
                              ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
                 Стоматологічна хустка Нік Тон (Nic Tone) 
                          Хустка з натурального каучука 
ОПИС. 
Професійна гумова хустка 

Ізолює операційне поле, окремий зуб чи усю зубну дугу. Запобігає контамінації та 

проковтуванню інструментів в ротовій порожнині. Її контрастні кольори відкривають 

широке поле зору. 

Зелений, синій та чорні кольори 

Розмір 5"X 5" і 6"X 6" 

Тонка, середня та щільна товщина. 

 

ІНСТРУКЦІЯ. 
Перше, що потрібно зробити - це вибрати хустку для ізоляціі операційного поля з урахуванням 

потреб  та характеру запланованої роботи. 

В ендодонтії це зазвичай ізоляція одного зуба. 

Для правильного пробивання хустки її укладають в рамку без будь-якого попереднього 

пробивання, вносять в ротову порожнину, притискаючи пальцем до зуба, який має бути основною 

ділянкою ізоляції. Хустка залишиться слабо просоченою, і це вкаже на ділянку, яку потрібно 

пробити. 

 

ПЕРЕВАГИ. 
• Кольори контрастують з тканиною ротової порожнини. 

• Позитивний вплив на концентраційну здатність. 

• Пристосовується до реакції м’яких тканин. 

• Краще розширення та опір. 

• Зроблено з очищеного латексу. 

• Розтягується до 800% від свого розміру не розриваючись. 

• Низький рівень білка та порошку. 

• Дозволяє безпечно використовувати сильнодіючі агенти, кислоти, подразнюючі речовини 

• Забезпечує сухе робоче поле. 

• Захищає пацієнта від ризиків, таких як випадкове проковтування невеликого інструментарію. 

 

 

ПАКУВАННЯ. 
Коробка з 36 штук; 

Зелений 6"X6" 

Синій 6"X6" 

Чорний 6"X6" 

 

 
Технічні характеристики: 
    Подовження:> 700% 
    Напруга:> 51 МПа 
    Запах м'яти 



 

 

                                              ТАБЛИЦЯ ДАНИХ 

ЗБЕРІГАННЯ. 
Цей матеріал має термін придатності 60 місяців від дати виробництва, при умові зберігання 

належним чином: в чистих умовах, у захищеному від вологи та сонячного світла місці та в 

оригінальній упаковці. 

 

 
БЕЗПЕКА. 
Шкіра: Може викликати подразнення в людей з алергією на латекс. 

 
 

 

Виробник: Мануфектурера Дентал Контіненталь, С.А. де С.В. 

Калле Індустрія дель Пластіко 2113,  

Фракк. Виробництво Сапопан Північ,  

Сапопан, Халіско, 45130, Мексика 
Tel.: 01 33 3833 0333  

www.dental.com.mx 

 

Уповноважений представник та імпортер в Україні:  

Фізична особа – підприємець  Фецич Людмила Тарасівна  

Україна, 79018, Львівська область, м. Львів, вул. Горської, будинок 3, кв. 9  

Тел.: +38(093) 5000550  

www.ligeya.com.ua  

E-mail: Ligeya@ukr.net  
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