
Products

Box 900 • 461 29 Trollhättan • Tel. +46 520 48 90 50 • www.trolldental.com



Úchyt
Zaoblené okraje pro vyšší 
komfort v ústech pacienta.
Vyrábí se ve specifických 
rozměrech pro každý 
sensor zvlášt. Mírná úprava 
je však možná.
Barevné odlišení dle typu 
snímání:

• Bitewings (červená)
• Anterior PA (modrá)
• Posterior PA (žlutá)

Zaměřovací kruh 
Zaměřovací kruh má barevně označené 
otvory pro umístnění raménka dle typu 
snímání v různých pozicích.
To znamená, že kruh se používá na 
všechny typy snímkování.

Raménko
Pevné raménko usnadňuje správné 
umístnění sensoru v ústech pacienta.

Držáky sensorů

Vyrobeno na míru pro  
Váš intraorální sensor

TrollByte držáky jsou vyráběny na míru. Tloušťka, délka 
i šířka v současnosti vyráběných sensorů je různá, proto 
víme, že  “univerzální držák pro všechny” jednoduše 
nefunguje. Pokud si pořídíte držáky TrollByte budete 
mít jistotu, že na Váš sensor budou sedět. Můžete se 
spolehnout, že poznáte rozdíl mezi držáky na sensor X a 
sensor XY různého výrobce.

Jedinečný design TrollByte držáků pomáhá snímkovat 
přesně a rychle. Stačí vložit sensor do úchytů a zvolit 
pozici raménka na zaměřovacím kruhu.

Všechny části držáků jsou autoklávovatelné.



Nepotřebujete 
nůžky.
Jednoduše odtrhnete z 
pevného plastového vlysu.

Super tenká vrstva 
Tloušťka papíru je pouze 8 mikronů  
a potažený inkoustem z obou stran. 
Dostupné v modré nebo červené 
barvě.

Ochranný pásek
Lehce odstraníte před 
použitím.

Nešpiní
Papír je v místě úchopu kryt z obou 
stran.

Konec dohadům
o úpravě okluzních plošek
TrollFoil papíry mohou být použity v mnoha 
klinických situacích včetně suchých nebo mokrých 
zubů, omezeného rozsahu skusu, omezeného 
vestibulárního prostoru, dávení, kovových i 
nekovových náhrad.
Můžete ověřit kontakt v okluzi od jednoho zubu až po 
celý kvadrant použitím odpovídající velikosti papíru.

Inkoustem oboustranně pokrytý papír o tloušťce 8µm 
můžete bez problémů použít i v případě vysoce 
leštěných povrchů jako je zlato, keramika nebo zirkon.

Artikulační papír



• Barevně a číselně označené pro jednoduchou 
identifikaci

• Odolné a vyrobené z jednoho kusu

• Tenké, zanechávají minimum stínu na snímku

• Pouze dvě velikosti ušetří čas při pořízení
jakéhokoliv typu snímku

• Zcela autoklávovatelné

TrollBag PSP Ultra Soft

• Transparentní /černý bezlatexový obal
• Bez ostrých hran
• Skvěle těsnící
• Baleno v praktickém podavači

TrollBag obaly sensorů jsou 
nejměkčí obaly na trhu bez ostrých 
hran a latexu.

U TrollBag obalů – oceníte elasticitu a 
přilnavost, které s jistotou sensor 
hygienicky obalí.

Díky tomu se nezvyšuje objem sensoru 
a snímkování je velice pohodlné.

Po snímkování lze obaly lehce 
sejmout. Není třeba vynakládat 
žádnou sílu. TrollBag #1 

TrollBag #2
TrollBag XL

Jednorázové obaly

PSP držáky

PSP obaly

Nejměkčí PSP obaly na trhu

Odměňte své pacienty nejměkčími obaly

Hladké držáky PSP fólií




