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„Het Composi-Tight® 3D Fusion™-systeem zorgt ervoor dat je als behandelaar veel gemakkelijker en 
sneller kunt werken. De matrixbanden en ringen zijn eenvoudig aan te brengen en blijven goed zitten. 
Dat is prettig werken, zelfs bij lastige casussen. Nog een pluspunt van het Composi-Tight® 3D Fusion™-
systeem: aan het einde van de behandeling hoeft maar weinig overtollig materiaal verwijderd te worden. 
Het resultaat zijn anatomisch correcte, goed aansluitende contactpunten.”

Dr. Martin von Sontagh, Hard, Oostenrijk

1. Preoperatieve situatie.

6. Plaatsen van de 
matrixbanden op de distale/
mesiale caviteiten van 
element 4 en 5.

2. Verwijderen van carieuze 
laesies in het behandelgebied.

7. Afwerken van de restauraties 
voor het realiseren van 
belastbare en anatomisch 
correcte contactpunten.

3. Plaatsen van matrixbanden 
op mesiale caviteiten van 
element 5 en 6.

8. Restauraties voor 
het afwerken en na het 
verwijderen van de ringen en 
matrixbanden.

4. Afwerken van de grote mesiale 
caviteit met behulp van de 
speciaal hiervoor ontwikkelde, 
groene Fusion-ring.

9. Het uiteindelijke resultaat 
van de composietrestauraties. 
Let op de kwaliteit van de 
contactpunten.

5. Eenvoudig en efficiënt over 
elkaar plaatsen van de ringen.
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1  Matrixband plaatsen:  
Breng de matrixband aan met 
behulp van de matrixbandtang. 
Tip: als de gebitselementen heel 
dicht op elkaar staan, breng de 
ring dan al tijdens de preparatie 
aan.

Alleen met Composi-Tight® 3D Fusion™ 
zijn stevige, anatomisch correcte contactpunten mogelijk

  Optimale scheiding van de 

      gebitselementen voor een stevig 

       contact

 Matrixbanden met een natuurlijke   

      contour

  Anatomisch correcte contacten

  Contacten op de juiste hoogte

 Gebruiksvriendelijk systeem

 Geen nabewerking nodig

 Geen herstel van de approximale    

      anatomie

 Dun contact op de marginale rand

 Vaak voedselimpactie

   Groter risico op fracturen,

       occlusale problemen, 

       terugkerende cariës en gingivale 

       aandoeningen

Systeem in Tofflemire-stijl

Waarom kiezen voor een sectioneel matrixsysteem?

Composi-Tight® 3D Fusion™ 
sectioneel matrixsysteem

2  Wig plaatsen: 
  Composi-Tight® 3D Fusion™-

wiggen steekt u gemakkelijk tussen 
de gebitselementen zonder dat ze 
er weer uit glijden. Ze zijn zacht en 
flexibel en passen zich gemakkelijk 
aan de approximale ruimte aan.

3   Ring plaatsen:  
Plaats de Composi-Tight® 3D 
Fusion™-ring over de wig met 
behulp van de ringsepareertang. 
Dankzij de Ultra-Grip™-retentie blijft 
de ring goed op zijn plek zitten.
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Met de juiste ring 
(FX600 groen) kunt u 

brede preparaties heel 
eenvoudig in één stap 

uitvoeren.
  

Foto’s met dank aan dr. Nikhil Sethi, BDS (Lon), Msc (Lon), Birmingham, Verenigd Koninkrijk

Voor het restaureren 
van buurelementen 

(‘back-to-back’) is een 
andere techniek nodig. 
Wij laten u zien hoe dat 

werkt.*  

Foto’s met dank aan dr. Jeffrey Kelley, DDS, Zeeland (MI), Verenigde Staten

Kwadranten kunnen 
een uitdaging zijn. 

Met de tips van onze 
experts krijgt u dit 

zeker onder de knie.

Foto’s met dank aan dr. Mike Malone, DDS, Lafayette (LA), Verenigde Staten

Foto’s met dank aan dr. Amar, DDS, Frankrijk

Dankzij de uitstekende 
adaptatie aan de 

gebitselementen is 
approximaal polijsten 

niet meer nodig.

