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hjulet på nytt

Sof-Lex™ spiral pusse- og poleringshjul – et allsidig hjelpemiddel etter konturering!

Sof-Lex™ systemet har i mange år vært blant tannlegenes favoritter for å oppnå estetiske og gode restaureringer. 
Nå har 3M ESPE oppfunnet hjulet på nytt og introduserer et innovativt design som gjør pussing og polering enklere.
Med en to-trinns arbeidsprosess kan du raskt polere restaureringer til høyglans, og hjulet tilpasser seg alle overflater - fra alle vinkler.

En fasong til alle overflater.

Den innovative, fleksible formen tilpasser seg enkelt ujevne, konvekse 
og konkave tannoverflater. Anteriore og posteriore restaureringer kan 
pusses og poleres med ett hjul for hver arbeidsgang - det er ikke 
nødvendig å skifte mellom points, gummikopper, skiver og børster. 

En fasong til alle vinkler.

Sof-Lex spiral pusse- og poleringshjul er enkelt å jobbe med - spesielt i det 
posteriore området. Dette skyldes at de slipende partiklene er inkorporert i 
hele hjulet, slik at alle overflater på spiralhjulet kan brukes: oversiden, 
undersiden og kanten.
Derfor er spiralhjulet effektivt fra alle vinkler.

Indisiert for pussing og polering av forskjellige 
direkte og indirekte restaureringer:

Kompositt

Resinmodifiserte glassionomer

Temporære materialer (bisakryl)

Resin nano-keramikk – 
Lava™ Ultimate CAD/CAM materiale

Edle og halvedle legeringer

OkklusaltOkklusalt BukkaltBukkalt

FacialtFacialt

Lingualt anteriortLingualt anteriortLingualt posteriortLingualt posteriort

ApproksimaltApproksimalt

“The spiral wheels are unparalleled in their
            ability to adapt to hard-to-reach places 
   such as line angles and occlusal grooves.”
       Dr. Bob Marolt, DDS



Gir enkelt og raskt en naturlig glans.

Det fine pussehjulet (beige) glatter og fjerner riller som har oppstått under konturering av restaureringen. Slik forberedes overflaten til 
høyglanspolering. Det superfine poleringshjulet (hvitt) gir en særdeles glatt overflate med høyglans, spesielt for nanokompositt som 
f.eks.  Filtek™ Supreme XTE Universal Restorative. Et enkelt system for rask polering av restaureringer og med naturlig glans som 
resultat.

For å oppnå det beste resultatet brukes det gjennom hele prosessen et lett til moderat trykk og et håndstykke med lav hastighet.
Sof-Lex spiral pusse- og poleringshjul er til engangsbruk og brukes uten pasta og vannkjøling, noe som gir ytterligere tidsbesparelser.

Prøveeksemplarer av Filtek™ Supreme XTE Universal ble laget 
og deretter behandlet med sandpapir korn 320 for å oppnå en 
ensartet, typisk klinisk relevant pusset overfl ate før polering. 
SEM bilder (forstørret 500X) viser overfl ateglattheten etter 
polering av prøvene med forskjellige poleringssystemer.
 Kilde:3M ESPE interne data

Enhance®/PoGo®

OneGloss®

Opti 1 Step

Occlubrush®

Sof-Lex™ XT skiverSof-Lex™ spiral pusse- og poleringshjul gir en blank 
og skinnende overfl ate bedre enn, eller på nivå med, 
ledende produkter på området.

Etter poleringInitial situasjon

Sof-Lex™ 
skiver

Sof-Lex™ 
XTskiver

Sof-Lex™ 
Strips

Sof-Lex™ 
spiral
hjul

Anteriort Posteriort Approksimalt
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inhibert lag

Sof-Lex™ skiver, grove
Roterende grove eller medium 
kontureringsinstrumenter
(f.eks. diamanter, karbidbor, 
stener)

Roterende grove eller medium 
kontureringsinstrumenter
(f.eks. diamanter, karbidbor, 
stener)

Sof-Lex™ XT skiver, grove 
Sof-Lex™ strips
 ∙ Grove/medium
 ∙ Grove/medium, smal
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overflateruhet

 ∙ Avsluttende 
konturering av

 ∙ anatomi og margin

Sof-Lex™ skiver, medium
Roterende medium eller fine 
kontureringsintrumenter 
(f.eks. diamanter med gul eller 
rød ring)

