
Informacja o produkcie

Wiertło do usuwania kleju | AGK
Wiertło do usuwania kleju o wyjątkowych właściwościach

Aby chronić dziąsło, wszystkie wiertła do 
usuwania kleju nie posiadają naciąć w 
przednim odcinku części roboczej (gładki 
wierzchołek). Ponadto znajdująca się na 
głowie wiertła fazka bezpieczeństwa zapo-
biega tworzeniu żłobień. 

Stożkowe wiertło do usuwania kleju 
dostępne jest zarówno na kątnicę, jak i tur-
binę w dwóch wariantach długości głowy:  
(4,75 mm i 8 mm). Wersja dłuższa - 
H22ALGK - opracowana została specjalnie 
z myślą o kłach i dłuższych zębach przed-
nich. 

Kształt jajka (H379AGK) i kształt granatu 
(H390AGK) szczególnie dobrze sprawdzają 
się do usuwania kleju z powierzchni pod-
niebiennych w przypadku aparatów orto-
dontycznych montowanych od strony języ-
kowej. 

We współpracy z prof. Radlanskim z Wol-
nego Uniwersytetu Berlina opracowaliśmy 
wiertła AGK przeznaczone specjalnie do 
usuwania pozostałości kleju. Instrumenty 
te usuwają w krótkim czasie miękkie resztki 
kleju, natomiast ich specjalne ostrza chro-
nią twarde szkliwo zęba. 

Możliwe jest to dzięki specjalnej geometrii 
ostrzy. Skręcone ostrza z trwałego węglika 
spiekanego pozwalają na precyzyjne usu-
wanie miękkich materiałów i sprawiają, że 
wiertło pracuje bardzo spokojnie, co zwięk-
sza bezpieczeństwo zabiegu.

"Gładki wierzchołek" 
(GK, niem. Glatte Kuppe)
do ochrony dziąseł
 
Fazka bezpieczeństwa, 
zapobiegająca tworzeniu 
żłobień.

Usuwanie pozostałości kleju 
z jednoczesną ochroną 
szkliwa.

Pa
te

nt
 n

ie
m

ie
ck

i D
E 

19
8 

00
 3

24



Komet Dental · Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG · Postfach 160 · 32631 Lemgo · Export: Telefon +49 (0) 5261 701-0 · Telefax +49 (0) 5261 701-329 · export@kometdental.de · www.kometdental.pl

Postępowanie:

1. Sytuacja wyjściowa.

2. Zdejmowanie zamków ortodontycznych.

3. Zamek zdjęty z zęba 11.

4. Usuwanie pozostałości kleju przy 
użyciu wiertła H22ALGK.204.016.

5. Usuwanie pozostałości kleju z 
powierzchni podniebiennej przy użyciu 
wiertła H379AGK.204.023.

6. Polerowanie powierzchni wargowych 
przy użyciu gumki polerskiej 
9631.204.060.
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 Wskazówki dot. stosowania:

• Wiertłami do usuwania kleju należy 
pracować bez nacisku.
Należy zawsze pracować z dostatecz-
nym chłodzeniem (co najmniej 
50 ml/min.).

• Zalecenie dot. liczby obrotów 
trzonek 314:

 – w czerwonej kątnicy przy prędkości
 (120.000 min-1

 – w turbinie przy prędkości
 (160.000 min-1

• Zalecenie dot. liczby obrotów 
trzonek 204:

 – w mikrosilniku/kątnicy przy pręd-
kości (40.000 min-1

Obok powyższych uwag ogólnych należy 
przestrzegać indywidualnej liczby obro-
tów podanej na opakowaniu. Należy 
zachować szczególną ostrożność, aby 
nie doszło do uszkodzenia szkliwa zęba. 
Po całkowitym usunięciu pozostałości 
kleju szkliwo błyszczy.
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