Tandartsen over Composi-Tight® 3D Fusion™

T E S T I M O N I A L

„Bij de systemen van Garrison spelen de 
3D-ringen de hoofdrol. Het V-vormige 
ontwerp van de ring past in de 
approximale ruimte en zorgt ervoor dat 
de randen van de caviteit bij de buccale 
en palatinale botwand goed aansluiten 
op de matrixspanner. Op deze manier kan 
een composietvulling heel gemakkelijk 
direct langs de randen van de caviteit 
worden gelegd. Ook blijft remodelleren, 
dat normaal gesproken na verwijderen 
van het matrixsysteem nodig is, tot een 
minimum beperkt. Dankzij de ringen is 
bovendien approximale separatie van 
de gebitselementen mogelijk waardoor 
een perfect contactpunt kan worden 
gerealiseerd. Met de systemen van 
Garrison kunnen we veel gemakkelijker 
klasse-II-restauraties maken. Ze 
zorgen bovendien voor een betere 
voorspelbaarheid van het eindresultaat 
en verminderen de tijd die nodig is voor 
het afwerken nadat het matrixsysteem is 

verwijderd.” 
Tandarts Enrico Cogo, Legnago, 

Ferrara en Goito, Italië

The Award Winning

Sectional Matrix System

Matrix Materials - Wedges
Matrix Materials & Systems

 

READERS’ CHOICE AWARD

R R

*Alle statements, casestudy’s en reviews vindt u op www.garrisondental.com/learning-center 
Wilt u ons vertellen over een casus uit uw praktijk?
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Art.nr. Omschrijving Prijs

FX600 Composi-Tight® 3D Fusion™-ring breed
groen 2 stuks/pak

€ 201,00

FX500 Composi-Tight® 3D Fusion™-ring lang
oranje 2 stuks/pak

€ 201,00

FX400 Composi-Tight® 3D Fusion™-ring kort
blauw 2 stuks/pak

€ 201,00

FX600-1 Composi-Tight® 3D Fusion™-ring breed
groen 1 stuk/pak

€ 105,00

FX500-1 Composi-Tight® 3D Fusion™-ring lang
oranje 1 stuk/pak

€ 105,00

FX400-1 Composi-Tight® 3D Fusion™-ring kort
blauw 1 stuk/pak

€ 105,00

FXR01 Set met Composi-Tight® 3D Fusion™-
ringen (1 groen, 1 oranje, 1 blauw)

€ 294,00

FXP01 Verbeterde ringsepareertang van gesmeed

roestvrij staal

€  90,00

Sectional Matrix System

De nieuwe groene Composi-Tight®

3D Fusion™-ring voor grote caviteiten

Vergemakkelijkt deze lastigere casussen

aanzienlijk, zelfs als er een knobbel

ontbreekt! De brede silicone klemmen

drukken de matrixband niet in de caviteit.

Art.nr. FX600 (2 stuks/pak)

De oranje Composi-Tight® 3D Fusion™-

ring nu met retentieve uiteinden

De retentieve uiteinden Ultra-Grip™

voorkomen losspringen van alle Composi-

Tight® 3D Fusion™-ringen. Verbeterde

vorm voor gemakkelijker openen en

plaatsen van de ringen. Geeft zelfs grip op

grote molaren.

Art.nr. FX500 (2 stuks/pak)

De blauwe Composi-Tight® 3D Fusion™-

ring is nu nog gemakkelijker te openen

Verbeterde aanpassing aan de randlijst

dankzij silicone Soft-Face™-klemmen.

Ideaal voor korte of scheefstaande

gebitselementen. Geeft zelfs grip op

cofferdamklem en distale vlak van cuspidaat.

Art.nr. FX400 (2 stuks/pak)
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NIEUW!
Duurzaam dankzij nieuwe
productietechniek.

Retentieve uiteinden
Ultra-Grip™ voorkomen
losspringen van alle
Composi-Tight®

3D Fusion™-ringen.

Stevige kern geeft
separatiekracht
approximaal af.

Eerste ring met extra
brede voeten voor
brede caviteiten.

Soft-Face™ -klem
duwt matrixband
goed tegen het
element: weinig
overtollig materiaal.

