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VERPAKKING
BESCHRIJVING
10363T SeptoContact: 2 instrumenten, elk met een 
distale en mesiale tip

INSTRUMENTEN

SeptoContact

INSTRUMENTEN VOOR DE RECONSTRUCTIE VAN CONTACTPUNTEN

INDICATIES 
Instrumenten bepalen in hoge mate de functionele 
eigenschappen van tandheelkundige materialen. Goed 
gekozen instrumentatie beïnvloedt de effectiviteit en 
ergonomie van het werk van tandartsen. SeptoContact 
is een zeer praktisch instrument dat is ontworpen om 
gemakkelijk consistente en precieze contactpunten te 
reconstrueren in samengestelde restauratieprocedures.

KENMERKEN EN VOORDELEN 
De garantie voor het reconstrueren van een perfect 
contactpunt in een herhaalbaar “driestaps”-protocol.
• Eén instrument voor grote holtes (L) en één voor 

kleine holtes (S)
• Elk instrument heeft een distale en een mesiale tip.
• Doorschijnende instrumenten laten lichtuitharden toe; 

geschikt voor sterilisatie



Instrumenten
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KENMERKEN EN VOORDELEN
• Hiermee kunnen lijnen en markeringen tussen de 

samengestelde lagen worden vermeden die worden 
veroorzaakt door de laagtechniek

• Vormt gladde oppervlakken met een aanzienlijke 
tijdsbesparing voor posterieure afwerking en polijsten

• Beschikbaar in twee versies, met harde en zachte tips, voor 
optimale resultaten ongeacht de composiet die wordt gebruikt

• Tips beschikbaar in 4 verschillende vormen, waardoor ze 
kunnen worden toegepast op een breed scala aan klinische 
situaties

• SeptoCompo Shape is door de siliconen tips geschikt voor 
sterilisatie

INDICATIES
Siliconen borstels, SeptoCompo Shape, zijn perfect 
geschikt voor het nauwkeurig en succesvol modelleren 
van directe en indirecte restauraties. Eenvoudige 
manipulatie, aanpassing van opeenvolgende lagen en 
de mogelijkheid om elk composiet te manipuleren. Wat 
betreft de hechting zijn dit de onbetwistbare voordelen 
van deze instrumenten. Elke beweging met SeptoCompo 
Shape vormt het composiet gemakkelijk in de ideale, 
anatomische vorm van de vulling.

INSTRUMENTEN

SeptoCompo Shape

SILICONEN BORSTELS VOOR COMPOSIETVORMING

VERPAKKING
BESCHRIJVING
10364U SeptoCompo Shape: 
2 instrumenten + 8 siliconen tips (zacht / hard)
10366W SeptoCompo Shape navulling: 
4 zachte siliconen tips
10365V SeptoCompo Shape navulling: 
4 harde siliconen tips
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INSTRUMENTEN 

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Ontwikkeld om lekkage van harsen in klasse II-

restauraties te voorkomen en te minimaliseren
• Hecht niet aan het composiet tijdens de polymerisatie
• Doorschijnend instrument maakt effectiever 

uitharden van composiet mogelijk door middel van 
lichttransmissie door de punt van het instrument

• Maakt juiste composietaanpassing mogelijk naar de 
basis van de holte

• Geschikt voor sterilisatie

INDICATIES
SeptoCure is speciaal ontworpen om de aanpassing 
te verbeteren en de efficiëntie van polymerisatie van 
tandheelkundige composieten te verbeteren in gebieden 
met moeilijke directe toegang. Lekkage van Klasse II 
vullingen in het gebied van gingivale contactwanden 
zal aanzienlijk worden verminderd zodra de tandarts 
een instrument gebruikt dat idealiter het licht van de 
polymerisatie-eenheid geleidt en de aanpassing van het 
composiet verbetert. Dankzij SeptoCure zal het directe 
composiet vul- en lijmsysteem volledig gebogen zijn, wat 
niet alleen een uitstekende integriteit betekent, maar ook 
geoptimaliseerde mechanische eigenschappen.

