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По-добри клинични резултати с по-добър  
контрол на влагата и инфекциите

Бързо и лесно поставяне...

Отлична видимост и защита по време на под-
готовката на кореновия канал 

Оптимална защита на пациента от агресивни 
изплакващи продукти

Използвайте каучуков кофердам дори при 
подвенечна подготовка 

Опънете кофердама върху рамката и пробийте 
дупки на отбелязаните места.

Позиционирайте скобата с рамката на кофер-
дама с едно просто действие.

Алтернатива на скобите:
Прикрепящата корда Wedjets® осигурява 
надеждно и щадящо задържане.

Пъхнете скобата с крилца и поставете с помо-
щта на форцепса за скоби.

Оптимална защита на пациента... 

Пациентите Ви са защитени от вдишване 

или поглъщане на чужди тела. При ендо-

донтското лечение и естетичната рекон-

струкция е много важно работното поле 

да бъде сухо и чисто – това е предпостав-

ка за траен клиничен успех.

...и зъболекарския персонал

Защитете себе си и екипа си от вируси и 

бактерии, които се разпространяват по 

въздушен път при използване на ротаци-

онни инструменти. Кофердамът огранича-

ва риска от инфекции, причинени от пре-

насяни по въздушен път частици от слюн-

ка и кръв.

Пестите време
Времето, употребено за поставяне на 
кофердама, се компенсира от спестено-
то време за лечение. Правилно поста-
веният кофердам подобрява видимост-
та и предпазва бузите, устните и езика. 
Подобряването на достъпа и видимостта 
дава възможност за бързо и ефикасно 
провеждане на лечението.



H
Y

G
E

N
IC

®

H
Y

G
E

N
IC

®

HYGENIC® – Кофердам и аксесоари

ЛАТЕКСОВ КОФЕРДАМ

HYGENIC® Elasti-Dam – свръхеластичен несъдържащ талк латексов кофердам  
Elasti-Dam представлява кофердам без талк1) и е значително по-еластичен2) от стандартни-
те латексови кофердами, което прави използването му по-лесно. Същевременно Elasti-
Dam предлага отлични придържащи свойства, които се ценят при стандартните латексо-
ви кофердами. Elasti-Dam има контролирано ниско ниво на протеин, намалявайки експо-
зицията на пациентите и стоматологичния екип на алергизиращи частици, както и риска 
от развиване на алергия към латекс. 
1) тестван до 5 mg или по-малко на лист, несъдържащ талк съгласно EN 455-3
2) до 40 % повече в съответствие с вътрешнофирмени тестове

Кофердам HYGENIC® 
Високо качество, чист естествен каучуков латекс – здрав и устойчив.
HYGIENIC® предлага пълна линия от кофердами:
предлагат се няколко размера предварително изрязани кофердами с различен цвят и 
дебелина за удовлетворяване на индивидуалните Ви потребности. Каучуковият кофердам 
на ролки може да се изреже във всякакви размери.

Кофердам Fiesta® 
с плодов аромат за още по-голям комфорт на пациента, предлаган в хармонични пас-
телни тонове.

Нелатексов кофердам
Нелатексов кофердам HYGENIC® 
Броят на алергиите спрямо латекса сред пациентите и зъболекарския персонал нара-
ства все повече. Необходимо е специално решение. За целта се предлагат два разпрос-
транени варианта на нелактексови кофердами:

Нелатексов кофердам HYGENIC® 
предлаган в 2 размера: 127 × 127 mm и 152 × 152 mm.

Нелатексов кофердам Flexi Dam®  
с по-голяма здравина, предлаган в размер 152 × 152 mm, цвят: лилав и тъмнозелен.

Рамкиран нелатексов кофердам Flexi Dam®
Хигиеничният нелатексов Flexi Dam се предлага със супер удобна вградена рамка. 
Гъвкавата рамка с удобен работен размер 100 mm × 105 mm дава възможност за лесно 
поставяне, без да пречи. Гладката повърхност на пластмасовата рамка способства за 
повишаване на комфорта на пациента при поставянето й върху кожата.

