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SUPERIEURE RETRACTIE

RetraXil®
Goede sulcus opening – minimaal invasieve toepassing
RetraXil® zorgt voor een schone openstaande sulcus en garandeert goed blootliggende en bloedvrije preparatieranden.
De innovatieve fixeerhulp borgt de tip en vergroot zo het gebruiksgemak.

» Atraumatische toepassing.
» Efficiënt weefselmanagement.
» Stabiele spuit voor meervoudig gebruik.
» Materiaal krult niet op, scheurt niet en is makkelijk weg te spoelen.

Giving a hand to oral health.

RetraXil® – Sublieme Retractie
Efficiënte gingivale retractie met de hoogste standaarden in gebruik en veiligheid
De eerste indrukken van RetraXil®

Veilig en zeker
■

■

■

Geen risico op systemisch
overdoseren.
Blauwe kleur contrasteert met
de gingiva en elementen;
goed zichtbaar en goede
controle bij wegspoelen.
Fixeerhulp borgt de tip op de
spuit en zorgt voor veilig open afdraaien.

“Retraxil heeft een prettige,
niet te stugge consistentie.
De goede hemostatische werking
zorgt voor een schoon werkgebied.”
Dr. R.L. Nieboer,
tandarts bij de Kempenaer (Nederland)

Prettige handling
■

■

■

Door de dunne tip kan precies
en atraumatisch worden
geappliceerd in de sulcus en
interproximale ruimten.
Compatibel met analoge en
digitale afdruktechnieken.
Minder handelingen vergeleken
met het gebruik van retractiedraden.

“Er blijven geen
materiaalresten achter bij het
uitspoelen en de preparatie is
daarna perfect te scannen! De tip
van Retraxil gaat eenvoudig in de
sulcus en opent deze effectief.”
Dr. C.D. Bos, tandarts (Nederland)

Gebasseerd op resultaten van tandartsen uit verschillende landen – gegevens beschikbaar.

RetraXil® biedt atraumatische en gemakkelijke toegang
tot de sulcus dankzij de dunste tip op de markt
RetraXil ®

Concurrent 1

Concurrent 2 Concurrent 3 Concurrent 4 Concurrent

∅ 0.9 mm

∅ 1.25 mm

∅ 1.25 mm

Cannula

Art. Code

PLT

Artikel

Inhoud

66077159

RetraXil Starter Pack

4 x 1 g RetraXil
2 x Twisting aid
20 x Tips

66077158

RetraXil Value Pack

20 x 1 g RetraXil
10 x Twisting aid
100 x Tips

66087214

RetraXil Twisting aid Refill

2 x 10 Twisting aid

66087215

RetraXil Cannula Refill

5 x 20 Tips

Cannula

∅ 1.4 mm

PLT

∅ 1.4 mm

PLT

∅ 1.6 mm

Cannula
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