
Enhance®

Система для фінішної обробки

Фінішна обробка 
та полірування за один крок
Завдяки системі фінішної обробки Enhance® ви зможете видаляти надлишки 
реставраційного матеріалу, проводити контурування та фінірування просто змінюючи 
силу тиску. Натисніть сильніше для видалення надлишків матеріалу. Відпустіть тиск для 
проведення фінішної обробки. З системою Enhance® ви всього за один крок отримаєте 
гладку контуровану поверхню, що природно виглядає. І все це тільки завдяки різній силі 
натискання.
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ceram.x® SphereTEC™ one
+ Enhance®/Enhance® PoGo®

Filtek™ Ultimate 
+ диски Sof-lex™ 3 
(средний, тонкий, супертонкий)

Максимальный блеск2

Представництво 
«ДЕНТСПЛАЙ ЛІМІТЕД» в Україні 
03038, Україна, м. Київ, 
вул. Нововокзальна, 2 
тел.: +38 (044) 594 56 04 

www.dentsplysirona.com

Після фінішної обробки
надайте реставрації дзеркального
блиску, використовуючи систему діамантових 
полірів Enhance® PoGo®

Простіше. Швидше. Вражаючі результати

Видалення надлишків реставраційного 
матеріалу та контурування

Фінірування
Реставрація порожнини II класу 

з використанням сeram.x® SphereTEC™ one
і фінірування за допомогою Enhance®

Простота використання є одним з найважливіших 

факторів при виборі системи фінішної обробки для 

більш ніж 70% стоматологів. Тому ми розробили 

систему Enhance®. 

Фінішна обробка всього за один крок? 

Немає нічого простіше! 

Натисніть сильніше для видалення надлиш-

ків реставраційного матеріалу і контурування. 

Зменшіть тиск та отримайте природно гладку 

поверхню. Тепер немає потреби міняти інстру-

менти, ви можете зосередитися на лікуванні, 

швидше досягаючи відмінних результатів.

Тиск

сильніше

Тиск
слабкіше

Максимум блиску

Набори Enhance® Refill

30 дисків 624045X
30 чашок 624055X
30 конусів 624065X

Набір Enhance® System Kit 624075

20 дисків, 10 конусів, 10 чашок Enhance® для фінішної 
обробки, 1 полірувальна паста Prisma® Gloss™ 
(стандартна), 1 полірувальна паста Prisma® Gloss™ extra 
fine (з наддрібним розміром частинок).

ceram.x® SphereTEC™ one
+ Enhance®/ Enhance® PoGo®

FiltekТМ Ultimate
+ диски Sof-lex ТМ 3

(середній, тонкий, супертонкий)

Інформація для замовлення

1. Exevia: Dental Shuttle Q4, 2016, Німеччина.
2. da Costa J, Ferracane JL, 

OHSU (Орегон Хелт & Саєнс Юніверсіті, США) 
3. Зареєстровані торгові марки, 
що не належать Dentsply Sirona. 

K79200250-02

Рекомендації з 
використання Enhance
і Enhance PoGo: 
• без води 
• 10000 - 15000 об./хв.
• без надмірного тиску 

на інструмент 
• не можна 

використовувати 
з турбінними 
наконечниками 
(> 20000 об./хв.)

Максимальний блиск2
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