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H
Y

G
E

N
IC

®

Lepsze wyniki leczenia przy zwiększonej  
kontroli wilgoci i zakażeń

Szybkie i proste umieszczenie ...

Doskonała widoczność i ochrona w trakcie 
leczenia kanałowego

Optymalna ochrona pacjenta przed agresywnymi 
środkami do płukania

Z Koferdamu można korzystać nawet przy 
opracowaniach poddziąsłowych

Rozciągnąć koferdam na ramce od koferdamu 
oraz przy pomocy dziurkacza zrobić uprzednio 
zaznaczone otwory.

Umieścić klamrę wraz z ramką jednym prostym 
ruchem w jamie ustnej pacjenta.

Alternatywa w stosunku do klamer:
Gumki zaciskowe Wedjets zapewniają bezpieczne 
utrzymanie koferdamu i dają delikatną retencję.

Włożyć klamrę “ze skrzydełkami” w koferdam i 
przytrzymać ją szczypcami do klamer.

Optymalna ochrona pacjenta ...

Państwa pacjenci chronieni są przed 

aspiracją ciał obcych. Przygotowanie  suche-

go i czystego pola operacyjnego - podsta-

wy dla osiągnięcia trwałego, pozytywnego 

wyniku w leczeniu  - jest  zwłaszcza istotne 

przy endodoncji i opracowywaniu ubytków 

estetycznych.

... i personelu dentystycznego

 Państwo muszą chronić siebie i swój zespół 

dentystyczny przed wirusami i bakteriami, 

które są rozpylane w powietrzu w trakcie 

opracowania ubytku przy pomocy instru-

mentów obrotowych. Koferdam ogranicza 

ryzyko zakażenia poprzez unoszącą się  

w powietrzu ślinę i cząsteczki krwi.

Oszczędność czasu

Kilka minut potrzebnych do założenia 

koferdamu zwraca się kilkukrotnie poprzez 

czas zaoszczędzony w trakcie leczenia. 

Prawidłowo założony koferdam poprawia 

widoczność, a także chroni policzki, wargi  

i język pacjenta. Zwiększona  dostępność 

do pola operacyjnego  i  lepsza widoczność 

pozwalają na szybkie i sprawne leczenie.
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HYGENIC® – Najbardziej zróżnicowana i komplet-
na oferta zawierająca koferdam i akcesoria do niego

Koferdam lateksowy

HYGENIC Elasti-Dam – bardzo elastyczny i bezpudrowy koferdam lateksowy 

Elasti-Dam jest bezpudrowym1) koferdamem lateksowym, znacznie bardziej elastycznym2) niż 

standardowe koferdamy lateksowe. Sprawia to, że jego zakładanie jest o wiele łatwiejsze. Jed-

nocześnie Elasti-Dam oferuje nadzwyczajne właściwości retrakcyjne, cenione w standardo-

wych koferdamach lateksowych. Elasti-Dam zawiera niski poziom białek, wskutek czego 

pacjent i zespół stomatologiczny są w mniejszym stopniu narażeni na alergizujące cząstki i 

podlegają mniejszemu ryzyku rozwoju alergii na lateks. 
1) testowane dla 5 mg lub mniej na arkusz, bezpudrowe zgodnie z EN 455-3
2) do 40% więcej według testów wewnętrznych

Koferdam* firmy HYGENIC  

Wysoka jakość, czysta naturalna guma lateksowa - mocna i odporna na rozdarcia.

HYGENIC oferuje najbardziej kompleksową gamę produktów:

Koferdam w arkuszach  - o rozmiarach, grubościach i kolorach dopasowanych do indywidual-

nych potrzeb i zastosowań. 

Koferdam w rolkach -  może zostać przycięty do dowolnego rozmiaru.

Koferdam* Fiesta 

z aromatem owocowym, dostępny w różnych kolorach pastelowych, jeszcze bardziej zwiększa 

komfort pacjenta.

Koferdam bezlateksowy

Koferdam bezlateksowy firmy HYGENIC  

Uczulenia na lateks zdarzają się coraz częściej, zarówno wśród pacjentów jak i personelu 

medycznego. Potrzebne są więc specjalne rozwiązania. Nasz koferdam bezlateksowy redukuje 

ryzyko alergicznej reakcji na naturalny lateks. Dostępne są dwa rozwiązania: 

Koferdam bezlateksowy HYGENIC  w rozmiarach 127 × 127 mm oraz 152 × 152 mm.