Алергиите и свръхчувствителността към латекса могат да се избегнат.
И двата несъдържащи латекс варианта имат убедителни предимства:
•  По-устойчиви на скъсване и по-еластични от латексовите кофердами
• Не създават алергия към латекса
• Не съдържат пудра
• Нямат дразнещ мирис
• Отлични възстановителни свойства

ПОДОБРЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА СИ... с цветно кодираните скоби Fiesta®

Цветно кодирани скоби HYGENIC® Fiesta®

Всяка скоба е кодирана с индивидуален цвят за избягване на объркването. Опитните и 

начинаещите асистенти ще оценят тази пестяща времето идентификация при използването 

на цветно кодираните скоби Fiesta. За удобство при съхранение в неръждаемия стоманен 

органайзер деветте цветно кодирани скоби са закрепени към 9 кукички със съответния цвят.
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ЗА ПРЕДНИ ЗЪБИ ЗА КЪТНИ ЗЪБИ

ЗА ПРЕМОЛАРИ

НАЗЪБЕНИ ЧЕЛЮСТИ
– Назъбване за по-добро закрепване

За неправилно оформени, 
изкривени или частично поникнали кътници

РЕТРАКТОРИ ЗА ИЗДЪРПВАНЕ НА ТЪКАНТА ПО КРАИЩАТА
– за издърпване на венците

ЗА ПРЕДНИ ЗЪБИ ЗА КЪТНИ ЗЪБИ

ЗА ПРЕМОЛАРИ

НАЗЪБЕНИ ЧЕЛЮСТИ

#9*

– Назъбване за по-добро закрепване

За конструктивно неправилно оформени
компрометирани или частично поникнали кътници

#W9**

Скоби за кофердами:
Закрепете с лек натиск

Хигиенични скоби полирани до блясък с крилца и без крилца

Цветно кодирани мат скоби с крилца и без крилца

Скоби с крилца

Кофердамът се окача 

към крилцата на ско-

бата извън устата на 

пациента.

Кофердамът, скобата 

за кофердама и рам-

ката се позиционират 

едновременно в уста-

та на пациента.

След като се приложи, 

кофердамът се опъва 

от крилцата на  

скобата.

Скоби без крилца

Най-напред скобата се 

позиционира в устата, 

след което кофердамът 

се разпъва върху нея 

и зъба. Скобите без 

крилца са обозначени 

с буквата „W“ (wingless) 

за по-лесно разпозна-

ване.

* Включени в опаковката със скоби с крилца Fiesta 9       ** Включени в опаковката със скоби без крилца Fiesta 9W 

* Включени в опаковката със скоби System 9 

#W3** #7* #W7**
малки ниски кътници ниски кътници

#2* #W2**
големи бикуспидални бикуспидални

#2A** #W2A** #W8** #4* #W56**
горни молари горни и долни моларималки горни молари

#12A* #13A*
долни десни кътници /

горни леви кътници
долни леви кътници /
горни десни кътници

#8A* #W8A** #14A* #W14A**
малки големи

#9* #W9 #212 #3 #7* #W7#W3
малки долни кътници долни кътници

#8 #W8 #4* #W56
долни кътници малки горни 

кътници
горни и долни 

кътници

#8A* #W8A #14 #W14
малки средни

#14A* #W14A
големи

#12A* #13A*
долни десни кътници / 

горни леви кътници
долни десни кътници / 

горни леви кътници

#2* #W2
големи   предни
(малки) кътници

#2A #W2A
  предни

(малки) кътници

#00 #W00
горни и долни предни

(малки) кътници

#1*
горни предни

(малки) кътници

#B1 #B2 #B3 #B4 #B5 #B6
долни кътници горни леви кътници горни десни кътници предни и кучешки зъби клас V реконструкция на всички зъби
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Вие цените сигурността – Вашите пациенти ценят Вас!

« Въпреки че поставянето на каучу-

ковия кофердам отнема известно 

време, предимството да работиш в 

чисто и сухо работно поле в крайна 

сметка пести време и прави лечени-

ето много по-комфортно за пациен-

тите ми.»

 д-р Спалек, Щутгарт

Wedjets®* – Алтернатива на обикно-

вените скоби

Еластичната закрепваща корда Wedjets® 

дава възможност за лесно и бързо зак-

репване на кофердама. Не са необходи-

ми скоби. Предлага се в латексов и нела-

тексов вариант.

ORA-SHIELD® – Салфетки за кофердами 

Допълнително удобство за пациентите!

Поставянето на салфетки под кофердама 

предотвратява прекия контакт на кофер-

дама с чувствителната кожа на лицето на 

пациента и попива влагата.

Шаблони за кофердами 

Отбелязват точно положението на зъба.

Рамки за кофердами -

Три варианта за избор!   

- Пластмасова рамка от тип Ostby

- пластмасова рамка с формата на U

- метална рамка с формата на U

Всички видове рамки са автоклавиру-

еми. 

Форцепси за кофердами 

Закрепете надеждно скобите с нашите 

леки, полирани в мат форцепси

Перфоратор за кофердами 

Перфоратор от тип Ainsworth с пет вида 

размери на дупките, пробива чисто 

кофердами с всякакъв размер.

