Aesculap Dental
Parodontologia
Kompetencja w stomatologii
Competence in Dentistry

Stomatologia stoi dzisiaj przed
decydującymi zmianami. Aktualna
wiedza medyczna i technologiczna, pozwala na to, że
zabiegi są coraz bardziej
precyzyjne, przy zastosowaniu
mniej inwazyjnych technik operacyjnych.
Decydującym elementem tego
postępu jest, obok rosnącego polepszenia możliwości diagnostycznych, równoległy kompleksowy rozwój instrumentarium
stomatologicznego.
Aesculap z nowymi innowacyjnymi
produktami przyczynia się w
zasadniczy sposób do tego
rozwoju.
Produkty-Aesculap powstają przez
nasz intensywny kontakt z
klientami. Dotyczy to obszarów
innowacyjnych jak np. instrumentarium mikrochirurgiczne dla
potrzeb implantologii, paradontologii, endodoncji, oraz w
równym stopniu w obszarze standardowego instrumentarium
stomatologicznego.
Produkty-Aesculap-potwierdziły
swoją wartość w codziennej
praktyce, na całym świecie
również pod względem kosztów.
Wobec limitowanego budżetu inwestycyjnego również
2

optymalizacja przebiegu procesów
w szpitalu i praktyce, oraz z tym
związany wzrost efektywności, jest
drogą do lepszego wykorzystania
istniejących zasobów.
Poniższa oferta usług Aesculap
dzięki • wieloletniemu doświadczeniu
i kompetencjom w zakresie
planowania i doradztwa,
• znaną na całym świecie,
znakomitą jakością produktów,
• wysoką zdolnością dostawczą
loco magazyn,
• zindywidualizowanym usługom,
które pozwolą na zachowanie
użyteczności waszych
instrumentów
stomatologicznych
• możliwościom ciągłego nowego
doskonalenia i dokształcania,
dzięki ofercie kursów Aesculap
Akademie
pomoże Państwu w osiągnięciu
usprawnień, które spełniają stale
rosnące wymagania przyszłości.

Nowoczesne skrobaczki i skalery
powinny posiadać anatomiczny
kształt uchwytu, ze względu na
częste urazy stawu ręki, do
których dochodzi gdy kształt ten
jest nieodpowiedni. Ergonomiczny
uchwyt musi być dostosowany w
kształcie i grubości, do szczegółowego zastosowania leczniczego
Aesculap z serią „Anatomic
Colours” jest pionierem w ergonomicznych uchwytach w paradontologii. Również inne instrumenty paradontologiczne, jak np.
nasz periodontometr z określoną
siłą nacisku sprężyny udowadnia
naszą kompetencję w tym
zakresie.

Dentistry is currently facing
drastic changes. The current state
of medical and technological
knowledge means that operations
can be performed with ever
greater precision and using less
and less invasive techniques.
Along with the availability of
increasingly sophisticated
diagnostic tools, the decisive
factor underlying this progress is
the parallel ongoing development
of the entire range of dental
instruments.
With its new and innovative
products, Aesculap is playing a
decisive part in this development.
Aesculap's products are
developed strictly by the close
contact to our customers.
This applies as much to new and
innovative areas such as microsurgical instruments for implantologics, periodontics and
endodontics, as to standard
dental instruments in general.
Throughout the world, Aesculap
products have proved themselves
in day-to-day practice, not least
from the point of view of quality
and cost. With limited investment budgets available,

optimized hospital procedures and
resulting efficiency gains offer a
means of making better use of
existing resources. Aesculap's range
of services can help to achieve such
improvements.
The following service components
enable us to meet the ever
increasing demands of the future:
l

l

l

l

l

our many years of experience and
competence in the field of
planning and advice,
the world renown excellent
quality of our products,
our high level of product
availability,

Modern curettes and scalers should
have an anatomically shaped handle, since the use of an ergonomically
wrong handle design frequently
leads to occupational deseases and
may cause serious wrist injuries. An
ergonomic handle must be designed
in shape and size specifically for the
relevant indication. With our “Anatomic Colours” range of scalers and
curettes Aesculap became a pioneer
of ergonomic handles in periodontics. Other periodontal instruments,
such as our periodonto-meter with
defined spring pressure, also demonstrate our competence in this
sector.

individual and practice-oriented
service concepts to maintain the
value of your dental instruments,
continuous new opportunities
for ongoing and further
training in the form of the
courses offered by the
Aesculap Academy.
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Konsultacja kliniczna:

Clinical consultancy:

Poliklinika Periodontologii przy Centrum
Stomatologii Uniwersytetu Muenster,
Wesfalia

Department of Periodontics and Periodontology, School of Dental Medicine, University
of Muenster, Westfalen

(Dyrektor: Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter E. Lange)

(Director: Dr. Dr. h.c. Dieter E. Lange)

Periodontometr z określoną siłą
naciska 0,2 N (20 g)
Periodontal probe with defined
probing force of 0.2 N (20 g)
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W skutek braku standaryzacji siłynacisku pomiarowego, wyniki pomiarów klinicznych różnych metod
sondowania ocenia się jako
sprzeczne. Tylko przez zastosowanie czułej na nacisk sondy periodontalnej możliwe jest obiektywne
określenie stanu periodontalnego.
Przy ocenie schorzeń periodontalnych pomiar podlega licznym subiektywnym i instrumentalnym
wpływom. Dochodzi często przy
tym do niedoszacowania faktycznie istniejących głębokości sondowania. Przy za małych naciskach
pomiarowych morfologia tkanek
miękkich jest czynnikiem limitującym pomiar. Używając periodontometów DB764 i DB765 można
dzięki określonym naciskom
sprężyny o wartości 0,2 N przeprowadzić standaryzowane badania,
w szczególności w przypadku
zmian zapalnych w dziąsłach, przy
długotrwałych badaniach i w pielęgnacji pochorobowej schorzeń
periodontalnych.

Due to the lack of a standardised
measuring force, clinical measurements obtained by various
methods of probing are subject to
contradictory interpretations. The
only way to attain an objective
assessment of periodontal conditions is by using force-sensitive
periodontal probes. When evaluating periodontal diseases, probing
measurements are affected by numerous subjective and instrument-related influences. In the
process, the actual probing depths
are frequently underestimated.
If the probing force is too low,
then the soft tissue morphology is
more of the limiting factor for the
probing measurement than is the
share of coronal, supra-alveolar fibre structures. Using DB764R and
DB765R probes, it is possible,
thanks to the defined spring
pressure of 0.2 N, to perform standardised probing measurements,
especially where inflammatory
changes in the gingiva in the
context of long-term studies are
concerned and in follow-up care
in connection with periodontal
disease.
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DB765R

DB764R

PCP 11,5 C

UNC 15
1

165 mm, 6 / ”
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2

165 mm, 6 1/2”

System kodowania kolorów: o powłoce

Colour coding system, coated with titanium

tytanowo-azotowej

nitride

• dokładne znakowanie i wygładzenie

• exact marking and smoothing

• nie ulega ścieraniu

• abrasion-free

• przystosowany do sterylizacji

• sterilizable

Periodontomaty
Periodontometers
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WHO

DB768R

DB767R

DB774R

PCP 11

PCP 11,5 C

160 mm, 6 1/4”

150 mm, 6”

160 mm, 6 1/4”
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System kodowania kolorów: o powłoce tyta-

Colour coding system, coated with titanium

nowo-azotowej

nitride

• dokładne znakowanie i wygładzenie

• exact marking and smoothing

• nie ulega ścieraniu

• abrasion-free

• przystosowany do sterylizacji

• sterilizable
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1/
1

FOX

DB770R
155 mm, 6”

1
3

2

1/
1

3,5
mm

DB766R
UPM
(PCP 11,5 C
+ UNC 15)
175 mm, 7”
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3 mm

WILLIAMS-FOX

HAUER

DB775R

DB776R
1

165 mm, 6 /2”

135 mm, 5 1/4”

Periodontometry, pinceta do kieszonek zębowych, pinceta do znakowania
Periodontometers, Dental Pocket Markers,

1/
1

1/
1

CRANE CAPLAN

CRANE CAPLAN

DB908R

DB909R

140 mm, 5 1/2”

140 mm, 5 1/2”
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ANATOMICCOLOURS
Skalery + Skrobaczki
Scalers + Curettes

Odporne na zużycie części pracujące
Hardwearing working tips
W pełni nierdzewna, specjalna
stal do instrumentów
Continuous corrosion-resistent
special instrument steel

• • •

• • •

Instrument z uchwytem wykonanym
ze specjalnego wysokowartościowego tworzywa sztucznego (PEEK)
Instrument absolutely
tight-covered by a special
PEEK handle

•
•

•

•

Ergonomicznie zaprojektowany
uchwyt
Ergonomic handle design
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Anatomiczny kształt uchwytu
Bardzo lekki i poręczny zapewniający komfort pracy bez uczucia
zmęczenia
Kodowanie kolorów zapewniający szybsze odnajdywanie i wybieranie
instrumentów
Przystosowany do sterylizacji parą 134°C (autoklaw)
i goracym powietrzem 240°C

•

Anatomical “high-tech” shape

•

Extra light and “handy” ensures a more fatigue-free working

•

Colour-coded handles for a quicker and clearer orientation

•

Matowe wykończenie części pracujących
Satin finish working tips

Po stokroć sprawdzone!
millionfold approved!