Koferdam bezlateksowy Non-Latex Flexi Dam zapewnia większą wytrzymałość. Dostępny w 

rozmiarze 152 × 152 mm, w kolorze fioletowym lub zielononiebieskim. 

Koferdam bezlateksowy z ramką Framed Non-Latex Flexi Dam

Koferdam bezlateksowy Hygenic Non-Latex Flexi Dam jest dostępny z bardzo wygodną,  

wbudowaną ramką.

Elastyczna ramka jest zaprojektowana w wygodnym rozmiarze roboczym 100 mm × 105 mm 

w celu zapewnienia łatwego umieszczenia bez przeszkadzania. Gładka powierzchnia plastiko-

wej ramki pomaga zapewnić pacjentowi maksymalny komfort podczas jej przylegania do 

skóry. Pozwala na uniknięcie alergii i ryzyka uczulenia na lateks.

Oba koferdamy niezawierające lateksu mają następujące zalety:

•  większa wytrzymałość na rozdarcie i elastyczność niż koferdam lateksowy

•  brak reakcji alergicznej na lateks

•  brak zawartości talku

•  brak nieprzyjemnego zapachu

Bądź zorganizowany  z klamrami Fiesta oznaczonymi kolorami

Klamry Fiesta oznaczone kolorami

Każda klamra jest jednoznacznie oznaczona kolorem. Zarówno doświadczony personel jak i 

nowicjusze docenią ten oszczędzający czas sposób identyfikacji klamer Fiesta. Klamry są prze-

chowywane w podstawce z nierdzewnej stali, ze stojaczkami oznaczonymi tymi samymi kolo-

rami.
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DO ZĘBÓW PRZEDNICH DO ZĘBÓW TRZONOWYCH

DO ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH

ZĄBKOWANE
- Ząbkowanie dla lepszej stabilności

Do zębów trzonowych nieregularnych, uszkodzonych lub 
częściowo wyrżniętych

KLAMRY REKTRAKCYJNE BRINKERA
- do retrakcji dziąseł

DO ZĘBÓW PRZEDNICH DO ZĘBÓW TRZONOWYCH

DO ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH

ZĄBKOWANE

#9*

- Ząbkowanie dla lepszej stabilności

Do zębów trzonowych nieregularnych, uszkodzonych lub 
częściowo wyrżniętych

#W9**

Klamry do Koferdamu: wysokiej jakości stal  
nierdzewna zapewnia większą trwałość

Klamry firmy Hygenic ze skrzydełkami i bez skrzydełek

Matowe klamry oznaczone kolorem ze skrzydełkami i bez skrzydełek

Klamry “ze skrzydeł-
kami”

Poszczególne czynno-

ści są łączone poprzez 

jednoczesne umiesz-

czenie koferdamu, kla-

mer i ramki w ustach 

pacjenta. Po nałożeniu 

koferdam jest ściągany 

ze skrzydełek klamry. 

Klamry “bez  
skrzydełek”

Najpierw klamra jest 

umieszczana w jamie 

ustnej, a następnie 

rozciąga się koferdam 

na klamrę i ząb. Klamry 

“bez skrzydełek” ozna-

czane są literą “W” (bez 

skrzydełek) aby było 

łatwiej je można było 

odróżnić.