SeptoCure

INSTRUMENTEN OM COMPOSIETEN TE CONDENSEREN

VERPAKKING
BESCHRIJVING
10375F SeptoCure: 2 instrumenten,  
4 verschillende tips



Instrumenten



10

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Handige, duurzame en eenvoudige toepassing
• Pop-on doorn systeem, eenvoudige en snelle 

installatie van de schijven en de inversie van het 
schuuroppervlak voor mesiale en distale posities

• Ultrafijne schijven zijn zeer flexibel en veelzijdig.Ideaal 
voor moeilijk bereikbare plaatsen

• Vier kleurgecodeerde grofheden, verkrijgbaar in maat 
1/2“ 

INDICATIES
Met SeptoDiscs kunnen de belangrijkste details van het 
oppervlak worden bereikt: gladheid en glans!

De beste flexibiliteit: biedt gemakkelijke toegang tot 
alle proximale en interproximale oppervlakken.
Verminderde dikte: vergemakkelijkt de toegang tot 
moeilijke gebieden en maakt eenvoudig contouren en 
afwerken van proximale oppervlakken mogelijk.
Hoogwaardig eindeffect: minimale oppervlakteruwheid, 
hoogglans.
Hoog schuurvermogen: betere eindafwerking 
resulteert in een kortere tijd, gemakkelijke verwijdering 
van alle overtollige composiet

AFWERKEN & POLIJSTEN

SeptoDiscs 

AFWERK- EN POLIJSTSCHIJVEN VOOR COMPOSIETEN

VERPAKKING
BESCHRIJVING
10368Y SeptoDiscs-set: 120 schijven 
+ SeptoDiscs mandrel  
(ø 1/2”: 20x grof, 20x medium, 20x fijn, 20x extra-fijn)
10370A SeptoDiscs Assortiment van navulling ø 1/2”:  
50 schijven (15x grof, 15x medium, 10x fijn,  
10x extra-fijn)

BESCHRIJVING
10374E SeptoDiscs mandrel: 1 doorn

Maat 1/2”
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AFWERKEN & POLIJSTEN

SeptoWheels PX

GEÏMPREGNEERDE VILTSCHIJVEN

VERPAKKING
BESCHRIJVING
10380K SeptoWheels PX*:  
12 geïmpregneerde viltwielen + SeptoPlus mandrel
10381L SeptoPlus mandrel: 1 doorn

*SeptoPlus mandrel vereist

INDICATIES
Het uitvoeren van de perfecte vulling vereist vaardigheid, 
ideale materialen en betrouwbare instrumenten. Om 
een uniek eindresultaat van polijsten te bereiken, zijn de 
SeptoWheels PX viltschijven een onmisbaar element!

Licht dat vanaf het oppervlak reflecteert, geeft 
het gewenste resultaat van een natuurlijk ogende 
reconstructie. SeptoWheels PX viltschijven zijn 
samengesteld uit natuurlijke wol geïmpregneerd met 
schurende polijstpasta, die geactiveerd wordt met een 
paar druppels water.

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Uitstekend effect tijdens het laatste polijsten, d.w.z. 

natuurlijk glanzende oppervlakken
• Biedt mooie, witte en heldere tanden na whitening 

procedures
• Geïmpregneerd met ultrafijne gedehydrateerde 

polijstpasta, geactiveerd met slechts een paar 
druppels natuurlijk water

• Beschikbaar in 9,5 mm



Afwerken & Polijsten
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AFWERKEN & POLIJSTEN

SeptoPolisher

SILICONEN POLIJSTMATERIALEN VOOR COMPOSIETEN, GLASIONOMEREN EN AMALGAMEN

VERPAKKING 
BESCHRIJVING
10376G SeptoPolisher * Diverse vulling: 
8 stks. + SeptoPlus mandrel 
(3x kegel, 3x schijf, 2x kop)
10381L SeptoPlus mandrel: 1 doorn

*SeptoPlus mandrel vereist

INDICATIES
SeptoPolisher biedt een verkort klinisch proces bij het 
werken met siliconenpolijstmachines.