Winnaar Dental Advisor Top

Award – Sectional Matrix

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
en 2022 en Editor‘s Choice.

De Dental Advisor heeft
Composi-Tight® in
2022 weer tot het beste
sectionele matrixsysteem
gekozen. 

Het sectionele 
matrixsysteem Composi-
Tight® 3D wint voor de elfde 
keer op rij de Dental Advisor 
Top Award in de categorie 
Sectional Matrix!

Sectional Matrix System

Dit hebben we verbeterd:
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Praktische tip  
Houd de 3D FusionTM-ring in een naar boven gerichte hoek ten opzichte van de matrixband en open de ring. Druk 
(mesiaal-occlusaal) of trek (distaal-occlusaal) de ring dan tegen de matrixband. De band sluit zich op deze manier rond het 
gebitselement. Plaats de ring over de wig, zo dicht mogelijk bij de gingiva. Haal daarna de tang van de ring af.

6,4 mm 4,7 mm

Extra breed



  FX-KFF-00   Prijs: € 473,00

Art.nr. Omschrijving Prijs

FX-KFF-00 
startersset

1x Composi-Tight® 3D Fusion™-ring kort blauw
1x Composi-Tight® 3D Fusion™-ring lang oranje
1x Composi-Tight® 3D Fusion™-ring breed groen
80x Composi-Tight® 3D Fusion™-wiggen in 4 maten
       (20 stuks FXYL, FXBL, FXOR, FXGR)
70x Composi-Tight® 3D Fusion™-matrixbanden in 5 maten
       (20 stuks FX100, FX175, FX200; 5 stuks FX150, FX300)
1x verbeterde ringsepareertang van gesmeed roestvrij staal

€ 473,00

FX-KFF-04
Complete 
set

Deze set bevat alle bovenstaande producten, 
incl. BFA-1 matrixbandtang (zie blz. 35)

€ 603,00

FX-KFF-01
Complete 
set

Deze set bevat alle bovenstaande producten, 
incl. BFA-1 matrixbandtang (zie blz. 35)
en 5-in-1 multifunctioneel instrument TN009 (zie blz. 37)

€ 706,00

Sectional Matrix System

Alles wat u nodig heeft in één set: 
het nieuwe sectionele matrixsysteem
Composi-Tight® 3D Fusion™ biedt een
oplossing voor alle klasse-II-caviteiten.

Perfecte contactpunten: Soft-Face™-
klemmen duwen de matrixband goed tegen
het element en de retentieve uiteinden
voorkomen „losspringen“ van de ringen. 

Voor alle Composi-Tight-sets geldt een 60 dagen-geldteruggarantie.**

FX-KFF-00

**Bevalt de set u niet? Stuur hem dan gewoon terug naar uw dental depot en krijg het 
volledige bedrag terug.
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BFA-1

Scan de QR-code om 
een instructiefilmpje 
te bekijken!

TN009



   

FX100
100/pak
€ 98,00

premolaar
klein

cervicaal middelgroot molaar
groot

cervicaal

FX150
60/pak
€ 98,00

FX175
100/pak
€ 98,00

FX200
100/pak
€ 98,00

FX300
60/pak
€ 98,00

Composi-Tight® 3D Fusion™-matrixbanden

Art.nr.

Aantal

Prijs

 Alle maten in voordeelverpakking
met 420 banden (100 stuks FX100, FX175, FX200; 
60 stuks FX150, FX300) voor 

FXB01          € 443,00 

Alle maten in voordeelverpakking
met 210 banden (50 stuks FX100, FX175, FX200; 
30 stuks FX150, FX300) voor 

FXB02          € 242,00

De Composi-Tight® 3D Fusion™ 
Full Curve Non-Stickmatrixbanden
hebben van zichzelf al een gekromde 
vorm, zijn superdun en heel erg 
zacht. Hiermee kunt u de 
anatomie van de approximale ruimte 
optimaal vormgeven.

Het maakt niet uit hoe diep of breed:  
dankzij het verbeterde subgingivale gedeelte 
en de extra lengte voor het omsluiten van 
het gebitselement is deze matrixband ideaal 
voor gebruik met de groene ring voor brede 
preparaties. Nu vormen zelfs de grootste 
caviteiten geen probleem meer voor u!