* zawarte w zestawie Fiesta 9 ze skrzydełkami

* zawarte w zestawie System 9 ze skrzydełkami

#W3** #7* #W7**
mały dolny trzonowiec dolne trzonowce 

#2* #W2**
duże zęby dwuguzkowe

#2A** #W2A**
zęby dwuguzkowe

#W8** #4* #W56**
górny trzonowiec górny i dolny

trzonowiec
mały górny
trzonowiec

#12A* #13A*
dolne prawe trzonowce / 

górne lewe trzonowce
dolne lewe trzonowce / 
górne prawe trzonowce

#8A* #W8A** #14A* #W14A**
małe duże

#9* #W9 #212 #3 #7* #W7#W3
mały dolny trzonowiec dolne trzonowce

#8 #W8 #4* #W56
górne trzonowce mały górny 

trzonowiec
dolny i górny
trzonowiec

#8A* #W8A #14 #W14
mały średni

#14A* #W14A
duży

#12A* #13A*
dolne prawe trzonowce /

górne lewe trzonowce
dolne lewe trzonowce /
górne prawe trzonowce

#2* #W2
duże zęby dwuguzkowe

#2A #W2A
zęby dwuguzkowe

#00 #W00
górne i dolne zęby dwuguzkowe

#1*
górne zęby dwuguzkowe

#B1 #B2 #B3 #B4 #B5 #B6
dolne trzonowce górne lewe trzonowce górne prawe trzonowce zęby przednie  i kły do opracowania ubytków klasy V

** zawarte w zestawie Fiesta 9 bez skrzydełek
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Jeśli cenisz bezpieczeństwo – pacjenci będą cenić Ciebie!

“Choć nałożenie koferdamu może zająć 

nieco czasu - to jednak możliwość pracy 

w czystym, suchym polu operacyjnym 

w ostatecznym rozrachunku oszczędza 

czas. A dla moich pacjentów leczenie jest 

o wiele bardziej wygodne.”

 Dr. Spalek, Stuttgart

Wedjets* – Alternatywa dla  

tradycyjnych klamer

Elastyczne gumki zaciskowe Wedjets 

zapewniają łatwe i szybkie przytrzymanie 

koferdamu. Nie jest konieczne zastosowanie 

klamer. Dostępne w wersji z lateksem i bez 

lateksu.

ORA-SHIELD – Podkładki do  

kofer damu

Dodatkowy komfort dla pacjentów!

Zastosowanie podkładek pod koferdamem 

zwiększa komfort pacjenta oraz daje 

dodatkowe pochłanianie wilgoci.

Stemple i szablony do koferdamu

Dokładnie oznaczają położenie zębów.

Ramki do koferdamu – 

Trzy rodzaje do wyboru!

- Ramka plastikowa  Ostby

- Ramka plastikowa w kształcie litery “U”

- Ramka metalowa w kształcie litery “U”

Wszystkie ramki mogą być sterylizowane  

w autoklawie.

Szczypce do koferdamu 

Lekkie, o matowym wykończeniu, służą do 

bezpiecznego umieszczania klamer. 

Dziurkacz do koferdamu

Dziurkacz o kroju Ainsworth z pięcio-

ma rozmiarami otworów dobrze przebija 

otwory w koferdamie o dowolnej grubości. 

Dziurkacz do koferdamu o większym 

zasięgu

Dziurkacz do koferdamu Hygenic Extended 

Reach Punch ma o 12 mm większy zasięg 

niż tradycyjny dziurkacz o kroju Ainsworth. 

Idealny do stosowania ze wszystkimi 

koferdamami z ramką. Szpikulce i otwory 

można łatwo zmieniać bez dodatkowych 

narzędzi. Dziurkacz jest dostępny w 2 

różnych rozmiarach otworów: nr 2 do 

zębów przednich i nr 4 do zębów tylnych.

Akcesoria do koferdamu
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Informacje dla zamawiających
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KOFERDAM
Koferdam lateksowy

Elasti-Dam, dla dzieci
127 × 127 mm, 52 arkusze1)

Średni: H11624 Zielony  Bardzo Gruby: H11675 Zielony
 H11626 Niebieski  H11677 Niebieski 
     
Elasti-Dam, dla dorosłych
152 × 152 mm, 52 arkusze1)

Średni: H11625 Zielony  Bardzo Gruby: H11676 Zielony
 H11627 Niebieski  H11678 Niebiesk

Dental Dam* dla dzieci
127 × 127 mm, 52 arkusze1)

Cienki: H00523 Jasny Średni: H00524 Jasny
  H02141 Zielony  H00529 Ciemny
      H02142 Zielony
     H03529 Niebieski

Gruby: H00525 Jasny Bardzo Gruby: H00526 Jasny
  H00530 Ciemny  H00531 Ciemny
  H02143 Zielony  H02144 Zielony
  H07314 Niebieski

Dental Dam* dla dorosłych
152 × 152 mm, 52 arkusze1)