Afhankelijk van de toegepaste druk is het mogelijk om 
zowel afwerking als polijsteffecten te bereiken met 
slechts één tool. Meer druk uitoefenen versterkt de 
effectiviteit van de afwerkingsfase. Gebruik minder 
kracht om de gewenste polijstkwaliteit te verkrijgen, wat 
resulteert in een glad en helder emailachtig oppervlak.

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Eén siliconen polisher is voldoende om de gewenste 

afwerking en polijsten van de restauratie te bereiken, 
wat tijd en schurende materialen tijdens de procedure 
bespaart

• Polisher met hoge weerstand kunnen meerdere keren 
worden gebruikt en zijn geschikt voor sterilisatie

• Beschikbaar in 3 vormen: ‘kegel’, ‘schijf’ en ‘beker’



Afwerken & Polijsten
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INDICATIES
SeptoFipo-strips zijn aangewezen voor de afwerking 
en het polijsten van de proximale vlakken van 
samengestelde restauraties.

Gebruik het neutrale midden om de strip in de proximale 
ruimte te plaatsen. Start de restauratie met de medium 
korrel (grijs) kant en vervolgens polijsten met de fijne 
(witte kleur) kant.

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Medium en fijne korrels gescheiden door een neutrale 

ruimte voor een gemakkelijkere plaatsing door het 
contactpuntgebied, zonder het te schaden

• Beschikbaar in 2,5 mm en 4,0 mm breed

AFWERKEN & POLIJSTEN

SeptoFipo Strip

ALUMINIUMOXIDEPOLYESTERSTRIPS

VERPAKKING 
BESCHRIJVING
10354K SeptoFipo-strips: 100 strips (2,5 mm)
10355L SeptoFipo-strips: 100 strips (4 mm)
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Afwerken & Polijsten
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AFWERKEN & POLIJSTEN

INDICATIE
SeptoDiamond Strip is een diamantgecoate stalen strip 
geïndiceerd voor het afwerken van vulmateriaal en 
orthodontisch strippen.

Om de beste resultaten te bereiken, wordt het 
aanbevolen om beide strips te gebruiken, beginnend met 
de medium korrel en eindigend met de fijne korrel.

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Uitstekende afwerking bij restauraties
• Hoge prestaties bij orthodontisch strippen
• Hoge duurzaamheid
• Beschikbaar in fijn (geel) en medium (rood)
• korrels - 2,5 mm breed

SeptoDiamond Strip

DIAMANTSTALEN STRIPS VOOR HET AFWERKEN VAN RESTAURATIES EN HET 
ORTHODONTISCH STRIPPEN

VERPAKKING
BESCHRIJVING
10351H SeptoDiamond Strips: 12 strips 2,5 mm (fijn)
10352I SeptoDiamond Strips: 12 strips 2,5 mm (medium)
10353J SeptoDiamond Strips: 12 strips 2,5 mm (medium 
en fijn)
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AFWERKEN & POLIJSTEN

SeptoDiamond Paste

DIAMANTPOLIJSTPASTA  

VERPAKKING
BESCHRIJVING
10367X SeptoDiamond Pasta: 2g spuit

INDICATIES
SeptoDiamond Paste is een diamantpolijstpasta die is 
ontworpen voor het finaal polijsten en het verkrijgen van 
de hoogste kwaliteit glans van alle directe en indirecte 
restauraties. De pasta biedt de best mogelijke glans voor 
email, keramiek, composieten, amalgamen en metalen 
oppervlakken.

