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Points paars - extra fijn
1 x 400 Points paars - extra fijn
Nabestelling 8100122

Points donkergroen - fijn
1 x 400 Points donkergroen - fijn
Nabestelling 8100116

Points donkerblauw - middel
1 x 400 Points donkerblauw - middel
Nabestelling 8100118

Points Dispenser
Nabestelling 8100131

Points assortiment - alle afmetingen
1 x 100 Points paars - extra fijn
1 x 100 Points donkergroen - fijn
1 x 100 Points lichtgroen - fijn
1 x 100 Points donkerblauw - middel
Nabestelling 8100123

Points lichtgroen - fijn
1 x 400 Points lichtgroen - fijn
Nabestelling 8100117

Points lichtblauw - middel
1 x 400 Points lichtblauw - middel
Nabestelling 8100119

Points wegwerp-applicatorborsteltjes
worden gebruikt om snel kleine
hoeveelheden materiaal op moeilijk
bereikbare plaatsen aan te brengen.
Points zijn bestand tegen gangbare
oplosmiddelen in tandheelkundige
materialen 

Oplosmidde lvas te  veze l s

De vezeltips zijn bestand tegen
scherpe milieus en oplosmiddelen.

Nie t -absorberende ,  

n ie t -p lu i zende  veze l s  

De vezels raken niet los tijdens de
procedure. De oplossing blijft in de
vezels hangen tot applicatie. 

Dr ie  maten

De drie maten van Points, extra fijn,
fijn en middel (superfine, fine en
medium), maken het mogelijk 

om verschillende druppelgrootten 
op te nemen. 

Kleuras so r t iment

De verschillende kleuren zijn ideaal
voor kleurcodering bij
meerstapsprocedures.

Zacht ,  f l ex ibe l  mate r i aa l  

Points kunnen worden gebogen voor
maximale toegankelijkheid.

Indicaties
• Aanbrengen van sealant
• Aanbrengen van hechtmiddelen 
• Aanbrengen van etsvloeistof 
• Aanbrengen van deklagen 

op de caviteitswanden 
• Adstringerende oplossingen 

en plaqueverklikkers 
• Opnemen van overtollig kunsthars 
• Condensatie van calciumhydroxide

in wortelkanalen 

Suggestie: Gebruik Points in verschillende
kleuren om verwarring te voorkomen bij
applicatie van meer dan een oplossing.

instructies:

Points kunnen zowel recht als gebogen
worden gebruikt 

1

Doop de Point in de oplossing en breng
aan op de betreffende plaatsen

2

a b

Werp de Point weg na applicatie3
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