Gemakkelijk plaatsen, gemakkelijk 

verwijderen! 

Dankzij het Grab- Tab™-lipje aan de 
occlusale zijde van de matrixband is 
de band eenvoudiger te plaatsen. 
Tegelijkertijd verminderen de Slick 
Bands™ met antikleeflaag                
de hechting aan composiet
met maar liefst 92%.

Past zich aan ieder element aan!
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Full Curve Non-Stick Matrices
spanningsvrij

Garrison Dental Solutions | Tel. +49 (0) 2451 971-409 | NIEUW! Bestel online, eenvoudig - zeker - snel http://catalogue.garrisondental.net/nl/

4,4 mm 4,1 mm  
Subg. 6,0 mm

5,6 mm 6,6 mm 6,0 mm  
Subg. 8,7 mm

Hoogte

Praktische tip 
Gebruik een FitStrip-zaag (zie blz. 27) om nauwe contacten te 
openen en de banden gemakkelijk te kunnen plaatsen.

0,038 mm 
dik



NIEUW! Onlinecatalogus,
Eenvoudig - zeker - snel
http://catalogue.garrisondental.net/nl/ 
Scan de QR-code!

FX-HHF-00   Prijs: € 462,00

Art.nr. Omschrijving Prijs

FX-HHF-00 
startersset

1x Composi-Tight® 3D Fusion™-ring kort blauw,
1x Composi-Tight® 3D Fusion™-ring lang oranje
1x Composi-Tight® 3D Fusion™-ring breed groen
80x Composi-Tight® 3D Fusion™-wiggen in 4 maten
       (20 stuks FXYL, FXBL, FXOR, FXGR)
70x Composi-Tight® 3D Fusion™-Firm matrixbanden in 5 maten
       (20 stuks FXH100, FXH175, FXH200; 5 stuks FXH150, FXH300)
1x verbeterde ringsepareertang van gesmeed roestvrij staal

€ 462,00

Voor alle Composi-Tight-sets geldt een 60 dagen-geldteruggarantie.**

FX-HHF-00

**Bevalt de set u niet? Stuur hem dan gewoon terug naar uw dental depot en krijg het
volledige bedrag terug.

Firm Sectional Matrix System
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NIEUW!

Praktische tip 
Gebruik de veerharde Composi-Tight® 3D 
Fusion™ Firm-matrixbanden bij zeer nauwe 
contacten of overhangende randen. Deze 
banden zijn namelijk stabieler en knikken 
bij het plaatsen niet zo gemakkelijk als 
spanningsvrije banden.
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Alle maten in voordeelverpakking met 300 

banden (60 stuks FXH100, FXH150, FXH175, 

FXH200, FXH300) voor 

FXHB04          € 242,00

Gemakkelijk plaatsen dankzij 

eZ-Place™-technologie: 

Firmbanden zijn bijna 70% beter

bestand tegen vervorming dan

gewone banden. 

Ideaal bij weinig approximale

ruimte en overhangende randen.

Speciaal verwerkt roestvrij staal

zorgt ervoor dat de banden bij

het plaatsen niet knikken.

Nieuwe eZ-Place™-technologie

FXH100
100/pak
€ 93,00

premolaar

0,038 mm 
dik

klein
cervicaal middelgroot molaar

groot
cervicaal

FXH150
100/pak
€ 93,00

FXH175
100/pak
€ 93,00

FXH200
100/pak
€ 93,00

FXH300
100/pak
€ 93,00

 

Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm-matrixbanden

Art.nr.
Aantal

Prijs

Firm Matrix Bands
veerhard
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4,3 mm 4,3 mm  
Subg. 5,9 mm

5,3 mm 6,1 mm 6,1 mm  
Subg. 7,7 mm

Hoogte

Voorgevormd en met slechts

0,038 mm superdun. U kunt

uitstekende, strakke approximale

contacten en de ideale anatomie

realiseren zoals u dat van het

Composi-Tight® 3D Fusion™-

systeem gewend bent.

NIEUW!