Suitable for steam sterilization 134°C (Autoclave) and
hot air sterilization up to 240°C

Skalery
Scalers
zastosowanie naddziąsłowe/supragingival use

z jedną końcówką
single-ended

1/
1

DB242R

DB243R

zęby przednie
przedtrzonowe
trzonowce
uniwesalny

uniwesalny
Anteriors
1/
1

universal

Premolars
Molars
universal

145 mm, 5 3/4"

175 mm, 7"

1/
1

CRANE CAPLAN

GOLDMAN-FOX

DB340R

DB341R

DB349R

CK 6

GF 1

Cl 2/3

zęby przednie
przedtrzonowe
trzonowce
uniwesalny
Anteriors
Premolars
Molars
universal

zęby przednie
przedtrzonowe
trzonowce
uniwesalny
Anteriors
Premolars
Molars
universal

zęby przednie
przedtrzonowe
trzonowce
uniwesalny
Anteriors
Premolars
Molars
universal

175 mm, 7“

1/
1

175 mm, 7“

1/
1

165 mm, 6 1/2“
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zastosowanie naddziąsłowe/ supragingival use

delikatne
delicate

McCALL

1/
1

DB350R

DB351R

DB370R

T2/T3

USM

H 6/7

zęby przednie
przedtrzonowe
trzonowe
uniwersalny
Anteriors
Premolars
Molars
universal
175 mm, 7“

przedtrzonowe
trzonowe
miesialne/
dystlne
1/
1

1/
1

Premolars
Molars
mesial/distal
175 mm, 7“
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13S/14S

zęby przednie
przedtrzonowe

zęby przednie

miesialne/
dystalne
Anteriors
Premolars

uniwersanly
Anteriors
1/
1

175 mm, 7“

zęby przednie
przedtrzonowe
miesialne/
dystalne
1/
1

universal
mesial/distal

DB376R

DB373R

175 mm, 7“

Premolars
Molars
mesial/distal
175 mm, 7“

Skalery
Scalers
zastosowanie naddziąsłowe/ supragingival use

Standardowe-Mini
Standard-Mini

1/
1

Mini-Sierp
Miniature sickle

JACQUETTE

JACQUETTE

JACQUETTE

TOWNERJACQUETTE

DB391R

DB393R

DB394R

DB395R

DB400R

M 23

J 30 /33

J 31/32

J 34/35

U 15/33

zęby przednie
przedtrzonowe
trzonowe
uniwersalny
Anteriors
Premolars
Molars
universal

zęby przednie
przedtrzonowe
trzonowe
uniwersalny

przedtrzonowe
trzonowe
uniwersalny

175 mm, 7“

zęby przednie

uniwersalny
Anteriors
1/
1

1/
1

universal

Premolars
Molars
universal

170 mm, 6 3/4“

175 mm, 7“

1/
1

Premolars
Molars
universal
175 mm, 7“

uniwersalny
Anteriors
1/
1

universal
165 mm, 6 1/2“
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zastosowanie naddziąsłowe/ supragingival use

Mini, delikatny
Mini, delicate

CATTONI

DB390R

DB352R

DB353R

DB354R

H 5 /33

S 204/SD

S 311/12 C

S 204 S

zęby przednie

zęby przednie
przedtrzonowe

zęby przednie
przedtrzonowe

zęby przednie
przedtrzonowe

językowy

uniwersalny

Anteriors

Anteriors
Premolars

mesialne/
dystalne
Anteriors
Premolars

DB347R

1/
1
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1/
1

1/
1

uniwersalny

1/
1

lingual

universal

mesial/distal

175 mm, 7“

175 mm, 7“

175 mm, 7“

trzonowe
uniwersalny

Anteriors
Premolars

1/
1

universal

Molars
universal

175 mm, 7“

175 mm, 7“

Skalery specjalne, kilof, skrobaczki uniwersalne LANGER
Special Scalers, Hoes, Universal Curettes LANGER
zastosowanie naddziąsłowe/ supragingival use

szczęka dolna
Lower jaw

szczęka górna
Upper jaw

GOLDMANN-FOX

GOLDMANN-FOX

LANGER

LANGER

LANGER

DB345R

DB346R

DB330R

DB331R

DB332R

GF 5

GF 6

L 1/2

L 3/4

L 5/6

przedtrzonowe
trzonowe
uniwersalny

przedtrzonowe
trzonowe
uniwersalny

przedtrzonowe
trzonowe
policzkowo/
językowe

1/
1

zastosowanie nad/poddziąsłowe/ supra/subgingival use

Premolars
Molars
buccal/lingual
175 mm, 7“

1/
1

zęby przednie
przedtrzonowe
trzonowe
wargowo/językowe
miesialne/dystalne
Anteriors
Premolars
Molars
labial /lingual
mesial/distal
175 mm, 7“

1/
1

Premolars
Molars
universal
170 mm, 6 3/4“

1/
1

Premolars
Molars
universal

zęby przednie
uniwersalny
Anteriors
universal

1/
1

175 mm, 7“

170 mm, 6 3/4“
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zastosowanie nad/ poddziąsłowe/ supra/subgingival use

GOLDMANN-FOX

GOLDMANN-FOX

COLUMBIA

COLUMBIA

DB342R

DB344R

DB362R

DB363R

GF 2

GF 4

2R/2L

4R/4L

zęby przednie
przedtrzonowe

1/
1

14

uniwersalny
Anteriors
Premolars

zęby przednie
przedtrzonowe
trzonowe
uniwersalny
1/
1

universal

Premolars
Molars
universal

175 mm, 7“

175 mm, 7“

przedtrzonowe
trzonowe
uniwersalny

uniwersalny
Anteriors
1/
1

1/
1

universal

Premolars
Molars
universal

175 mm, 7“

170 mm, 6 3/4“

Skrobaczki uniwersalne
Universal Curettes
zastosowanie nad/ poddziąsłowe/ supra/subgingival use

do zarażonej tkanki
for infected tissue

COLUMBIA

McCALL

DB368R

DB392R

DB397R

DB377R

13/14

M 23 A

YG 7/8

M 17S/18S

przedtrzonowe
trzonowe
uniwersalny

przedtrzonowe
trzonowe

przedtrzonowe
trzonowe
uniwersalny
1/
1

YOUNGER-GOOD

Premolars
Molars
universal
175 mm, 7“

1/
1

zęby przednie
przedtrzonowe
trzonowe
uniwersalny
Anteriors
Premolars
Molars
universal
175 mm, 7“

1/
1

Premolars
Molars
universal
175 mm, 7“

1/
1

Premolars
Molars
165 mm, 6 1/2“
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zastosowanie poddziąsłowe/ subgingival use

GRACEY

GRACEY

GRACEY

GRACEY

DB380R

DB381R

DB382R

DB383R

Fig. 1/2

Fig. 3/4

Fig. 5/6

Fig. 7/8

zęby przednie

zęby przednie
przedtrzonowe

zęby przednie
przedtrzonowe

uniwersalna

uniwersalna

uniwersalna

Anteriors

Anteriors
Premolars

Anteriors
Premolars

universal

universal

universal

Premolars
Molars
buccal/lingual

175 mm, 7“

170 mm, 6 3/4“

175 mm, 7“

170 mm, 6 3/4“

1/
1
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przedtrzonowe
trzonowe
policzkowa/językowa

1/
1

1/
1

1/
1

Skrobaczki GRACEY
GRACEY-Curettes
zastosowanie poddziąsłowe/ subgingival use

1/
1

GRACEY

GRACEY

GRACEY

GRACEY

DB384R

DB385R

DB386R

DB387R

Fig. 9/10

Fig. 11/12

Fig. 13/14

Fig. 15/16

przedtrzonowe
trzonowe
policzkowo/językowa

przedtrzonowe
trzonowe
mesialno-policzkowa/
mesialno-językowa
Premolars
Molars
mesio-buccal/
mesio-lingual

przedtrzonowe
trzonowe
dystalno-policzkowa/
dystalno-językowa

przedtrzonowe
trzonowe
mesialno-policzkowa/
mesialno-językowa
Premolars
Molars
mesio-buccal/
mesio-lingual

Premolars
Molars
buccal/lingual

1/
1

175 mm, 7“
170 mm, 6 3/4“

1/
1

Premolars
Molars
disto-buccal/
disto-lingual

1/
1

175 mm, 7"

175 mm, 7“
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Figury Gracey 11/14 i 12/13 pozwalają na szczególne oszczędzanie czasu, ponieważ w obszarach
mesialnych i dystalnych zęba np.
w 1. ćwiartce figurami 12/13
można obrabiać wszystkie powierzchnie w kierunku zębodołu
bez zmiany instrumentów. Dopiero przy zmianie w kierunku podniebiennym, używa się figury
11/14. 2 ćwiartka zaczyna się
oczywiście figurą 11/14 w obszarze mesialnym i dystalnym w kierunku przedsionka jamy ustnej,
itd.
SKROBACZKA GRACEY
GRACEY CURETTE

