
POVRCHOVÁ MIKROÚPRAVA 
BEZ NUTNOSTI BROUŠENÍ

VYBERTE SI OSTROST.



ZVOLTE OSTROST
Protiklady se přitahují a toto rčení platí i o kvalitních periodontálních nástrojích. V ideálním případě jsou ostré jako břitva, extrémně tvrdé, ale 
přesto hladké a lehké. Nástroje LM Diamond Sharp v sobě všechny tyto vlastnosti spojují díky nové povrchové mikroúpravě využívající technologii 
povlakování PVD (Physical Vapor Deposition – Fyzikální depozice vrstev z plynné fáze). Není nutné je vůbec brousit, přesto zůstávají odolné a 
zároveň sofistikované.

Dlouhotrvající 
mimořádná ostrost

Zvýšení produktivity práce, 
lepší klinické výsledky

Tvrdost přispívá k odolnosti nástroje. 
Nástroje s povrchovou úpravou Sharp 
Diamond přesahují při zkoušce tvrdosti 
podle Rockwella 63 HRC.

Oceníte úplnou kontrolu nad nástrojem a jeho vyšší taktilní citlivost, 
zubní kámen tak snadno seškrábnete místo toho, abyste jej 
odlamovali.

Referenční studie: *(1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling in-
struments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-In-
struments Oy. (2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of 
scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12. ** Leppäniemi J. et all: The influence 
of PVD coatings on the wear performance of steel dental currettes. Key Engineering Materials Vol. 674 (2016), 289-295.     
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VLASTNOSTI PODOBNÉ DIAMANTU

TVRDOST

ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ**

63  
HRC

TV

RDOST VÍCE NEŽ

Snížení úrovně 
opotřebení v 
porovnání se 
standardními 

ručními 
stomatologickými 

nástroji

Konkurenční nástroj
(s povrchovou úpravou)

Standardní nástroj z oceli 
(bez povrchové úpravy)

Ostří kyrety s povrchovou úpravou 
Sharp Diamond a zvětšený 
snímek ostří po provedeném testu

Ostří standardní kyrety bez 
povrchové úpravy a zvětšený 
snímek ostří po provedeném testu
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Usnadněte si práci s periodontálními nástroji bez nutnosti broušení 

Nástroje řady LM Sharp Diamond není nutné vůbec brousit. Pracovní konec těchto nástrojů je vyroben z mimořádně 
odolné slitiny a odolnost proti opotřebení je navíc zvýšena ochrannou vrstvou s mikromembránou.

Nástroje LM Sharp Diamond s rukojetí LM-ErgoSense jsou vhodné zejména pro stomatology, kteří ruční nástroje 
používají velmi často, chtějí zkrátit čas nezbytný pro jejich údržbu a zároveň je pro ně důležitý pevný, a přitom 
příjemný úchop nástroje. Tyto nástroje kombinují mimořádnou ostrost, taktilní citlivost a pohodlné používání.

Nástroje s povrchovou úpravou LM Sharp Diamond lze používat jako jakékoliv jiné ruční nástroje a čistit je všemi 
obvyklými způsoby. Odstraňování zubního kamene je s těmito nástroji snadné, a přitom velmi účinné. Čas, který 
ušetříte při údržbě nástrojů, můžete využít pro jinou práci. Nástroje s touto povrchovou úpravou mají stejně dlouhou 
životnost, jako ostatní nástroje.

ZVOLTE OSTROST A PRACUJTE EFEKTIVNĚJI

„Je skvělé, že už nemusím plýtvat časem na broušení nástrojů! Díky 

tomu, že nástroje Sharp Diamond není vůbec potřeba brousit, se 

mohu plně soustředit na klinickou práci. I mí pacienti si povšimli toho, 

že ošetření s těmito nástroji je pohodlnější a že jsou při práci tišší. 

Zubní kámen mohu odstraňovat efektivně a nemusím přitom příliš 

tlačit na rukojeť nástroje. Dlouhotrvající ostrost je opravdu poznat!“

Anna, registrovaná zubní hygienistka, USA

www.lm-dental.com/sharpdiamond



To, že je nemusíte brousit, oceníte 
zejména u nástrojů s menším a 
užším pracovním koncem, jako jsou 
například mini kyrety a srpky. U 
nich je ostrost obzvláště důležitá a s 
povrchovou úpravou Sharp Diamond 
si i bez broušení uchovávají po celou 
dobu své živostnosti původní velikost 
čepele a stejnou strukturu materiálu. 

Mikrosrpek SD
- Scaler pro přední i zadní zuby
-  Jemný pracovní konec 
- Prodloužený dřík nástroje
-  Ideální pro těsné mezizubní prostory

Nabídka 
nástrojů, které 
není nutno 
brousit 

LMErgoSense

LM 301-302SD ES

Minisrpek SD
- Univerzální scaler
- Pro všechny plochy zubů
-  Jemná, mírně zahnutá čepel

LMErgoSense

LM 311-312SD ES

Graceyho minikyreta
1/2 SD
- Pro řezáky a premoláry

LMErgoSense

LM 201-202MSD ES

Graceyho minikyreta
7/8 SD
- Pro premoláry a moláry
-  Pro bukální, mesiální a linguální plochy zubů   

LMErgoSense

LM 207-208MSD ES

Graceyho minikyreta 
11/12 SD

LMErgoSense

LM 211-212MSD ES

Graceyho minikyreta 
13/14 SD

LMErgoSense

LM 213-214MSD ES

Minikyreta Syntette SD
- LM dvojitá Graceyho kyreta
- Pro všechny plochy zubů
-  Kombinace univerzální a dokončovací kyrety

LMErgoSense

LM 215-216MSD ES

- Pro mesiální plochy molárů a premolárů

- Pro distální plochy molárů a premolárů



Graceyho minikyreta 15/16 SD
- Pro mesiální plochy molárů 
- Pro usnadnění přístupu je dřík čepele v   
 ostřejším úhlu než u Graceyho minikyrety 11/12

LMErgoSense

LM 245-246MSD ES

Graceyho minikyreta 17/18 SD
- Pro distální plochy molárů
-  Pro usnadnění přístupu je dřík čepele v   
 ostřejším úhlu než u Graceyho minikyrety 13/14

LMErgoSense

LM 247-248MSD ES

Vysoká taktilní citlivost

Větší průměr rukojeti (13,7 mm)  
s ideálním úchopem

Inteligentní technologie RFID čipů

LM-Dental dovedl ergonomické nástroje 
k dokonalosti. Nástroje s rukojetí 
LM-ErgoSense je nyní možné osadit 
sofistikovaným RFID čipem, který umožní 
spolehlivě sledovat pohyb nástroje během 
celého cyklu.

Podle studie prováděné institutem 
Finnish Institute of Occupational 
Health má nejlepší ergonomii: jeho 
tvar zabraňuje zbytečnému zatínání 
svalů a s nástrojem se tak pracuje 
příjemněji

„Je příjemný do ruky“

Příběh rukojeti 
LM-ErgoSense
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Kontaktujte svého místního distributora

LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8  |  FI-21600 Parainen  |  Finsko

Tel. +358 2 4546 400

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

LMDental