Met het gloednieuwe Fusion™-matrixsysteem voor het front van Garrison heeft u de materialen en 
technieken in huis voor betrouwbare restauratie van diverse laesies in het front. 

Nieuw!

Set Omschrijving Prijs

ANK01 50 kleine banden (AN100), 
50 grote banden (AN200), 
25 extra kleine wiggen (ANYL),     XS 
25 kleine wiggen (ANBL),              S
25 medium wiggen (ANOR),         M
25 grote wiggen (ANGR)               L

€ 140,00

ANK01

De stevige metalen matrixbanden zijn aanzienlijk dunner (slechts 
0,038 mm) dan de traditionele kunststof strips. Ze kunnen door 
bestaande contacten en in de sulcus worden aangebracht bij diepe 
restauraties. Een ideale gingivaal-incisale en faciaal-linguale anatomie 
is ingebouwd. Dit maakt modelleren in het esthetisch uitdagende 
front makkelijker.

De unieke, extreme kromming van de Fusion-wig voor het front zorgt 
ervoor dat de band strak om het gebitselement wordt gewikkeld en 
op zijn plaats wordt verankerd. Zo heeft de behandelaar zijn handen 
vrij. De wiggen glijden voorzichtig langs de interdentale papil en 
zitten approximaal lager, waardoor de gebitselementen maximaal van 
elkaar worden gescheiden en u minder last heeft van zwarte

“Onze klanten waren de inspiratie achter het nieuwe Fusion-matrixsysteem voor het front”, aldus Jason 
Phillips, marketingdirecteur van Garrison. “Ze lieten zien hoe ze onze metalen matrixbanden voor de 
zijdelingse delen gebruikten om de anatomie van de frontelementen perfect na te bootsen. We hebben 
met velen van hen samengewerkt om dit concept uit te werken tot een nieuw systeem.

Instructiefilmpje
in het engels 
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voor klasse-III & IV-caviteiten

Gebruikersverslag Zie blz. 43 voor 
een gebruikersverslag over het nieuwe
 FusionTM-matrixsysteem voor het front.



Navulverpakkingen banden                                                             Inhoud         Prijs

AN100      Fusion™ Matrixbanden voor het front kort / 8,6 mm     100/pak       € 95,00
AN200      Fusion™ Matrixbanden voor het front hoog / 10,4 mm 100/pak       € 95,00

Set Omschrijving                                            Inhoud        Prijs

ANK4 Fusion™ wiggen Set 100 stuks per formaat                    400/pak       € 167,00
ANK4-M Fusion™ Wiggen Set 50 stuks per formaat                     200/pak       € 86,00

Navulverpakkingen wiggen
ANYL extra klein, geel             XS                                            100/pak       € 45,00
ANBL klein, blauw                    S                                            100/pak       € 45,00
ANOR middelgroot, oranje       M                                            100/pak       € 45,00
ANGR groot, groen                   L                                            100/pak       € 45,00

Het Fusion™-matrixsysteem voor het front helpt u bij een snelle en betrouwbare reconstructie van de ideale 
approximale anatomie:

• Slechts 0,038 mm – veel dunner dan strips, om een beter approximaal contact mogelijk te maken.

• Gemaakt van stevig roestvrij staal dat bestand is tegen vervorming, zowel bij het plaatsen als bij het indrukken van de 
composiet in de preparatie.

• Veel beter dan strips bij het restaureren van grote of diepe carieuze laesies.

De slimme eigenschappen van de Fusion™-wig voor het front maken van hem een ‚must-have‘ voor alle 
restauraties in het front:

• De extreme kromming zorgt voor een goede afdichting aan de cervicale rand van faciaal naar linguaal.

• Met de taps toelopende separatierand kunt u de uitgeoefende druk aanpassen om het approximale contact te 
controleren.

• Het cervicale gedeelte ligt half boven en half onder de sulcus voor optimale aanpassing bij diepe restauraties.

Cervicale                   
gedeelte

Taps 
toelopende 
separatierand

Nieuw!
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AN200 AN100

1
0

,4
 m

m

8
,6

 m
m

voor klasse-III & IV-caviteiten
Gebruikersverslag Zie blz. 43 voor 
een gebruikersverslag over het nieuwe
 FusionTM-matrixsysteem voor het front.