Roterende medium eller fine 
kontureringsinstrumenter
(f.eks. diamanter med gul eller 
rød ring)

Sof-Lex™ XT skiver, medium
Sof-Lex™ strips
 ∙ Grove/medium
 ∙ Grove/medium, smal
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 ∙ Fjerning av riller
 ∙ Overflate-
glatthet

 ∙ Forpolering

Sof-Lex™ spiral pussehjul
Sof-Lex™ skiver, fine

Sof-Lex™ spiral pussehjul Sof-Lex™ spiral pussehjul
Sof-Lex™ XT skiver, fine
Sof-Lex™ strips, fine/superfine
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G  ∙ Høyglans-
polering

Sof-Lex™ spiral poleringshjul
Sof-Lex™ skiver, superfine

Sof-Lex™ spiral poleringshjul Sof-Lex™ spiral poleringshjul
Sof-Lex™ XT skiver, superfine
Sof-Lex™ strips, fine/superfine

Systemet Sof-Lex  

Sof-Lex spiral pusse- og poleringshjul er utviklet for å passe med det eksisterende Sof-Lex systemet, og kan derfor brukes med 
samme mandrill som skivene.

“The flexible wheels are kinder to the gingival tissues compared 
 to other types of rotary tools.”
     Dr. James Braun, DDS, MS



Artikkelnr. Produktbeskrivelse

5082I Sof-Lex™ Spiral hjul – Introduksjonssett
10 Sof-Lex™ Spiral pussehjul (beige); 10 Sof-Lex™ Spiral poleringshjul (hvite); 1 stk. mandrill for vstk.

5080 Sof-Lex™ Spiral pussehjul – Refill
30 Sof-Lex™ Spiral pussehjul (beige)

5081 Sof-Lex™ Spiral poleringshjul – Refill
30 Sof-Lex™ Spiral poleringshjul (hvitt)

5082SK Sof-Lex™ Spiral hjul, skiver & strips – Systemsett
10 Sof-Lex™ Spiral pussehjul (beige) 
10 Sof-Lex™ Spiral poleringshjul (hvite) 
Sof-Lex™ ekstra tynne poleringsskiver 12.7 mm: 
30 hver av 2382C (grove); 2382M (medium); 2382F (fine); 2382SF (superfine)
Sof-Lex™ ekstra tynne poleringsskiver 9.5 mm: 
30 hver av 2381C (grove); 2381M (medium); 2381F (fine); 2381SF (superfine)
Sof-Lex™ pussestrips: 15 stk. 1954C/M (grove/medium)
1 stk. mandrill for vstk.

1980 Sof-Lex™ skiver & strips – Systemsett 
30 skiver av hver - grove, medium, fine og superfine i både 12.7 mm and 9.5 mm i diameter; 1 stk. mandrill vstk.

Sof-Lex™ skiver refill for konturering og polering
Hver refill inneholder 85 skiver.

2380 Sof-Lex™ ekstra tynne skiver & strips – Systemsett 
30 skiver av hver - grov, medium, fin, og superfin i både 12.7 mm and 9.5 mm diameter, 1 stk- mandrill vstk.

Sof-Lex™ ekstra tynne skiver refill for konturering og polering
Hver refill inneholder 85 skiver.

Bestillingsinformasjon

Sof-Lex™ Spiralhjul – Introduksjonssett 5082I

12.7 mm9.5 mm

1981C
Grov

1982C
Grov

1981M
Medium

1982M
Medium

1981F
Fin

1982F
Fin

1981SF
Superfin

2381C
Grov

2381M
Medium

2381F
Fin

2381SF
Superfin

1982SF
Superfin

2382C
Grov

2382M
Medium

2382F
Fin

2382SF
Superfin

3M™ ESPE™ Mandrill Refill

1983RA 3 vstk. mandriller for Sof-Lex™

1983HP 3 håndstk. mandriller for laboratorie-håndstk. for Sof-Lex™

1983FG 3 FG mandriller for turbin for Sof-Lex™

Sof-Lex™ pussestrips refill

1954

1954N

1956

Klar

Klar

Blå

Grov/medium

Grov/medium – smal

Fin/superfin

Inneholder 150 strips

Inneholder 100 strips

Inneholder 120 strips

3M, ESPE, Filtek, Lava og Sof-Lex 
er varemerker hos 3M Company eller 
3M Deutschland GmbH.
Brukes under lisens i Canada. 

Alle andre varemerker tilhører andre 
fi rmaer. 
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