Аксесоари за кофердами
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DENTAL DAM
Latex Dental Dam 

Elasti-Dam, rотов изрязан, за деца,
127 × 127 mm, 52 листа1) 
Среден: H11624 Зелен  Тежък: H11675 Зелен 
  H11626 Син   H11677 Син 

Elasti-Dam, rотов изрязан, за възрастни,
152 × 152 mm, 52 листа1) 
Среден: H11625 Зелен  Тежък:  H11676 Зелен 
  H11627 Син   H11678 Син 

Dental Dam* готов изрязан кофердам*, за деца 
127 × 127 mm, 52 листа1)

Тънък: H00523 Светъл Среден: H00524 Светъл
 H02141 Зелен  H00529 Тъмен
      H02142 Зелен
     H03529 Син

Тежък: H00525 Светъл Супер тежък: H00526 Светъл
 H00530 Тъмен  H00531 Тъмен
 H02143 Зелен  H02144 Зелен
 H07314 Син

Dental Dam* готов изрязан кофердам *, за възрастни
152 × 152 mm, 36 листа1)

Тънък: H00533 Светъл Среден: H00534 Светъл
 H00538 Тъмен  H00539 Тъмен
 H02146 Зелен  H02147 Зелен
     H03530 Син

Тежък: H00535 Светъл Супер тежък: H00536 Светъл
 H00540 Тъмен  H00541 Тъмен
 H02148 Зелен  H02149 Зелен
 H07315 Син

1)  По заявка – налични опаковки на едро.

Roll Dam* кофердам на ролки за деца  
127 mm × прибл. 6.7 m
Тънък: H00503 Светъл Среден: H00504 Светъл

Roll Dam* кофердам на ролки за възрастни 
152 mm × прибл. 5.5 m
Светъл:  H02174 Зелен Среден: H00514 Светъл
    H00519 Тъмен
     H02175 Зелен
Супер тежък: H02177 Зелен  

Нелатексов Flexi Dam®
152 × 152 mm, 30 листа, за възрастни 
Среден: H09945 лилав
 H09946 синьо-зелен

Рамкиран нелатексов Flexi Dam®
H00750 лилав 20 бр.

Нелатексов кофердам Dental Dam
152 × 152 mm, 15 листа, за възрастни1) 
Среден: H09105 синьо-зелен
127 × 127 mm, 15 листа, за деца
Среден: H09928 синьо-зелен

Fiesta Dental Dam*, за деца  
127 × 127 mm, 52 листа
Тънък: H04640 асорти цветове 
Среден: H04641 асорти цветове 
Тежък: H04643 асорти цветове 

Fiesta Dental Dam*, за възрастни 
152 × 152 mm, 36 листа
Тънък: H04639 асорти цветове 
Среден: H04642 асорти цветове 
Тежък: H04644 асорти цветове 

КОМПЛЕКТИ КОФЕРДАМИ

Пълен комплект без крилца
H02790 36 листа Hygenic® Dental Dam* (зелен, среден, 
 152 × 152 mm), 152 mm пластмасова рамка   
 (H01414), Fiesta 9W без крилца, цветно кодирана  
 опаковка със скоби, шаблон, Wedjects® корда   
 (малка), перфоратор, форцепс

Пълен комплект с крилца
H02778 36 листа кофердам Hygenic® Dental Dam*  (зелен, 
 среден, 152 × 152 mm), 152 mm пластмасова рамка  
 (H01414), Fiesta 9, цветно кодирана с крилца опаковка  
 със скоби, шаблон, Wedjects® корда (малка), перфора- 
 тор за кофердами, форцепс за кофердами

Пълен комплект с крилца (в пластмасова чантичка)
H02782 36 листа Hygenic® Dental Dam*  (зелен, среден, 
 152 × 152 mm), 152 mm пластмасова рамка (H01414),  
 Fiesta 9, цветно кодирана с крилца опаковка със  
 скоби, шаблон, Wedjects® корда (малка), перфоратор  
 за кофердами, форцепс за кофердами

Комплект скоби за опъване на краищата (полирани)
H09715 52 листа Hygenic® Dental Dam*  (зелен, среден, 
 127 × 127 mm), 127 mm пластмасова рамка (H01416),  
 Fiesta 9W, цветно кодирана с крилца опаковка със  
 скоби, шаблон, Wedjects® перфоратор, форцепс