Voor alle Composi-Tight-sets geldt een 60 dagen-geldteruggarantie. Registreer uw set vandaag nog per e-mail via info@garrisondental.net,

tel. +49(0)2451 971-409 of stuur het bestelformulier per fax: +49 (0) 2451 971-410.

Stap over op ringen die niet losspringen
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3D500

3DXR

Maximale
adaptie
6,4 mm

Maximale
retentie
4,7 mm

Set Omschrijving Prijs

3D-KMW-00 Startset met 3D-matrixbanden en Wedge Wands
1x 1 Soft-Face™ 3DXR-ring voor extra retentie (blauw)
2x Soft-Face™ 3D-ringen voor maximale adaptatie                                                                                                                           
     (oranje)
100x Composi-Tight® 3D-matrixbanden, in 5   
         verschillende maten (30 stuks M100, M175,    
         M200; 5 stuks M150, M300)
100x Wedge Wands® plastic wiggen met handige  
         greep, in 4 maten 
         (25 stuks SWYL, SWBL, SWOR, SWGR)
1x Ringsepareertang AUMRDF-100 (zie blz. 36)

€ 425,00

Ringen Omschrijving Aantal Prijs

3D400 Thin Tine G-Rings® 3/pak €   99,00

3D500 Soft-Face™ 3D-ringen (oranje) 2/pak € 193,00

3DXR Soft-Face™-ringen voor extra retentie
(blauw)

2/pak € 198,00

3D400

3D-KMW-00

Composi-

Tight® 

3D  

0,035 mm 

dik
Hoogte

Art.nr.

Aantal

Prijs

M050

50/pak

€ 72,00

M100

100/pak

€ 72,00

M150

50/pak

€ 72,00

M200

100/pak

€ 72,00

M300

50/pak

€ 72,00

melkelementen premolaren

premolaren,

klein-cervicaal molaren

molaren,

groot-cervicaal

3,2 mm       
Subg. 4,2mm

4,6 mm 3,8 mm
Subg. 5,4 mm

6,4 mm 6,4 mm
Subg. 8,6 mm

M175

100/pak

€ 72,00

premolaren en

kleine molaren

5,5 mm
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Lichtdoorlatend sectionaal matrixsysteem

Met behulp van 3D Clear kunnen diepe approximale boxen eenvoudig
en goed worden uitgehard. Het systeem is ook handig voor tandartsen
die voor grote vullingen de bulkfilltechniek gebruiken. De separatiering
heeft dezelfde zachte, silicone klemmen als de andere Soft-FaceTM ringen.
Hiermee ontstaat vrijwel geen overtollig materiaal aan buccale en linguale 
zijde. De set bevat ook een (niet-transparante) 3D XR-ring voor extra 
retentie bij lastige dentitie. De banden kunnen gemakkelijker worden 
aangebracht dankzij het lipje aan de gingivarand en hebben een
driedimensionale vormgeving. Daarnaast is de kromming bij de randlijst
versterkt, voor een betere anatomie.

Set Omschrijving Prijs

3D-KCC-00 3D CLEAR System Set 
1x Composi-Tight® 3D XR-ring (blauw)
2x 3D600 Clear Soft-Face™-ringen
100x Composi-Tight™ 3D Clear-matrixbanden 
        (30 stuks MC100, MC200; 40 stuks MC175)
100x lichtdoorlatende wiggen 
        (25 stuks SWCYL, SWCBL, SWCOR, SWCGR)
1x ringsepareertang AUMRDF-100 (zie blz. 36)

€ 452,00

Ringen Omschrijving Aantal Prijs

3D600 CLEAR Soft-Face™-ringen 2/pak € 193,00

AUMRDF-100 Ringsepareertang 1 €  74,00

3D600

-14-

3D-KCC-00

Composi-

Tight® 

3D Clear 

0,05 mm 

dik

MC100

100/pak

€ 89,00

MC175

100/Pak

€ 89,00

MC200

100/pak

€ 89,00

premolaar

premolaren en

kleine molaren hoge molaar

5,0 mm 5,9 mm 6,8 mmHoogte

Art.nr.