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Hoogglans en een uitstekende natuurlijke helderheid 

op alle restauratieve materialen en email
• Mogelijk om te gebruiken in zowel tandheelkundige 

klinieken als laboratoria
• Extra fijne korrel (1 tot 2 micron)
• Wateroplosbaar, dus resten zijn makkelijk te 

verwijderen



Afwerken & Polijsten
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MATRIJZEN

INDICATIES
SeptoMatrix Cervical is een uitstekend hulpmiddel dat 
de voorspelbare modellering van directe composiet 
restauraties vergemakkelijkt. De reeks matrijzen omvat 
vijf flexibele vormen in verschillende maten. Ze zorgen 
voor een uitstekend werkcomfort, verkorte werktijd 
en garanderen een perfecte aanpassing nabij gingivale 
marges.

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Door de verschillende afmetingen kan SeptoMatrix 

Cervical zich gemakkelijk aanpassen aan alle klasse V 
restauraties

• Composieten kunnen lichtuitgehard worden door 
de transparante matrix terwijl het onder druk wordt 
gehouden, wat restulteert in een glad oppervlak dat 
minder aanpassingen nodig heeft en enkel opgepoetst 
moet worden

• Kleeft niet op composieten of glasionomeren
• Geschikt voor sterilisatie

SeptoMatrix Cervical

TRANSPARANTE MATRIJS VOOR KLASSE V-RESTAURATIES

VERPAKKING
BESCHRIJVING
10356M SeptoMatrix Cervical: 
2 instrumenten + 10 matrijzen 
(2x extra-groot, 2x groot, 2x medium, 2x smal,  
2x extra-smal)

BESCHRIJVING
10357N SeptoMatrix Cervical assortiment, navulling:  
50 matrijzen 
(10x extra-groot, 10x groot, 10x medium, 10x smal,  
10x extra-smal)



Matrijzen

BESCHRIJVING
10357N SeptoMatrix Cervical assortiment, navulling:  
50 matrijzen 
(10x extra-groot, 10x groot, 10x medium, 10x smal,  
10x extra-smal)
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MATRIJZEN

INDICATIES 
Het SeptoMatrix sectionele systeem is geïndiceerd 
voor restauraties van klasse II caviteiten. Het zorgt voor 
optimale condities voor een precieze reconstructie van 
contactpunten en biedt een natuurlijke tandanatomie 
in proximale gebieden. De ringen zijn voorzien van 
driehoekige siliconen tips voor een perfecte aanpassing 
van de pasvorm. Versterking van de ringen garanderen 
gecontroleerde krachten tijdens de separatie - harde 
ring (blauw) of zachte ring (roze) - en grotere stabiliteit 
tijdens de reconstructieprocedure met extra verhoogde 
duurzaamheid van de ringen.

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Sterk en duurzaam materiaal.
• Uniek ontwerp: biedt stabiliteit, maakt veilig openen 

met behulp van een tang mogelijk
• Eenvoudig, snel en comfortabel plaatsen door middel 

van een ringsysteem, die de typische matrixhouders 
vervangen

• Sectionele matrices beschikbaar in 3 verschillende 
maten voor een betere aanpassing aan alle klinische 
situaties

• Ringen met siliconen tips geschikt voor sterilisatie.

SeptoMatrix Sectional

VOORGEVORMD SECTIONAAL MATRIXSYSTEEM VOOR RESTAURATIES VAN KLASSE II

VERPAKKING
BESCHRIJVING
10383N SeptoMatrix Sectional geassorteerde kit: 
100 matrijzen (30x groot, 40x medium, 30x smal) + 
2 ringen (hard en zacht) + 14 driehoekige siliconen tips
10384O SeptoMatrix Sectional geassorteerde kit: 
50 matrijzen (15x groot, 20x medium, 15x smal) + 
2 ringen (hard en zacht) + 8 driehoekige siliconen tips
10385P SeptoMatrix Sectional navulling: 
1 ring (hard) + 8 driehoekige siliconen tips

BESCHRIJVING
10386Q SeptoMatrix Sectional navulling: 
1 ring (zacht) + 8 driehoekige siliconen tips
10387R SeptoMatrix Sectional geassorteerd navulling: 
50 matrijzen (15x groot, 20x medium, 15x smal)
10391V SeptoMatrix Sectional driehoekige siliconen 
tips: 50 stuks.