The Gracey Figures 11/14 and
12/13 prove to be particularly
timesaving, since using Figure
12/13 all mesio-distal surfaces in
the side tooth area, e.g. in the
first quadrant, can be completely
treated in vestibular direction in
one step without having to change the instrument. It is only with
the change to palatinal direction
that Figure 11/14 is used. The second quadrant begins of course
with Figure 11/14 for mesio-distal
in vestibular direction, etc.
SKROBACZKA GRACEY
GRACEY CURETTE
Fig. 12 / 13

Fig. 11 / 14

OK

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 13

UK
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OK

UK

Specjalna kombinacja figur GRACEY
Special combination of GRACEY-Figures
zastosowanie poddziąsłowe/ subgingival use

1/
1

GRACEY

GRACEY

Rigid GRACEY

Rigid GRACEY

DB389R

DB388R

DB587R

DB584R

Fig. 12/13

Fig. 11/14

Fig. 12/13

Fig. 11/14

przedtrzonowe
trzonowe
mesialno-przedsionkowe
mesialno-ustne
dystalno-przedsionkowe
dystalno-ustne

przedtrzonowe
trzonowe
mesialno-przedsionkowe
mesialno-ustne
dystalno-przedsionkowe
dystalno-ustne

przedtrzonowe
trzonowe
mesialno-przedsionkowe
mesialno-ustne
dystalno-przedsionkowe
dystalno-ustne

przedtrzonowe
trzonowe
mesialno-przedsionkowe
mesialno-ustne
dystalno-przedsionkowe
dystalno-ustne

Premolars
Molars
mesio-vestibular/
mesio-oral
disto-vestibular/
disto-oral

Premolars
Molars
mesio-vestibular/
mesio-oral
disto-vestibular/
disto-oral

Premolars
Molars
mesio-vestibular/
mesio-oral
disto-vestibular/
disto-oral

Premolars
Molars
mesio-vestibular/
mesio-oral
disto-vestibular/
disto-oral

175 mm, 7“

1/
1

175 mm, 7“

1/
1

175 mm, 7"

1/
1

175 mm, 7"
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zastosowanie poddziąsłowe/subgingival use

Dzięki połączeniu dużej sztywności
z ich filigranowo-delikatnymi końcówkami, można za pomocą
sztywnych skrobaczek dokładnie i
efektywnie usunąć szczególnie uporczywy osad nazębny. Można zrezygnować z czasochłonnego i wielokrotnego usuwania kamienia
nazębnego za pomocą skrobaczek
giętkich. Skrobaczki miękkie zawsze
stosować przy wygładzaniu korzeni.
The combination of high rigidity
and filigree-fine working ends
means that stubborn plaque in
particular can be removed thoroughly and efficiently with rigid
curettes. It is no longer necessary
to carry out time-consuming repeat scaling with flexible curettes.
Flexible curettes should always be
used to complete root planing.

Figury Gracey 11/14 i 12/13 pozwalają na szczególne oszczędzanie czasu, ponieważ w obszarach
mesialnych i dystalnych zęba np.
w 1. ćwiartce figurami 12/13
można obrabiać wszystkie powierzchnie w kierunku zębodołu
bez zmiany instrumentów. Dopiero przy zmianie w kierunku podniebiennym, używa się figury
11/14. 2 ćwiartka zaczyna się
oczywiście figurą 11/14 w obszarze mesialnym i dystalnym w kierunku przedsionka jamy ustnej,
itd.
The Gracey Figures 11/14 and
12/13 prove to be particularly
timesaving, since using Figure
12/13 all mesio-distal surfaces in
the side tooth area, e.g. in the
first quadrant, can be completely
treated in vestibular direction in
one step without having to change the instrument. It is only with
the change to palatinal direction
that Figure 11/14 is used. The second quadrant begins of course
with Figure 11/14 for mesio-distal
in vestibular direction, etc.
1/
1
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Rigid GRACEY

Rigid GRACEY

DB587R

DB584R

Fig. 12/13

Fig. 11/14

przedtrzonowe
trzonowe
mesialno-przedsionkowe
mesialno-ustne
dystalno-przedsionkowe
dystalno-ustne
Premolars
Molars
mesio-vestibular/
1/
mesio-oral
1
disto-vestibular/
disto-oral
175 mm, 7"

przedtrzonowe
trzonowe
mesialno-przedsionkowe
mesialno-ustne
dystalno-przedsionkowe
dystalno-ustne
Premolars
Molars
mesio-vestibular/
mesio-oral
disto-vestibular/
disto-oral
175 mm, 7"

Skrobaczki GRACEY - sztywne
Rigid GRACEY-Curettes

GRACEY sztywna

GRACEY sztywna

GRACEY sztywna

GRACEY sztywna

DB582R

DB583R

DB585R

DB586R

Fig. 5/6

Fig. 7/8

Fig. 11/12

Fig. 13/14

przedtrzonowce
trzonowce
policzkowo/jezykowe

przedtrzonowce
trzonowce
miesialno/policzkowe
miesialno/językowe

przedtrzonowce
trzonowce
miesialno/policzkowe
miesialno/językowe

Premolars
Molars
mesio-buccal/
mesio-lingual

Premolars
Molars
disto-buccal/
disto-lingual

zęby przednie
przedtrzonowce

Anteriors
Premolars

1/
1

Premolars
Molars
buccal/lingual

1/
1

175 mm, 7"

170 mm, 6 3/4"

1/
1

1/
1

175 mm, 7"

175 mm, 7"
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zastosowanie poddziąsłowe
subgingival use

Część pracująca 3 mm dłuższa niż
standardowe GRACEY, wąska
część pracująca
• dla łatwego dotarcia do głęboko
umiejscowionych
powierzchni korzeni

Shaft 3 mm longer than
Standard-GRACEY narrow
working tip
• for easier access to the deep
root surfaces

Wg-GRACEY

Wg-GRACEY

DB590R

DB591R

Fig. 1/2

Fig. 3/4

zęby przednie

zęby przednie
przedtrzonowe

uniwersalna

uniwersalna

Anteriors

Anteriors
Premolars

1/
1

22

1/
1

universal

universal

170 mm, 6 3/4“

170 mm, 6 3/4“

Skrobaczka wg GRACEY
After-GRACEY-Curettes

1/
1

wg GRACEY

wg GRACEY

wg GRACEY

wg GRACEY

DB592R

DB593R

DB595R

DB596R

Fig. 5/6

Fig. 7/8

Fig. 11/12

Fig. 13/14

Zęby przednie
przedtrzonowce

przedtrzonowce
trzonowce

uniwersalna

Premolars
Molars
buccal/lingual

przedtrzonowce
trzonowce
mesialno-policzkowa/
mesialno-językowa

przedtrzonowce
trzonowce
dystalno-policzkowa/
dystalno-językowa

Anteriors
Premolars
universal

1/
1

1/
1

170 mm, 6 3/4“

Premolars
Molars
mesio-buccal/
mesio-lingual
170 mm, 6 3/4“

1/
1

Premolars
Molars
disto-buccal/
disto-lingual
170 mm, 6 3/4“
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Zastosowanie poddziąsłowe
subgingival use

Część pracująca 3 mm dłuższa niż
standardowe-GRACEY, wąska
• dla łatwego dotarcia do głęboko
umiejscowionych
powierzchni korzeni

Shaft 3 mm longer than
Standard-GRACEY, narrow
working tip shortened
• for easier access to the deep,
narrow root surfaces

Mini-GRACEY

Mini-GRACEY

DB470R

DB471R

Fig. 1/2

Fig. 3/4

zęby przednie

zęby przednie
przedtrzonowe

uniwersalna

uniwersalna

Anteriors

Anteriors
Premolars

1/
1

24

1/
1

universal

universal

175 mm, 7“

170 mm, 6 3/4“

Skrobaczki GRACEY - mini
Mini-GRACEY-Curettes

Mini-GRACEY

Mini-GRACEY

Mini-GRACEY

Mini-GRACEY

DB472R

DB473R

DB475R

DB476R

Fig. 5/6

Fig. 7/8

Fig. 11/12

Fig. 13/14

przedtrzonowe
trzonowe
policzkowo-językowe

przedtrzonowe
trzonowe
mesialno-policzkowe/

przedtrzonowe
trzonowe
dystalno-policzkowa/
dystalno-językowe

zęby przednie
przedtrzonowe
uniwersalna

mesialno-językowe
Anteriors
Premolars
1/
1

1/
1

Premolars
Molars
buccal/lingual

universal
170 mm, 6 3/4“
175 mm, 7“

1/
1

Premolars
Molars
mesio buccal/
mesio lingual
175 mm, 7“

1/
1

Premolars
Molars
disto buccal/
disto lingual
175 mm, 7“
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Kasety ECONOMY przystosowane do
uchwytów ANATOMIC COLOURS
oraz do uchwytów okrągłych
i ośmiokątnych. Dostarczane bez
zawartości.
ECONOMY-Tray suitable for
ANATOMIC COLOURS -handles
and round and octagonal handles.
Delivered without instruments.

