instrumentet  
vrids försiktigt fram och tillbaka.  
LM-LiftOut™ är inte avsett att  
användas som hävel.

Luxationsinstrument för
atraumatisk extraktion



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

Rak

Krökt

Extraktion med ergonomi och
luxera atraumatiskt
Välkänd ergonomi och kvalité från LM™ nu också i
extraktionsinstrument

Vinklar och storlekar

Egenskaper Fördelar

Ergonomisk design – bekväm att hålla i och
enkel att vrida

LM-ErgoTouch-yta – lätt, halkfritt grepp

Välbalanserad – kontrollerat grepp

Låg vikt – mindre belastning
för händer

Tydlig färgkodning – enkel identifiering

LM-DuraGradeMAX™
-superstål – starka och skarpa blad

Tät skarv mellan
skaft och blad – hygieniskt

LM™:s extraktionsinstrument erhöll 
utmärkelse som Bästa Produkt år 2014.

Skanna Qr-koden!



LM-SlimLift-instrumenten är utvecklade för att skära
ligament i periodontalspalter som är för trånga för att nås
med konventionella luxationsinstrument. Den extremt tunna
spetsen förs in i den smala parodontalspalten och förs
sedan långsamt mot rotens apex samtidigt som instrumentet
förs varsamt fram och tillbaka. Detta gör extraktionen  
så atraumatisk som möjligt vilket förkortar  
läkningstiden. LM-SlimLift™ är inte avsett  
att användas som hävel.

Luxationsinstrument för ytterst
smala parodontalspalter

Med den extremt tunna
spetsen görs extraktioner så

atraumatiskt som möjligt



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

“Jag använder nu LM-SlimLift™-
instrumenten för nästan alla 
extraktioner. Jag använder 
också de luxationsinstrument 
som jag tidigare föredrog men 
jag använder de traditionella 
instrumenten mindre ofta.

LM™:s tunna luxations-
instrument kan även föras in i 
särskilt smala periodontalspalter. 
När breda instrument används 
sprids luxationskraften över ett 
bredare område mot sidorna 
och på djupet mot rotspetsarna 
så att risken för fraktur av 
särskilt de sköra rötterna, 
avsevärt begränsas. De flesta 
extraktioner kan utföras med 
luxationsinstrument utan att 
ytterligare åtgärder behövs

Utformningen av och materialet 
i LM-SlimLift™-instrumentet 
gör det möjligt att få ett utmärkt 
grepp om instrumentet. Första 

gången kan handtagen till och 
med kännas för stora men i det 
kliniska arbetet har jag märkt 
att de passar handen perfekt. 
Instrumentet kan antingen hållas 
i handflatan eller endast med 
fingrarna. Det är lätt att välja ett 
passande instrument för alla 
kliniska behov från det breda 
urvalet av storlekar. De breda 
bladen är lämpliga för extraktion 
av molarerna i underkäken 
medan de smala spetsarna 
är perfekta till exempel för 
extraktion av de smala rötterna 
på tänderna i överkäken. 

Jag kan rekommendera LM-
SlimLift™-instrumenten för 
alla tandläkare: det är klokt att 
överge alla gamla instrument
som inte fungerar optimalt. Man 
hör ofta om fall då behandlingen 
av roten har tagit nästan två 
timmar.”

Tunna LM-SlimLift™-
instrument - utan tvivel
en mera atraumatisk lösning

Läkare, tandläkare, Doktor i medicinsk
vetenskap, Oral kirurg, Peter Jungell
Helsingfors, Finland

Rak
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Vinklar och storlekar



Hävlar för extraktion med kraft
LM-TwistOut är avsedda för extraktion av tänder. 
Instrumentet är bra att använda i situationer där det 
behövs kraft och hävlingsrörelser.

Hävlar för extraktion med kraft
LM-TwistOut™ är avsedda för extraktion av tänder. 
Instrumentet är bra att använda i situationer där det 
behövs kraft och hävlingsrörelser.



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

“Jag hittade den här häveln på den 
australiensiska tandläkarkongressen i 
Melbourne förra året. Eftersom vår mottagning 
är belägen på lands bygden och vi troligen utför 
flera tandutdragningar än vad som normalt 
förekommer i en stad är det för oss ett mycket 
praktiskt instrument. 

Enligt min mening är luxatorer ofta för veka och 
om för mycket tryck används kan de böjas eller 
gå sönder. Den här häveln från LM™ är särskilt 
utformad för vridmomenttillämpningar. 

Jag använder den här häveln för alla extraktioner 
och jag har hela uppsättningen av raka och vink-
lade modeller i alla storlekar. Det är ett mycket 
stadigt och enkelt instrument som gör det 
mycket lättare att utföra extraktioner.

Jag har ofta undrat varför det inte fanns en 
stadigare luxator på marknaden, men nu förstår
jag att den här häveln var just det jag sökte efter.”

“Den här häveln från LM™ 
är särskilt utformad för 
vridmoment-tillämpningar”

Bite Magazine, augusti 2014
av Dr. Davis Lakatos,
Complete Dentistry, Kilcoy, QLD, Australien

Rak
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Vinklar och storlekar



LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8  |  FI-21600 Parainen  |  Finland

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

Slipsten
LM 818002 
Bladen, som är handgjorda och tillverkade i LM-
DuraGradeMAX™-superstål, hålls skarpa och varar längre 
om de används och underhålls på rätt sätt. Vid behov 
slipas extraktionsinstrument snabbt och enkelt med LM:s 
runda slipsten.

Root Tip Pick  
LM 769-771 XSI/ES
 - rotspetsinstrument
 - lämplig till svåråtkomliga områden

LM-RootOut™
LM 812210
 - utvecklad för att varsamt få små rotrester ur alveolen
 - rekommenderas inte för rotspetsåtgärder som  
kräver mera kraft

 - liknar Heidbrink-rotspetshävlar
 - ergonomiskt handtag med slintsäkert grepp

Rotspetsinstrument
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Enkelt underhåll
Kassett  
LM 810001 
Instrumenten levereras i en praktisk kassett som skyddar 
både instrumentet och användaren vid underhåll. 
Kassetten förhindrar att instrumentet punkterar 
sterilipåsen. Kassetten kan färgkodas.