Пълен комплект без крилца (без перфоратор и форцепс)
H02792 36 листа HYGENIC® Dental Dam* (зелен, среден, 
 152 × 152 mm), 152 mm пластмасова рамка (H01414),  
 Fiesta 9W, без крилца, цветно кодирана опаковка със  
 скоби, шаблон, Wedjects® корда (малка)

Стандартен комплект без крилца (без перфоратор и 
форцепс) – метална рамка
H02793 36 листа HYGENIC® Dental Dam* (зелен, среден, 
 152 × 152 mm), 152 mm метална рамка (H07083), Fiesta  
 9W, без крилца, цветно кодирана опаковка със скоби,  
 шаблон, Wedjects® корда (малка) 

Стандартен комплект с крилца (без перфоратор и 
форцепс)
H02779 36 листа HYGENIC Dental Dam* (зелен, среден, 
 152 × 152 mm), 152 mm пластмасова рамка (H01414),  
 Fiesta 9, с крилца, цветно кодирана опаковка със  
 скоби, шаблон, Wedjects® корда (малка)

HYGENIC обикновен кофердам комплект 
H02900 Elasti-Dam, среден, зелен (36 бр.), Dental Dam
 шаблон, рамка Dental Dam, 4 скоби за кофердам  
 Fiesta® (#2, #9, #12A, #13A), перфоратор за кофердам,  
 форцепс за кофердам, стабилизираща корда Wedjets®,  
 CD с инструкции (на английски) 

АКСЕСОАРИ ЗА DENTAL DAM

Wedjets 2,1 m
Латекс*
H08040  Супер малък, син  H06522  Малък, жълт
H06523  Голям, оранжев

Нелатексов 
H06524  малък H06525  голям, морскосин

Рамка за кофердам Dental 
H01416 Пластмасова, за деца (127 mm) 
H01414 Пластмасова, за възрастни (152 mm)
H00560 Рамка пластмасова, Ostby, за възрастни
H07082 Метална, за деца (127 mm) 
H07083 Метална, а възрастни (152 mm)

Форцепс за кофердам Dental Dam 
H01262 неръждаема стомана

Перфоратор за кофердам Dental Dam 
H01261 неръждаема стомана

Салфетки зъболекарски OraShield,  50 броя
H01415 За рамка с размер 127 mm и 152 mm 
H00841 За държач (голям)

Скоба за кофердам Dental Dam 
H01442 за деца 
H01443 за възрастни

Шаблон за кофердам Dental Dam 
H01440 за деца H01441 за възрастни

КОМПЛЕКТИ ОТ СКОБИ DENTAL DAM 
(неръждаема стомана)  
H02701 Система-набор от 9 скоби (с крилца)
  Размер: 1, 2, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A
H01054 Комплект от скоби за  краищата
 Размер: B1, B2, B3, B4, B5, B6
H09966 Fiesta 9 цветно кодирана опаковка със скоби с крил-

ца (цветно кодиран органайзер за скоби с крилца 
Размери: 2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A)

H02801 Fiesta 9W цветно кодирана опаковка със скоби без 
крилца (цветно кодиран органайзер за скоби без 
крилца Размери: W2, W2A, W3, W7, W8, W8A, W9, 
W14A, W56)

HYGENIC® скоби за кофердами, с крилца
H02762  #00 H02704  #4  H02706  #12A 
H02703 #1 H02758  #7  H02705  #13A 
H02761  #2 H02760  #8  H05690  #14 
H05688  #2A H02759  #8A  H02757  #14A 
H05689  #3  H02763  #9

HYGENIC® скоби без крилца
H07792  #212 H03814  #W3  H02770  #W9 
H02769  #W00 H02765  #W7  H02774  #W14 
H02768  #W2 H02767  #W8  H02764  #W14A
H02775  #W2A H02766  #W8A  H03815  #W56

Скоби за издърпване на тъканта по краищата
H01048 B1 H01050 B3  H01052 B5 
H01049 B2 H01051 B4  H01053 B6

Fiesta цветно кодирани матово полирани скоби с крилца
H09957 #2 H09960 #7 H09963 #12A
H09958 #2A H09961 #8A H09964 #13A
H09959 #4 H09962 #9 H09965 #14A

Fiesta цветно кодирани матово полирани скоби без крилца
H02794 #W2 H02797 #W7 H02800 #W9
H02795 #W2A H02798 #W8 H02802 #W14A
H02796 #W3 H02799 #W8A H02803 #W56

Органайзер за скоби
H09956 Fiesta цветно кодиран органайзер за скоби с 
 9 цветно кодирани щипки за съхранение 

* Тези продукти съдържат естествен каучуков латекс и могат да 
предизвикат алергии.
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