belka składana
i zdejmowana
Bar to fold down
and to remove
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Kasety ECONOMY
ECONOMY-Trays

JF394R
kaseta ECONOMY
nierdzewna, na 6 instrumentów
stainless steel, for 6 instruments
195 x 110 x 30 mm

JF395R
kaseta ECONOMY
nierdzewna, na 10 instrumentów
stainless steel, for 10 instruments
195 x 172 x 30 mm
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Skalery i skrobaczki Aesculap
z wymiennymi częściami pracującymi i z kodami kolorów
na uchwytach tytanowych
Aesculap scalers and curettes
with detachable working tips
and colour-coded titanium
handles.

kompletny/complete
tylko części pracująceWorking tips only
tylko uchwyt
Handle only
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Skalery, skrobaczki z wymiennymi częściami pracującymi
Scalers, Curettes with Interchangeable Working Tips
szybkie rozróżnienie
wzrokowe, dzięki kodowanym kolorom uchwytów tytanowych

Fast and clear
identification by colourcoded titanium handles

COLUMBIA

McCALL

DB643R

DB648R

DB649R

Fig. R/L

Fig. 4L/4R

Fig. L/R

skaler
do przedtrzonowców
Scaler for premolars

skaler do trzonowców
Scaler for molars

skrobaczka
do trzonowców
Curette for molars

skrobaczka do zebów
przednich i kłów
Curette for anteriors
and canines

140 mm, 5 1/2”

165 mm, 6 1/2”

DB642R

165 mm, 6 1/2”
1

165 mm, 6 / ”
DB 642 R
1/
1

DB 662 R
-

2

DB 643 R
1/
1

DB 663 R

DB 649 R
1/
1

DB 648 R
DB 668 R

-

1/
1

DB 669 R
-

-
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szybkie rozróżnienie
wzrokowe, dzięki kodowanym kolorom uchwytów tytanowych

Fast and clear
identification by colourcoded titanium handles

GRACEY

GRACEY

GRACEY

GRACEY

DB652R

DB653R

DB655R

DB656R

Fig. 5/6

Fig. 7/8

Fig. 11/12

Fig. 13/14

do zębów przednich i kłów
for anteriors and canines

do
przedtrzonowców
for premolars

do trzonowców
for molars

do trzonowców
for molars

165 mm, 6 1/2”

165 mm, 6 1/2”

DB 655 R

DB 656 R

165 mm, 6 1/2”

1

160 mm, 6 / ”
DB 652 R

kompletny/complete
tylko część pracująca
Working tips only
tylko uchwyt
Handle only
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1/
1

DB 672 R
DB 659 T

4

DB 653 R
1/
1

DB 673 R
DB 658 T

1/
1

DB 675 R
DB 660 T

1/
1

DB 676 R
DB 657 T

Skrobaczki z wymiennymi częściami pracującymi, uchwyty tytanowe
Curettes with Interchangeable Working Tips, Titan Handles

1/
1

1/
1

1/
1

1/
1

DB657T

DB658T

DB659T

DB660T

DB629R

uchwyt tytanowy
Titan handle

uchwyt tytanowy
Titan handle

uchwyt tytanowy
Titan handle

uchwyt tytanowy
Titan handle

100 mm, 4"

100 mm, 4"

100 mm, 4"

100 mm, 4"

klucz do wymiany
część pracujących
Inserter to change working tips
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CRANE-CAPLAN

DB279R
CI 2/3
tylko skaler
Scaler, only
25 mm, 1”

McCALL

TAYLOR

DB306R

DB307R

DB280R

DB300R

DB293R

13S /14S

17S /18S

T2/T3

SH 6/7

4R/4L

tylko skaler
Scaler, only

tylko skrobaczka

tylko skaler
Scaler, only

tylko skaler

tylko skrobaczka

Scaler, only

Curette, only

3
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COLUMBIA

McCALL

Curette, only
1

1

1

30 mm, 1 1/8”

35 mm, 1 / ”

30 mm, 1 / ”

30 mm, 1 / ”

30 mm, 1 / ”

LANGER

LANGER

LANGER

GOLDMAN-FOX

DB270R

DB271R

DB272R

DB284R

DB281R

Fig. 1/2

Fig. 3/4

Fig. 5/6

GF4

USM

tylko skrobaczka

tylko skrobaczka

tylko skrobaczka

tylko skrobaczka

tylko skrobaczka

Curette, only

Curette, only

Curette, only

Curette, only

Scaler, only

30 mm, 1 1/8”

30 mm, 1 1/8”

30 mm, 1 1/8”

35 mm, 1 3/8”

35 mm, 1 3/8”

8

8

8

8

Części pracujące
Interchangeable Working Tips

COLUMBIA

DB691R

DB692R

DB662R

DB663R

DB668R

M 23

M 23 A
tylko skaler

tylko skaler sierpowy
Sickle scaler, only

tylko skrobaczka

tylko skaler
Scaler, only

Scaler, only

35 mm, 1 3/8”

35 mm, 1 3/8"

30 mm, 1 1/8”

30 mm, 1 1/8”

tylko skaler sierpowy,
jednokońcowy
Sickle scaler, only,
single-ended

McCALL

GRACEY

GRACEY

GRACEY

GRACEY

DB669R

DB672R

DB673R

DB675R

DB676R

Curette, only

35 mm, 1 3/8”

Fig. 5/6

Fig. 7/8

Fig. 11/12

Fig. 13/14

tylko skrobaczka
Curette, only

tylko skrobaczka
Curette, only

tylko skrobaczka
Curette, only

tylko skrobaczka
Curette, only

tylko skrobaczka
Curette, only

35 mm, 1 3/8"

35 mm, 1 3/8"

35 mm, 1 3/8"

35 mm, 1 3/8"

35 mm, 1 3/8"
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artykuły oznaczone *: wymagane jako wyposażenie podstawowe
Items marked * are necessary for the
basic equipment

* DB090

* DB095

delikatne uziarnienie, fine grain

Oryginalna osełka Arkansas, szarobiała, do ponownego szlifowania skalerów i skrobaczek jak i do wykańcznia.
Original Arkansas grinding stone,
grey-white, for repeated grinding on
scalers and curettes as well as for
finishing

* DB091
średnie uziarnienie, medium grain
Osełka India-Korund-beżowa, do
ostrzenia i szlifowania wstępnego
bardzo tępych instrumentów
India Corund grinding stone, beige
for sharping and pregrinding of very
blunt instruments

75 x 25 x 7 mm

75 x 45 x 2-7 mm

DB096

DB097

Osełka-Super-Arkansas, biała, do
wielokrotnego szlifowania skalerów i
skrobaczek jak i do wykańcznia.
Super Arkansas grinding stone, white,
for repeated grinding on scalers and
curettes as well as for finishing

Osełka-Super-Arkansas, biała, do wielokrotnego szlifowania skalerów i
skrobaczek jak i do wykańcznia.
Super Arkansas grinding stone, white,
for repeated grinding on scalers and
curettes as well as for finishing

Stein im Holzetui/Stone in wooden case

102 x 26 x 5-10 mm

100 x 25 x 10 mm

* DB098

* DB086

* JG598

Osełka-India-Korund-, pilnik okrągły
brązowo-beżowy, do gratowania krawędzi sprężyn

Plastikowy-drążek testowy do sprawdzania ostrości skalerów i skrobaczek.

Olej do osełek Aesculap

100 mm długości, ø 6 mm
India Corund grinding stone, round
file, brown beige, for deburring the
working ends
100 mm long, diam. 6 mm
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jednostka zamówienia: PAK =
pakowane po 6 sztuk
Plexiglas test rods, for checking cutting
effect of scalers and curettes.
Sales Unit: PAK = Package of 6 pieces

Pojemność: 50 ccm
Aesculap oil for grinding stones
Contents: 50 cc

Osełki przystosowane do sterylizacji oraz akcesoria, skalery
Grinding Stones, sterilizable and Accessories, Scalers

hak duży
Large hooks

hak
Hook

sierpy
Sickles

1/
1

1/
1

1/
1

1/
1

1/
1

ABOTT

ABOTT

WILLIGER

BLACK

JACQUETTE

McCALL

DB251R

DB252R

DB257R

DB317R

DB401R

DB402R

150 mm, 6"

150 mm, 6"

150 mm, 6"

150 mm, 6"

150 mm, 6"

150 mm, 6"

w kształcie skrzydła
Wing shapes

toporek do szkliwa
Hatchets

1/
1

1/
1

1/
1

1/
1

1/
1

SEIDEL

1/
1

1/
1

DARBY-PERRY

DARBY-PERRY

DB200R

DB327R

DB328R

DB329R

DB105R

DB106R

150 mm, 6”

150 mm, 6"

150 mm, 6"

150 mm, 6"

150 mm, 6"