Matrijzen
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INDICATIES
Een van de cruciale vereisten van de directe restauratie 
is de reconstructie van een goede anatomische vorm. 
De hoogwaardige houten wiggen vormen één van de 
elementen die steeds in het workflow-protocol van de 
tandarts vervat zijn.

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Anatomisch gevormd voor een betere aanpassing 

aan de interproximale ruimtes en om aangrenzende 
tanden te scheiden

• Beschikbaar in 5 maten, gecodificeerd door kleuren

Nr. Hoogte Breedte Lengte
1 2,2 mm 1,4 mm 12 mm
2 2,2 mm 1,4 mm 13 mm
3 2,2 mm 1,6 mm 14 mm
4 2,2 mm 1,6 mm 15 mm
5 2,5 mm 2,0 mm 16 mm

1

2

3

4

5

WIGGEN

SeptoWedges

INTERDENTALE HOUTEN WIGGEN

VERPAKKING
BESCHRIJIVING
10382M SeptoWedges assortiment: 100 stks.  
(30x geel, 20x turkoois, 20x rood, 20x violet, 
10x natuurlijk)



Wiggen
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KENMERKEN EN VOORDELEN

• Beschermt de geïsoleerde tanden tegen 
ongewenste agressies

• Bestand tegen zuren, kleefstoffen en andere 
chemische middelen

• Zeer flexibel en dun om gemakkelijk in het 
interproximale gebied te kunnen worden ingebracht

• Exclusief ontworpen voor tandheelkundig gebruik

INDICATIES
SeptoTape is geschikt voor het isoleren van tanden 
tijdens behandelingen met zuren en voor het 
aanbrengen van kleefstoffen, composieten en andere 
reagentia.

De tape is gemaakt van inert en flexibel materiaal, 
past op de tand en beschermt deze tegen ongewenste 
agressies tijdens de restauratie van de aangrenzende 
tand.

ISOLATIE

SeptoTape

TAPE VOOR TANDISOLATIE

VERPAKKING
BESCHRIJVING
10350G SeptoTape: 
tape van 5 m voor tandheelkundige isolatie



Isolatie
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INDICATIES
SeptoProphy Strips zijn geindiceerd voor het 
tandheelkundig verwijderen van tandplaque en 
tandsteen.

SeptoProphy Strip is een onmisbaar hulpmiddel tijdens 
profylaxe procedures. Met ronde micro-bladen
gelegen rond de gaten in één zijde van de strip
biedt de SeptoProphy strip een krachtige en precieze 
actie tegen de calculus met behoud van de integriteit 
van het glazuur en restauratiemateriaal.

KENMERKEN EN VOORDELEN

• Gemakkelijke, snelle en veilige verwijdering van 
tandsteen zonder het tandglazuur te beschadigen

• Niet schurend en behoudt het glazuur en ontziet 
herstellende materialen en prothetische elementen

• Cirkelvormige microbladen zorgen voor meer 
precisie en versnelt het verwijderen van 
tandplak en tandsteen

• Gemakkelijke toegang tot het interproximale gebied 
door zijn dikte van slechts 0,05 mm

PROFYLAXE

 SeptoProphy Strip

VERPAKKING
BESCHRIJIVING
10349F SeptoProphy Strips: 10 strips

NIET-SCHURENDE STALEN STRIP MET CIRKELVORMIGE MICROBLADEN VOOR 
INTERPROXIMALE TANDSTEENVERWIJDERING



Profylaxe
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