
Dankzij de XP Technology® -coating 
beschikken alle instrumenten over een glad, 
niet-klevend oppervlak en behouden de 
carver en scherpe lepel hun scherpte. De 
instrumenten die moeten snijden, snijden... 
en de instrumenten die glad moeten zijn en 
moeten sculpteren, zijn niet-klevend. 

Dr. Anthony Mak, DDS

De M5 Restorative Series instrumenten van American Eagle werd gecreëerd in 
samenwerking met Dr. Anthony Mak, DDS. Deze kit bevat vijf unieke restauratieve 
instrumenten gecreëerd volgens de door American Eagle gepatenteerde technologie 
die een gladder, niet-klevend oppervlak bieden en waarmee clinici 90% van hun 
procedures kunnen uitvoeren.
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Voldoet aan de behoeften van

M5 Restorative Series in 1/4 DIN cassette

Cassette is apart verkrijgbaar



WELKE INSTRUMENTEN MAKEN DEEL UIT VAN DE            ?

DG Explorer: lang en spits om overtollig 
materiaal langs de randen te verwijderen. 
De langere punt werkt goed bij het 
aanbrengen van lagen in diepe caviteiten

Acorn: creëert de cuspale helling op de 
posterieure tand of de mamelons op de 
anterieure tand (inclusief verschillende 

kleuren aanbrengen)

M5-SCULPT
ITEM #: M5-SCULPT

VOOR AFWERKING EN REINIGING  
Universeel instrument dat wordt gebruikt voor 

verfijnde composietaanbrenging bij anterieure (incisale 
anatomie/mamelons) en posterieure (cuspale hellingen) 

tanden. XP Technology voor Non-Stick.

M5-ANTERIOR
ITEM #: M5-ANTER

VOOR HET PLAATSEN EN SCULPTEREN VAN KLASSE IV FINEERCOMPOSIET
Zeer dunne interproximaal carver voor toegang tot smalle interproximale en gingivale gebieden. 

Flexibel voor aanpassing aan krommingen van de tand. Voor fineren is het lemmet lang genoeg voor 
de gehele lengte van de tand.

M5-PACK
ITEM #: M5-PACK

VOOR HET AANBRENGEN EN VULLEN VAN COMPOSIET
Omvat een bolvormig uiteinde en een plugger met een plat uiteinde. De composiet 

rolt niet over de plugger zoals bij een bolvormige burnisher. Het perfecte 
instrument om een grote hoeveelheid composiet aan te brengen, bij gebruik van 

alleen een bolvormige burnisher kunnen holtes ontstaan. 

M5-CARVE
ITEM #: M5-CARVE

VOOR HET VERWIJDEREN VAN INTERPROXIMAAL COMPOSIETMATERIAAL
Sterke, onbreekbare lemmeten zijn 25% dunner om toegang te krijgen tot interproximale flash-zones 
zonder het contact te verbreden. XP Technology voorkomt dat de lemmeten bij herhaald gebruik bot 
worden, zodat u makkelijk composietmateriaal kunt blijven verwijderen en snijden. De lemmeten zijn 

met ergonomische hoeken ontworpen voor vlotte toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.

M5-MINI
ITEM #: M5-MINI

VOOR HET VULLEN EN AANBRENGEN VAN COMPOSIET
Korte, fijne spatula voor een betere controle op moeilijk bereikbare plaatsen en een plugger van 
1 mm is ideaal voor het vullen van composiet in kleine posterieure ruimtes of moeilijk te vullen 

anterieure tanden. 
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