150 mm, 6"
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1/
1

DB432R

36

DB002R

DB433R

HYGIENIST

GUY
1/
1

1/
1

1/
1

DB431R – DB433R

dłuto
Chisel

Skaler
Scaler

150 mm, 6"

150 mm, 6"

1/
1

CUMINE

MITCHEL

DB512R

DB515R

Skaler
Scaler
170 mm, 6 3/4”

1/
1

Skaler
Scaler
170 mm, 6 3/4”

Dłuta, skalery, skalery MORSE
Chisel, Scalers, MORSE Scalers

DB620R
Standatdowy zestaw skalerów Morse, składający się z: 10 skalerów DB599R – DB608R 2 uchwytów z zaciskiem
Morse Scaler standard set, consisting of: 10 scaler points DB599R – DB608R and 2 handles with chuck

1/
1

DB690R

1/
1

1/
1

1/
1

1/
1

1/
1

DB599R

DB600R

DB601R

DB602R

DB603R

1/
1

DB604R

1/
1

DB605R

1/
1

DB606R

1/
1

DB607R

1/
1

DB608R

uchwyt z zaciskiem
do zakładania skalerów MORSE
Handle with chuck,
for inserting the
MORSE Scaler points
135 mm, 5 1/4”
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1/
1

38

CRANE-CAPLAN

TAYLOR

DB529R

DB530R

DB531R

CI 2/3

T2/T3

USM

skaler twardy
Rough scaler

skaler uniwersalny
Universal scaler

skaler międzyzębowy
Interdental scaler

160 mm, 6 1/4”

1/
1

170 mm, 6 3/4”

1/
1

175 mm, 7”

Skalery
Scalers

1/
1

McCALL

TOWNER-JACQUETTE

DB550R

DB576R

DB580R

H 6/7

13 S/14 S

H 5/33

170 mm, 6 3/4”

175 mm, 7"

170 mm, 6 3/4”

1/
1

1/
1
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1/
1

40

GRACEY

GRACEY

GRACEY

DB700R

DB701R

DB702R

Fig. 1/2

Fig. 3/4

Fig. 5/6

175 mm, 7“

175 mm, 7“

175 mm, 7“

1/
1

1/
1

Skrobaczki GRACEY
GRACEY-Curettes

1/
1

GRACEY

GRACEY

GRACEY

GRACEY

DB703R

DB704R

DB706R

DB705R

Fig. 7/8

Fig. 9/10

Fig. 11/12

Fig. 13/14

170 mm, 6 3/4“

170 mm, 6 3/4“

175 mm, 7“

170 mm, 6 3/4“

1/
1

1/
1

1/
1
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McCALL

McCALL

COLUMBIA

DB698R

DB699R

DB758R

SM 11/12

17S/18S

4R/4L

175 mm, 7“

DB753R
skaler sierpowy
Sickleshaped scaler

3

170 mm, 6 /4“

175 mm, 7“

175 mm, 7“
1/
1
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1/
1

1/
1

1/
1

Skrobaczki
Curettes

1/
1

LANGER

LANGER

LANGER

DB450R

DB451R

DB452R

Fig. L1/2

Fig. L3/4

Fig. L5/6

do szczęki dolnej
do zębów w cześci
bocznej,
uniwersalna
for lower laterals,
universal

do szczęki górnej
do zębów w cześci
bocznej,
uniwersalna
for upper laterals,
universal

do zebów części
przedniej i części
policzkowej
for centrals and
buccal areas

175 mm, 7“

1/
1

1/
1

175 mm, 7“

170 mm, 6 3/4“
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1/
1

GOLDMAN-FOX

COLUMBIA

McCALL

DB534R

DB543R

DB577R

Fig. GF4

Fig. 4R/4L

Fig. 17S/18S

do przedtrzonowców
i trzonowców
for premolars and
molars

do przedtrzonowców
i trzonowców
for premolars and
molars

skrobaczki do części
miękich,
do zainfekowanej tkanki
Soft tissue curette, for infected tissue

170 mm, 6 3/4“

1/
1

170 mm, 6 3/4“

1/
1

170 mm, 6 3/4“
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do wygładzania korzeni usuwania kamienia
w dolnym obszarze głębokich kieszonek dziąsła, bez konieczności ich otwierania

For root planing and removal of
concrements in the lowest part of deep
gingival pockets without the necessity of
opening them.

Skrobaczki, pilniki periodontalne
Curettes, Periodontal Files

1/
1

HIRSCHFELD

HIRSCHFELD

HIRSCHFELD

DB820R

DB821R

DB822R

H 3/7

H 5/11

H 9/10

pilnik periodontalny
policzkowy i językowy
Periodontal file
buccal and lingual

pilnik periodontalny
mesialny i dystalny
Periodontal file
mesial and distal

pilnik periodontalny
do trudno dostępnych miejsc
Periodontal file
for difficult access

165 mm, 6 1/2"

1/
1

165 mm, 6 1/2"

1/
1

170 mm, 6 3/4"
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1/
1

ORBAN

ORBAN

DB823R

DB824R

O 10/11

O 12/13

pilnik periodontalny
policzkowy i językowy
Periodontal file
buccal and lingual

pilnik periodontalny
mesialny i dystalny
Periodontal file
mesial and distal

175 mm, 7"
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1/
1

175 mm, 7"

Pilniki periodontalne, skrobaczki, raspatory
Periodontal Files, Curettes, Raspatories

1/
1

PRICHARD

DB850R

DB680R

DB681R

DB840R

K1

FBL

FMD

PR3/24G

skrobaczka do rozwidleń
policzkowa i językowa
Furcation curette
buccal and lingual

skrobaczka do rozwidleń
mesialna i dystalna
Furcation curette
mesial and distal

Respator
Raspatory

Respator/
Podważka
Raspatory/
Elevator

175 mm, 7”

1/
1

1/
1

190 mm, 7 1/2”

1/
1

165 mm, 6 1/2”

175 mm, 7”
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1/
1

48

SCHLUGER

SUGARMAN

DB829R

DB833R

DB828R

FS9/10S

FS3/4S

pilnik periodontalny
Periodontal file

pilnik periodontalny
Periodontal file

respatorskrobaczka
Dissection raspatory

170 mm, 6 3/4”

1/
1

170 mm, 6 3/4”

1/
1

175 mm, 7”

Pilniki periodontalne, raspatory, dłuta
Periodontal Files, Raspatories, Chisels

Nacięcie brodawki za
pomocą mikroskalpela.
Papilla-incision with
the micro scalpel.

Szycie
mikrochirurgiczne.
Microsurgical
suturation.

Atraumatyczne odpreparowanie płatu
za pomocą podważki
do brodawek z pełnym zachowaniem
brodawki.
Atraumatic dissection
of the flap by means
of the papilla elevator without any damage to the papillae.

Zupełne zamknięcie
płatów po pięciu
dniach leczenia z zachowaniem brodawki
międzyzębowej.

Stan po mechanicznej obróbce powierzchni korzenia.

Complete flap closure
after a healing period
of 5 days, the interdental papilla being
maintained.

State after mechanical treatment of the
root surface.
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1/
1

OCHSENBEIN

OCHSENBEIN

OCHSENBEIN

RHODES

DO491R

DO492R

DO490R

DB835R

CO 1

CO 1

MCO 1/2

M CR 36/37

dłuto
Chisel

dłuto
Chisel

minidłuto
do ukształtowania
konturu kości
Mini chisel
for shaping bone
contours

minidłuto
do ukształtowania
konturu kości
Mini chisel
for shaping bone
contours

160 mm, 6 1/4”

1/
1

160 mm, 6 1/4”

1/
1

170 mm, 6 3/4”
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1/
1

165 mm, 6 1/2”

Dłuta, skrobaczki, podważki do brodawek
Chisels, Dissector, Papilla Elevator

KRAMER-NEVINS

1/
1

DB838R

DB827R

DB826R

M CKN 1/2

Rozwarstwiacz periodontyczny
do preparacji tkanki miekkiej,
dwustronny
Periodontal dissector for
dissection of soft tissues,
double-ended

PHW

minidłuto
do preparacji tkanek
twardych i miękkich
Mini chisel
for dissection of soft and
hard tissues

1/
1

175 mm, 7”

1/
1

podważka do brodawek do atraumatycznego odpreparowania brodawek
Papilla elevator for non-traumatic
dissection of the papillae
175 mm, 7”

165 mm, 6 1/2”
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Nowy uchwyt do instrumentów
mikrochirurgicznych

New micro instrument handles
As well as its optically appealing design, the

Obok ujmującego, wzornictwa, nowa po-

new surface we have created for the hand-

wierzchnia uchwytu, który stworzylismy dla

les of our successful micro instruments of-

instrumentów mikrochirurgicznych posiada

fers principally hygienic advantages. The

przede wszystkim zalety higieniczne. Wyra-

substantially improved grip ensures a more

źnie poprawione trzymanie wspomaga pra-

fatigue-free working

cę, która nie jest męcząca.
.

