
Головки полірувальні силіконові OPTIMIZE 
OPTIMIZE – це абразивні силіконові головки призначені для шліфування та 
полірування реставрацій. Доступні трьох форм, що дозволяє працювати на усіх 
поверхнях будь-якого зуба. Силіконові головки поєднують дві функції залежно від 
сили, що прикладається під час використання: при більшій – головки забезпечують 
шліфування реставраційного матеріалу та оклюзійних контактів; при невеликій – 
виконують полірування реставрації, роблять поверхню гладкою, рівномірною та 
яскравою. Система швидкої фіксації мандрели VERSAPLUS полегшує зміну 
силіконових головок, що дозволяє працювати швидше. 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 
Абразивні силіконові конуси, чашечки та тарілки для шліфування та полірування 
композитів і склоіономерних цементів. 

ВИКОРИСТАННЯ 
Встановіть мандрелу у кутовий наконечник. Закріпіть силіконову головку на 
мандрелі. Процедуру необхідно виконувати сухою головкою і переривчастими 
дотиками на низькій або середній швидкості. Застосування з більшою силою 
забезпечує шліфування реставраційного матеріалу, з меншою – полірування. 

ФОРМИ 
Є три форми силіконових головок. 

 

Чашечка 
 

Тарілка 

 

Конус 

 

МЕХАНІЗМ ДІЇ 
Завдяки тертю силіконової головки з оксидом алюмінію по реставраційному 
матеріалу відбувається шліфування та полірування композитів і склоіономерних 
цементів. 

З’ЄДНАННЯ З КУТОВИМ НАКОНЕЧНИКОМ 
Мандрела VERSAPLUS відповідає вимогам ISO 1797-1. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ 
 Лише для професійного використання. 
 Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з 

компонентів. 

 
 

 З метою уникнення випадкового ковтання або вдихання силіконової головки або 
мандрели перед початком реставрації рекомендується повністю ізолювати 
робочу область. 

 Користувач несе повну відповідальність за комбіноване використання мандрели 
разом зі схожими продуктами. 

 Застосовуйте силіконові головки на малих обертах мікромотора. 
 Мандрелу і силіконові головки необхідно автоклавувати після кожного пацієнта. 
 Стерилізація може призвести до незначної зміни кольору силіконових головок, 

не впливаючи на їхню функціональність. 

СТЕРИЛІЗАЦІЯ 
Мандрелу і силіконові головки можна автоклавувати (126°С, 147 кПа, 16 хв). Перед 
стерилізацією необхідно провести чищення водою та ензимним очисним засобом. 

СКЛАД 
Силіконові головки: силікон, оксид алюмінію. 
Мандрела: метал. 

Мандрелу і силіконові головки дозволяється стерилізувати.  
Дата внесення змін в інструкцію: 11-2016. 
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