Cienki: H00533 Jasny Średni: H00534 Jasny
 H00538 Ciemny  H00539 Ciemny
 H02146 Zielony  H02147 Zielony
     H03530 Niebieski

Gruby: H00535 Jasny Bardzo Gruby: H00536 Jasny
 H00540 Ciemny  H00541 Ciemny
 H02148 Zielony  H02149 Zielony
 H07315 Niebieski

1) Dostępne w opakowaniach dużych

Koferdam* w rolkach, dla dzieci
127 mm × ok. 6,7 m
Cienki: H00503 Jasny Średni: H00504 Jasny
 
Koferdam* w rolkach, dla dorosłych
152 mm × ok. 5,5 m
Cienki: H02174 Zielony Średni: H00519 Ciemny
     H02175 Zielony
Bardzo Gruby:    H02177 Zielony

Koferdam Fiesta*, dla dzieci
127 × 127 mm,  52 arkusze
Cienki: H04640 zestaw kolorów
Średni: H04641 zestaw kolorów
Gruby: H04643 zestaw kolorów

Koferdam Fiesta*, dla dorosłych
152 × 152 mm,  36 arkuszy
Cienki:  H04639 zestaw kolorów
Średni: H04642 zestaw kolorów
Gruby:  H04644 zestaw kolorów

Koferdam bezlateksowy  

Koferdam bezlateksowy Flexi
152 × 152 mm, 30 arkuszy dla dorosłych
Średni: H09945 Fioletowy
 H09946 Turkusowozielony

Koferdam bezlateksowy z ramką Framed Non-Latex  
Flexi Dam
H00750 fioletowy 20 szt.

Koferdam bezlateksowy
152 × 152 mm, 15 arkuszy dla dorosłych
Średni: H09105 Turkusowozielony
127 × 127 mm, 15 arkuszy dla dzieci
Średni: H09928 Turkusowozielony

ZESTAWY WPROWADZAJĄCE KOFERDAMU

Zestaw z klamrami bez skrzydełek (pełny)
H02790 36 arkuszy Koferdamu* HYGENIC (zielony, średni 152 × 

152 mm), Ramka 152 mm (H01414), Zestaw klamer Fiesta 
9W bez skrzydełek, Szablon, Gumki zaciskowe Wedjets 
(małe), Dziurkacz, Szczypce

Zestaw z klamrami  ze skrzydełkami (pełny) 
H02778 36 arkuszy Koferdamu* HYGENIC (zielony, średni 152 × 

152 mm), Ramka 152 mm (H01414), Zestaw klamer Fiesta 
9 ze skrzydełkami, Szablon, Gumki zaciskowe Wedjets 
(małe), Dziurkacz, Szczypce

Zestaw z klamrami  ze skrzydełkami (pełny) 
– zapakowany w plastikowy pojemnik
H02782 36 arkuszy Koferdamu* HYGENIC (zielony, średni 152 × 

152 mm), Ramka 152 mm (H01414), Zestaw klamer Fiesta 
9 ze skrzydełkami, Szablon, Gumki zaciskowe Wedjets 
(małe), Dziurkacz, Szczypce, Plastikowy pojemnik

Zestaw Koferdamu z klamrami Brinkera (pełny)
H09715 52 arkusze Koferdamu* HYGENIC dla dzieci (zielony, średni 

127 × 127 mm), Ramka plastikowa 127 mm (H01416), 
Zestaw klamer Brinkera, Szablon, Gumki zaciskowe 
Wedjets (małe), Dziurkacz, Szczypce 

Zestaw z klamrami bez skrzydełek  
(bez dziurkacza i szczypiec)
H02792 36 arkuszy Koferdamu* HYGENIC (zielony, średni 152 × 

152 mm), Ramka 152 mm (H01414), Zestaw klamer Fiesta 
9 bez skrzydełek, Szablon, Gumki zaciskowe Wedjets 
(małe)

Zestaw z ramką metalową (z klamrami “bez skrzydełek”)
H02793 36 arkuszy Koferdamu* HYGENIC (zielony, średni 152 × 

152 mm), Ramka metalowa 152 mm (H07083), Zestaw 
klamer Fiesta 9 bez skrzydełek, Szablon, Gumki zaciskowe 
Wedjets (małe)