Nożyczki

1/
1

1/
2

Screw connection providing:
• smooth and reliable function
• longer life time by the possibility
of regrinding

Dodatkowa wskazówka
Ponieważ materiał, z którego wykonane
są nici jest bardzo twardy, nożyczki szybko tracą zdolność tnącą, co staje się widoczne przy późniejszym cięciu tkanki.
Nasze rozwiązanie
Nici ciąć specjalnymi, przeznaczonymi do
cięcia nici nożyczkami FD252R, które mają zaokrąglone krawędzie, aby uniknąć
zakleszczania nici.
Special hint
Since suture material is rather tough, the
cutting capacity of scissors is quickly reduced which is noticeable as soon as tissues are cut afterwards.
Our solution
To cut sutures with special ligature scissors. The ligature scissors FD252R have
additionally rounded edges to avoid sutures to get jammed.

FD251R

FD252R

Połączenie śrubowe gwarantuje:
• płynną pracę
• dłuższą żywotność, dzięki
możliwości ponownego
ostrzenia
Scissors

Mikro nożyczki (ze sprężyną)
zagięte, ostro /ostre
Micro scissors (spring type),
curved, sharp /sharp
180 mm, 7”
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1/
1

1/
2

Mikro-nożyczki do nici, zagięte, ostro/ostre,
jedno ostrze ząbkowane, do nici 6/0 – 8/0
Micro ligature scissors, curved, sharp/sharp,
one blade serrated, for suture material 6/0 – 8/0
180 mm, 7”

Instrumentarium mikrochirurgiczne
Microsurgical Basic Instruments
DIADUST
Igłotrzymacze z powłoką z pyłu
diamentowego
• optymalny chwyt igły i nitki
• długa żywotność, ponieważ poziom
twardości powłoki z pyłu diamentowego
odpowiada mniej więcej twardości igły
• do nici 6/0 – 9/0
Diamond Powder Coated Needle Holders

DIADUST

• optimized gripping of needles and sutures
• long life time, since the degree of the
temper of the diamond powder coating
is nearly identicalto the temper of the
needles
• for suture material 6/0 – 9/0

Pincety z powłoką z pyłu diamentowego
• delikatny, a zarazem pewny chwyt nici
i tkanek miękkich
Diamond Powder Coated Forceps
• non-traumatic and yet firm gripping of
sutures and tissues

1/
1

1/
1

FD255R

FD253R
1/
2

mikropinceta anatomiczna
Micro dissecting forceps
180 mm, 7”

1/
1

1/
1

FD256R

FD258R

FD258R – FD259R

FD255R – FD256R
1/
2

mikropinceta chirurgiczna
Micro tissue forceps
180 mm, 7”

1/
2

mikroigłotrzymacz do igły do
materiału szewnego 6/0 – 8/0
Micro needle holder for
suture material 6/0 – 8/0
180 mm, 7”
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R
R

R

11

15

1/
1

BB511

1/
1

BB515

12d

1/
1

BB542
tnący obustronnie
double cutting

ulepszone próżniowo/hartowane
heat-treated in vacuum
sterylne
sterile

BB511, BB515, BB542
ostrze skalpela
jednostka zamówienia: PAK = pakowane po 100 sztuk
Sterile scalpel blade
Sales unit: PAK = Package of 100 pieces

1/
1

BB063R
Uchwyt do sterylnych ostrzy skalpeli
BB511, BB515, BB542
Scalpel handle for sterile
scalpel blades BB511, BB515, BB542
145 mm, 5 3/4”
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Skalpele, sterylne ostrza skalpeli
Scalpels, Sterile Scalpel Blades

stainless
steel

sterylne
sterile

R
R

R

1/
1

1/
1

1/
1

BB363R

BB364R

BB365R

ostrze mikrochirurgiczne

ostrze mikrochirurgiczne

ostrze mikrochirurgiczne

jednostka zamówienia:
ST = pakowane po
1 sztuce
Microsurgery blade

jednostka zamówienia:
PAK = pakowane po
10 sztuk
Microsurgery blade

jednostka zamówienia:
PAK = pakowane po
10 sztuk
Microsurgery blade

Sales unit:
ST = Package of
1 piece

Sales unit:
PAK = Package of
10 pieces

Sales unit:
PAK = Package of
10 pieces
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1/
1

1/
1

1/
1

1/
1

1/
1

BB045T

BB366R

BB367R

BB368R

BB369R

okrągły tytanowy uchwyt
mikro do skalpela, lekki,
obrotowy, poręczny
do dokładnego cięcia
Titanium scalpel handle for
microsurgery blades, round
handle. Light, rotatable and
handy for precise cutting

ostrze mikrochirurgiczne

ostrze mikrochirurgiczne

ostrze mikrochirurgiczne

ostrze mikrochirurgiczne

jednostka zamówienia:
ST = pakowane po
1 sztuce
Microsurgery blade

jednostka zamówienia:
PAK = pakowane po
10 sztuk
Microsurgery blade

jednostka zamówienia:
PAK = pakowane po
10 sztuk
Microsurgery blade

jednostka zamówieniat:
ST = pakowane po
1 sztuce
Microsurgery blade

Sales unit:
ST = Package of
1 piece

Sales unit:
PAK = Package of
10 pieces

Sales unit:
PAK = Package of
10 pieces

Sales unit:
ST = Package of
1 piece

145 mm, 5 3/4"
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Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

DB900R
1/
1

uchwyt do ostrzy dziąsłowych
z 1 kluczem, główka obrotowa i nastawialna
Handle for gingivectomy blades, with 1 wrench,
head can be pivoted and
adjusted
160 mm, 6 1/4"
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Ostrza i noże do gingiwektomii (wycinania dziąsła)
Gingivectomy Blades and Knives

1/
1

GF 7

GF 8

GF 10
1/
1

DB938R
3

170 mm, 6 /4"

1/
1

DB939R

DB941R

180 mm, 7"

175 mm, 7"

1/
1

KIRKLAND

ORBAN

DB924R

DB937R

155 mm, 6"

160 mm, 6 1/4”
1/
1

GF 11

15 K
16 K
1/
1

1/
1

1/
1

1/
1

KIRKLAND

ORBAN

ORBAN

DB923R

DB936R

DB935R

DB942R

DB945R

DB948R

155 mm, 6"

155 mm, 6"

155 mm, 6"

175 mm, 7"

175 mm, 7"

170 mm, 6 3/4"

KIRKLAND
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• Wymienne części pracujące
· prosta obsługa
· higieniczne i szczelne połączenie części pracujących
i uchwytu
·obniżenie kosztów dzięki wielokrotnemu
wykorzystaniu uchwytów
• Instrumenty precyzyjne, trwale zachowujące kształt,
wysoką odporność na zużycie, oraz odporność
na przebarwienia i korozję
• Ergonomiczny kształt uchwytu umożliwia kontrolowaną
i precyzyjną pracę nie powodującą uczucia zmęczenia,
• Uchwyty z tytanu kodowanego kolorami do szybkiej
wizualnej identyfikacji instrumentów
· Skalery z przerywanym kodowaniem kolorami na
częściach pracujących
· Skrobaczki uniwersalne z kodowaniem kolorami
· Skrobaczki GRACEY z dokładnie kolorowanymi uchwyta
mi
• Części pracujące wykonane z odpornej na zużycie, bardzo
trwałej stali (0,7% węgla)

DA090
DA026R
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DB767R

DB642R

DB643R

• Interchangeable working tips
· Easy handling
· Hygienic and tight connection between working tips and
handle
· Lower costs through repeated use of the handles
• Precision instruments permanently true to design,
highly resistant against wear and tear and against
discolouring and corrosion
• The handles, designed under ergonomical aspects, allow
fatigue-free, controlled and precise working

informacja:
Instrumenty są dostarczane pojedynczo, nie w
zestawie
Please note:
The instruments are
supplied individually,
not in sets!

• Handles of colour-marked Titan quick visual identification
· Scalers with ring-shaped interrupted colour markings
· Universal curettes with colour markings at both handle
ends
· GRACEY curettes with throughly coloured handles
• Working tips are made of extremely high-quality special
steel (0.7% carbon)

DB648R

DB649R

DB652R

DB653R

DB655R

DB656R

Periodontalny zestaw profilaktyczny
Periodontal Prophylaxis Set

Propozycja Aesculap do indywidualnego kompletowania zestawu do profilaktyki periodentalnej:
DA090
Uchwyt do lusterka stomatologicznego
DA026R Lusterko stomatologiczne-Surface, ø 22 mm
DB767R Sonda według zaleceń FDI/WHO z końcówką kulową, oraz
znakowanie w kształcie pierścieni, które umożliwiają bezpośredni odczyt głębokości kieszonki do 11,5 mm
DB642R Skaler sierpowy, jednostronny, żółty kolor kodowania stosowany do zębów przednich i kłów(sama końcówka DB662R)
DB643R Skaler sierpowy, niebieski kolor kodowania stosowany przy
zębach przedtrzonowych i trzonowych (same końcówki
(komplet) DB663R)
DB649R Skrobaczka uniwersalna, McCALL, końce uchwytu z żółtym
kolorem kodowania stosowany w obszarze przednim (same
koncówki-komplet DB669R)
DB648R Skrobaczka uniwersalna, COLUMBIA, końce uchwytu z fioletowym kolorem kodowania, stosowany w obszarze tylnym
(same koncówki (komplet) DB668R)
DB652R Skrobaczka, GRACEY, Fig. 5/6, żłóty kolor kodowania, stosowana do zębów przednich i kłów (same koncówki (komplet)
DB672R)
DB653R Skrobaczka, GRACEY, Fig. 7/8, zielony kolor kodowania stosowana do przedtrzonowców i trzonowców, policzkowo/
językowe (same koncówki-komplet DB673R)
DB655R Skrobaczka, GRACEY, Fig. 11/12, fioletowy kolor kodowania,
stosowana do przedtrzonowców i trzonowców w obszarze
mesialnym (same koncówki - komplet - DB675R)
DB656R Skrobaczka, GRACEY, Fig. 13/14, ciemno niebieski kolor kodowania stosowana do przedtrzonowców i trzonowców w
obszarze mesialnym (same koncówkii - komplet - DB676R)
DB629R klucz do wymiany części pracujących
JF237R
kosz (274 x 177 x 30 mm) zawiera: 2 wkładki gniazdowe
(JF389), 1 wkładkę ryglującą (JF379), pasujących do kontenera dentystycznego JN092

Aesculap’s suggested makeup of an individualized Periodontal
prophylaxis set:
DA090
Handle for mouth mirror
DA026R
Surface-Mouth mirror, 22 mm diam.
DB767R
PAR probe, recommended by FDI/WHO, with ballshaped working tip and ring-shaped markings allowing
direct reading of the pocket depth up to 11.5 mm
DB642R
Sickle-shaped scaler, single-ended, yellow colour
marking, to be used on anteriors and canines
(working tip, only DB662R)
DB643R
Sickle-shaped scaler, blue colour marking, to be used on
premolars and molars (working tips, only (set) DB663R)
DB649R
Universal curette, McCALL, handle ends with yellow
colour marking, to be used primarily in the anterior
area (working tips, only (set) DB669R)
DB648R
Universal curette, COLUMBIA, handle ends with purple
colour marking, to be used primarily in the posterior
area (working tips, only (set) DB668R)
DB652R
Curette, GRACEY, fig. 5/6 yellow colour marking, to be
used on anteriors and canines
(working tips, only (set) DB672R)
DB653R
Curette, GRACEY, fig. 7/8 green colour marking, to be
used on premolars and molars, buccal and lingual
(working tips, only (set) DB673R)
DB655R
Curette, GRACEY, fig. 11/12 purple colour marking,
to be used on premolars and molars in the mesial area
(working tips, only (set) DB675R)
DB656R
Curette, GRACEY, fig. 13/14 dark blue colour marking,
to be used on premolars and molars in the distal area
(working tips, only (set) DB676R)
DB629R
Inserter for interchanging the working tips
JF237R
Tray (274 x 177 x 30 mm) contents:
2 instrument racks (JF389), 1 fixation rack (JF379),
suitable for dental container JN092

59

• Odporne na zużycie i matowane części pracujące, nierdzewna, specjalna stal
• z anatomicznym kształtem uchwytu z wysokiej jakości
specjalnego tworzywa sztucznego (PEEK)
· higieniczne, łatwe do przygotowania
· bardzo lekkie i „poręczne“ dla zapewnienia pracy
bez uczucia zmęczenia
kodowanie kolorów dla szybszej i bardzej przejrzystej
pracy
• przystosowane do sterylizacji parą 134ºC (Autoklaw)
i gorącym powietrzem 240ºC

DA090
DA026R
60

DB767R

DB242R

DB243R

• Low-wear, semi-matted working tips
· end-to-end stainless instrument steel firmly enclosed
in an
• anatomical high-tech handle made of special high-grade
plastic (PEEK)
· hygienic, easy to reprocess
· extra-light and "easy-to-grip", for strain-free operation
· color coding for clear identification and swift working
• suitable for steam sterilization at 134°C (autoclave) and
hot-air sterilization at 240°C.

DB363R

DB377R

DB382R

DB383R

informacja:
Instrumenty są dostarczane oddzielnie, nie w
zestawie
Please note:
The instruments are
supplied individually,
not in sets!

DB385R

DB386R

Periodontalny zestaw profilaktyczny
Periodontal Prophylaxis Set

Propozycja Aesculap do indywidualnego zestawu do profilaktyki
periodontalnej:
DA090
Uchwyt do lusterka stomatologicznego
DA026R
Lusterko stomatologiczne-Surface, ø 22 mm
DB767R
PAR- sonda periodontologiczna według zaleceń FDI/WHO z
końcówką kulową, oraz znakowanie w kształcie pierścieni,
które umożliwia bezpośredni odczyt głębokości kieszonki do
11,5 mm
DB242R
Skaler sierpowy, jednym końcem, żółty kolor kodowania stosowany do zębów przednich (sama końcówka DB662R)
DB243R
Skaler sierpowy, niebieski kolor kodowania do zastosowania
przy zębach przedtrzonowych i trzonowych.
DB363R
Skrobaczka uniwersalna, COLUMBIA, Fig. 4R/4L, czarna stosowana przy przedtrzonowcach i trzonowcach
DB377R
Skrobaczka uniwersalna, McCALL, Fig. M17S/18S, czarna
stosowana przy przedtrzonowcach i trzonowcach do zainfekowanej tkanki
DB382R
Skrobaczka, GRACEY, Fig. 5/6, żółta stosowana przy zębach
przednich i przedtrzonowych
DB383R
Skrobaczka, GRACEY, Fig. 7/8, zielona stosowana do przedtrzonowców i trzonowców, policzkowo/językowa
DB385R
Skrobaczka, GRACEY, Fig. 11/12, fioletowa stosowana do
przedtrzonowców i trzonowców, miesialno/policzkowa i
miesialno/językowa
DB386R
Skrobaczka, GRACEY, Fig. 13/14, ciemno niebieska stosowana przy przedtrzonowcach i trzonowcach dystalno/policzkowa i dystalno/językowa
JF237R
Kosz (274 x 177 x 30 mm) zawiera: 2 wkładki gniazdowe
(JF389), 1 wkładkę ryglującą (JF379), pasujący do kontenera
dentystycznego JN092

Aesculap’s alternative suggested make up of an individualized
periodontal prophylaxis set:
DA090
Handle for mouth mirror
DA026R
Surface-Mouth mirror, 22 mm diam.
DB767R
PAR probe, recommended by FDI/WHO with ballshaped working tip and ring-shaped markings
allowing direct reading of the pocket depth up to
11.5 mm
DB242R
Sickle-shaped scaler, single-ended, yellow to be used
on anteriors (working tip, only DB662R)
DB243R
Sickle-shaped scaler, blue to be used on premolars and
molars
DB363R
Universal curette, COLUMBIA, fig. 4R/4L, black to be
used on premolars and molars
DB377R
Curette, McCALL, fig. M17S/18S, black to be used on
premolars and molars for infected tissue
DB382R
Curette, GRACEY, fig. 5/6, yellow to be used on
anteriors and premolars
DB383R
Curette, GRACEY, fig. 7/8, green to be used on
premolars and molars, buccal/lingual
DB385R
Curette, GRACEY, fig. 11/12, purple to be used on
premolars and molars, mesio-buccal/mesio-lingual
DB386R
Curette, GRACEY, fig. 13/14, dark blue to be used on
premolars and molars, disto-buccal/disto-lingual
JF237R
Tray (274 x 177 x 30 mm) contents:
2 instrument racks (JF389), 1 fixation rack (JF379),
suitable for dental container JN092
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informacja:
Instrumenty są dostarczane oddzielnie, nie
w zestawie
Please note:
The instruments are
supplied individually,
not in sets!