Zestaw z klamrami ze skrzydełkami  
(bez dziurkacza i szczypiec)
H02779 36 arkuszy Koferdamu* HYGENIC (zielony, średni 152 × 

152 mm), Ramka 152 mm (H01414), Zestaw klamer Fiesta 
9 ze skrzydełkami, Szablon, Gumki zaciskowe Wedjets 
(małe)

AKCESORIA DO KOFERDAMU

Gumki zaciskowe Wedjets* 2,1 m
H08040 Bardzo małe, niebieskie
H06522 Małe, żółte
H06523 Duże, pomarańczowe

Bezlateksowy
HO6524  mały, jasnozielony 
HO6525  duży, niebieski

Ramki do koferdamu
H01416 Plastikowa, dla dzieci (127 mm)
H01414 Plastikowa, dla dorosłych (152 mm)
H00560 Ramka Ostby, plastikowa, dla dorosłych
H07082 Metalowa, dla dzieci (127 mm)
H07083 Metalowa, dla dorosłych (152 mm)

Szczypce do koferdamu
H01262 ze stali nierdzewnej

Dziurkacz do koferdamu
H01261 z chromowanej stali węglowej

Podkładki pod koferdam Ora-Shield, 50 sztuk
H01415 pasują do ramek o  rozmiarach 127 mm i 152 mm
H00841 pasują do uchwytu

Dziurkacz do koferdamu o większym zasięgu  
Extended Reach Punch 
H01253  dziurkacz ze szpikulcem i jednym otworem  
 nr 2 i jednym nr 4
H01254  otwór nr 2 1 szt.
H01255  otwór nr 4 1 szt.
H01256  szpikulec 1 szt.

Stempel do koferdamu
H01442 dla dzieci
H01443 dla dorosłych

Szablon do koferdamu
H01440 dla dzieci
H01441 dla dorosłych

Podstawka do klamer 
H09956 podstawka z 9 stojaczkami oznaczonymi kolorami do 

klamer Fiesta

KLAMRY DO KOFERDAMUI
(ze stali nierdzewnej)
Zestawy Klamer
H02701 Zestaw System - 9 (“ze skrzydełkami”)
 Rozmiary: 1, 2, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A
H01054 Zestaw Klamer Brinkera
 Rozmiary: B1, B2, B3, B4, B5, B6
H09966 Zestaw 9 klamer Fiesta oznaczonych kolorami w 

pudełku z podstawką (Klamry ze skrzydełkami: 2, 2A, 4, 
7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A)

H02801 Zestaw 9 klamer Fiesta oznaczonych kolorami w 
pudełku z podstawką (Klamry bez skrzydełek: W2, 
W2A, W3, W7, W8, W8A, W9, W14A, W56)

Klamry do koferdamu HYGENIC, “ze skrzydełkami”
H02762  #00 H02760  #8
H02703 #1 H02759  #8A
H02761  #2 H02763  #9
H05688  #2A H02706  #12A
H05689  #3 H02705  #13A
H02704  #4 H05690  #14
H02758  #7 H02757  #14A

Klamry do koferdamu HYGENIC, “bez skrzydełek”
H07792  #212 H02767  #W8
H02769  #W00 H02766  #W8A
H02768  #W2 H02770  #W9
H02775  #W2A H02774  #W14
H03814  #W3 H02764  #W14A
H02765  #W7 H03815  #W56

Klamry  retrakcyjne Brinkera
H01048 B1 H01051 B4
H01049 B2 H01052 B5
H01050 B3 H01053 B6

Klamry Fiesta matowe, oznaczone kolorami,  
ze skrzydełkami
H09957 #2 H09960 #7 H09963 #12A
H09958 #2A H09961 #8A H09964 #13A
H09959 #4 H09962 #9 H09965 #14A

Klamry Fiesta matowe, oznaczone kolorami, bez skrzydełek
H02794 #W2 H02797 #W7 H02800 #W9
H02795 #W2A H02798 #W8 H02802 #W14A
H02796 #W3 H02799 #W8A H02803 #W56

* Wyroby te zawierają naturalną gumę lateksową i mogą 
wywoływać alergie
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