Propozycja Aesculap do indywidualnego kompletowania zestawu do chirurgii periodontalnej:
DA090
1 Uchwyt do lusterka stomatologicznego
DA026R 1 Lusterko stomatologiczne-Surface, o 22 mm
DB768R 1 Periodontometr, PCP 11
DA221R 1 Pinceta stomatologiczna
BD520R 1 Pinceta chirurgiczna, MICRO-ADSON
DA482R 1 sonda międzykorzeniowa, NABERS, P2N
DB377R 1 skrobaczka uniwersalna, McCALL
DB363R 1 skrobaczka uniwersalna, COLUMBIA
DB330R 1 skrobaczka uniwersalna, LANGER, Fig. L 1/2, do dolnej
szczęki w obszarze zębów bocznych
DB331R 1 skrobaczka uniwersalna, LANGER, Fig. L 3/4, do górnej
szczęki, obszar zębów bocznych
DB332R 1 skrobaczka uniwersalna, LANGER, Fig. L 5/6, do obszaru
przednich zębów i powierzchni policzkowych
DB828R 1 raspator-dysekcyjny
DB836R 1 dłuto periodontyczne, RHODES, CR 36/37
DB840R 1 raspator, PRICHARD, PR 3/24 G
DB850R 1 raspator, K 1/24 G
BB063R 2 uchwyty do skalpeli
BM003R 1 igłotrzymacz periodontyczny
DO010R 1 hak do policzka, MINNESOTA.
BC263W 1 DUROTIP nożyczki, METZENBAUM, tępo/tępe, zagięte
BH108R 1 kleszczyki naczyniowe
JF235R
kosz (274 x 172 x 41 mm) zawiera: 3 wkładki gniazdowe
(JF377), 4 wkładki trzymające (JF346), 2 wkładki ryglujące
(JF379), pasujący do kontenera dentystycznego JN094
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Aesculap’s suggested makeup of an individualized periodontal
surgery set:
DA090
1 Mouth mirror handle
DA026R
1 Surface-Mouth mirror, 22 mm diam.
DB768R
1 Periodontometer, PCP 11
DA221R
1 Tooth tweezer,
BD520R
1 Tissue forceps, MICRO-ADSON
DA482R
1 Furkationssonde, NABERS, P2N
DB377R
1 Universal curette, McCALL
DB363R
1 Universal curette, COLUMBIA
DB330R
1 Universal curette, LANGER Fig. L 1/2,
for lower laterals
DB331R
1 Universal curette, LANGER Fig. L 3/4,
for upper laterals
DB332R
1 Universal curette, LANGER Fig. L 5/6,
for centrals and buccal areas
DB828R
1 Dissection raspatory
DB836R
1 PAR chisel, RHODES, CR 36/37
DB840R
1 raspatory, PRICHARD, PR 3/24 G
DB850R
1 Raspatory, K 1/24 G
BB063R
2 Scalpel handles
BM003R
1 PAR needle holder
DO010R
1 cheek retractor, MINNESOTA, mod.
BC263W
1 DUROTIP Scissors, METZENBAUM, blunt/blunt, curved
BH108R
1 Hemostatic forceps, 125 mm
JF235R
Tray (274 x 172 x 41 mm) contents: 3 instrument racks
(JF377), 4 holding pins (JF346), 2 fixation racks (JF379),
suitable for dental container JN094

Zestaw chirurgii periodontalnej 1 i 2
Periodontal Surgery Set 1 and 2

Propozycja Aesculap do indywidualnego kompletowania zestawu
do chirurgii periodontalnej do leczenia kości i tkanki łącznej:
BC257W
FD101R
DB942R
DB948R
DB829R
DB833R
DB680R
DB681R
DO491R
DO492R
FO408R
DO608R
DE108R
JF237R

1 nożyczki do odłamków
1 mikro nożyczki, zagięte
1 nóż do gingiwektomii, GF 11
1 nóż do gingiwektomii, dwustronny
1 pilnik periodontalny, SCHLUGER, FS 9/10 S
1 pilnik periodontalny, SUGARMAN, FS 3/4 S
1 skrobaczka do rozwidleń FBL
1 skrobaczka do rozwidleń FMD
1 dłuto, OCHSENBEIN, CO 1
1 dłuto, OCHSENBEIN, CO 2
1 odgryzacz kostny
11 skrobaczka ostra, LUCAS
1 1 Upychadło kulowe
kosz (274 x 177 x 30 mm) zawiera:
2 wkładki gniazdowe (JF389),
1 wkładki ryglujace (JF379),
pasujący do kontenera dentystycznego JN092

Aesculap’s suggested makeup of an individualized periodontal bone
surgery set for treatment of connective tissue:

BC257W
FD101R
DB942R
DB948R
DB829R
DB833R
DB680R
DB681R
DO491R
DO492R
FO408R
DO608R
DE108R
JF237R

1 Splitting scissors
1 Microscissors, curved
1 Gingivectomy knife, GF 11
1 Gingivectomy knife, double ended
1 Periodontal file, SCHLUGER, FS 9/10 S
1 Periodontal file, SUGARMAN, FS 3/4 S
1 Furcation curette FBL
1 Furcation curette FMD
1 Chisel, OCHSENBEIN, CO 1
1 Chisel, OCHSENBEIN, CO 2
1 Rongeur forceps
1 Curette, LUCAS
1 Round condenser
Tray (274 x 177 x 30 mm) contents:
2 instrument racks (JF389),
1 fixation rack (JF379),
suitable for dental container JN092
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1
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1

1/
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1/
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HF442R

HF460R

Cążki do cięcia tkanki
Tissue nipper

Cążki do cięcia tkanki
Tissue nipper

105 mm, 4 1/8”

100 mm, 4”

1/
1
1/
1

do trzymania tkanek i błon.
Rowek w części pracującej zapewnia
optymalne umieszczenie igły
for holding tissue and membranes.
The slit in the working tip serves for an
optimal positioning of the needle

1/
2

1/
2

LUER-FRIEDMANN
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DA300R

DX500R

Pinceta do szycia, zagięta
Suture forceps, angulated

ERGOPLANT odgryzacz kostny
ERGOPLANT Bone rongeur

150 mm, 6“

150 mm, 6"

Kleszce do tkanek, pincety do szycia, odgryzacz kostny, raspatory
Suture Forceps, Tissue Nippers, Bone Rongeur, Raspatories
4,2 mm

9,5 mm

Zakres zastosowań:
• do odzielania błony
śluzowej• Przy wycięciach cyst itd.
• do chirurgii periodontalnej
Range of application:
• for loosening parts of
the mucosa
• for cyst resection
• for parodontal surgery

1/
1

1/
1

BÜCHS

WILLIGER

DO518R

DO510R

raspator
Raspatory

raspator
Raspatory

190 mm, 7 1/2”

1/
2

140 mm, 5 1/2”
4 mm

5,5 mm

1/
1
1/
1

scharf/sharp

1/
1

1/
1

ostry/ostry
sharp/sharp

ostry/ostry
sharp/sharp
1/
1

scharf/sharp

1/
1
1/
2

1/
1

1/
2

1/
1

1/
2

1/
2

1/
2

4 mm

MEAD

MOLT

FICKLING

WARD

SYME

DO520R

DO543R

DO545R

DO546R

DO547R

raspator
Raspatory

raspator
Raspatory

raspator
Raspatory

raspator
Raspatory

podważka
Elevator

165 mm, 6 1/4”

180 mm, 7”

135 mm, 5 1/4”

170 mm, 6 3/4”

185 mm, 7 1/4”
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Oczyszczanie instrumentów
Instrument Reprocessing
Cykl sterylizacyjny w gabinecie z
zastosowaniem systemu kontenerowego firmy AESCULAP.
Wszystkie środki higieniczne w
praktyce stomatologicznej służą
zachowaniu zdrowia pacjenta,
stomatologa oraz pracowników.
Aby zagwarantować możliwie
największe bezpieczeństwo,
szczególnie ważne jest stosowanie
sie do zasad zasad higieny przy
przygotowaniu instrumentów.

6. Składowanie
Storage

W celu zapewnienia, racjonalnego
i oszczędnego przeprowadzenia
codziennych zabiegów należy
zdefiniować w jasny sposób zasady higieny pracy w gabinecie stomatologicznym.
Tutaj potwierdził swoją wartość
system magazynowania produktów sterylnych w kontenerach.

1. Przygotowanie
Provision and treatment

5. Sterylizacja
Sterilizing
The sterile goods cycle in the dental practice with the
Aesculap Sterile Container System
All hygienic measures in the
dental practice are primarily for
keeping healthy the patients, the
dentist and the assistants.
To ensure the best possible safety
it is particularly important to
observe the principles of hygiene
when reprocessing instruments.

2. Mycie i przechowywanie
Clearing away and disposal

To keep practice work safe,
efficient and economical, clear
procedures must be specified for
practice hygiene.
The Aesculap Sterile Container
System has proven itself as an
excellent aid for organizing the
instrument reprocessing procedure.
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3. Dezynfekcja i czyszczenie
Disinfecting and cleaning

4. Kontrola i pakowanie
In s p e ctio n an d p ack in g

Konserwacja instrumentów, Maintenance of Instruments

Zasady obchodzenia się
z instrumentami w praktyce stomatologicznej
patrz Broszura D05601
Reprocessing of instruments in dental practice
see brochure D05602

JG600

- w zestawie 2 końcówki
- inclusive 2 nozzles

AESCULAP-olej w areozolu, w pojemnikach
(FCKW-frei), do konserwacji instrumentów
przed sterylizacją. Nieszkodliwy fizjologicznie
zgodnie z DAB i § 31 LMBG.
AESCULAP oil spray, in aerosol can (ozonefriendly), for maintenance of instruments
prior to sterilization. Physiologically inert acc.
to DAB and § 31 LMBG
(German Pharmacopoeia)

JG598
Olej do instrumentów AESCULAP do oliwienia
złącz, zapadek itd. przed sterylizacją.
Nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB
i § 31 LMBG.
AESCULAP instrument oil, for box locks,
ratchets etc. prior to sterilization.
Physiologically inert acc. to DAB and
§ 31 LMBG (German Pharmacopoeia)
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All it takes to operate.
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