Aantal

Prijs



De tweede generatie van het Composi-Tight®-
systeem is favoriet bij veel tandartsen.

Sectioneel matrixsysteem AUK2 - Gold-set:

Set Omschrijving                   Prijs

AUK2  Gold (set) met tang (afgebeeld)                € 452,00 
 250x matrixbanden 
          (100 stuks AU100, AU200; 

                                 25 stuks AU150, AU300) 

                        6x G-ringen (3 standaard, 3 lang) 
 1x ringsepareertang AUMRDF-100 (zie blz.36)

G-Ringen™ 
AU400 Gold G-ringen standaard        3/pak             € 95,00
AU500 Gold G-ringen met lange         3/pak            € 95,00 
 uiteinden
AUMRDF-100 Ringsepareertang               € 74,00

AU400 AU500

Hoogte

Art.nr.

Aantal

Prijs

AU050

50/pak

€ 72,00

AU100

100/pak

€ 72,00

AU150

50/pak

€ 72,00

AU200

100/pak

€ 72,00

AU300

50/pak

€ 72,00

Composi-Tight

Gold®  

0,035 mm dik

„Composi-TightGold® is een erg prettig matrixsysteem en 
geeft nu zelfs nog beter voorspelbare, goed aansluitende 
en anatomisch correcte contacten. Dit is de maatstaf voor 
hedendaagse tandheelkunde en composietrestauraties. Er 
zijn tandheelkundige producten die ik niet kan missen bij 
mijn werk: Composi-Tight-matrixbanden en Wedge Wands® 
zijn er daar twee van.”Dr. Martin Abel, USA

AUK2

melkelementen premolaar

premolaar

klein-cervicaal molaar

molaar

groot-cervicaal
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3,2 mm       
Subg. 4,2mm

4,6 mm 3,8 mm
Subg. 5,4 mm

6,4 mm 6,4 mm
Subg. 8,6 mm



Set Omschrijving               Prijs 
K102 Original (set) met tang               € 401,00 
 225x matrixbanden 
          (100 stuks B100, B200; 25 stuks B300)
 7x G-ringen (4 standaard, 3 lang)
 1x ringsepareertang MRDF-100

G-Ringen™

G100 G-Ringe™ standaard 3/pak € 83,00 
G200 G-Ringe™ lange uiteinden 3/pak € 83,00

MRDF-100 Ringsepareertang  € 74,00

G100 G200

Sectioneel matrixsysteem K102 - originele set:

Ons originele systeem dat de standaard werd
voor goed aansluitende, anatomisch correcte
contacten.

K102 Met de natuurlijk voorgevormde matrixbanden
en het gebruikersvriendelijke ringsysteem zorgt
Composi-Tight® voor anatomisch correcte
contacten van natuurlijke hoogte. Een grote
sprong vooruit voor het vervaardigen van
composietrestauraties in de zijdelingse delen.
Ook populair in de pediatrische tandheelkunde.

Composi-Tight® 

banden 

0,035 mm dik

Hoogte

Art.nr.

Aantal

Prijs

B050

50/pak

€ 66,00

B100

100/pak

€ 66,00

B150

50/pak

€ 66,00

B200

100/pak

€ 66,00

B300

50/pak

€ 66,00
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3,2 mm       
Subg. 4,2mm

4,6 mm 3,8 mm
Subg. 5,4 mm

6,4 mm 6,4 mm
Subg. 8,6 mm

melkelementen premolaar

premolaar

klein-cervicaal molaar

molaar

groot-cervicaal



Slick Bands™ XR Slick Bands™ XR-matrixbanden

S
X

R
 B

a
n

d
s

— SXR100

4,6 mm
SXR150

3,8 mm
Subg. 5,4 mm

SXR175

5,4 mm
SXR200

6,4 mm
SXR300

6,4 mm
Subg. 8,6 mm

Composi-Tight®

3D Fusion™ Composi-Tight® 3D Fusion™-matrixbanden

F
X

 B
a
n

d
s Navulverpak.

Art.nr. Stuks Prijs

FX100 100 € 98,00

FX150 60 € 98,00

FX175 100 € 98,00

FX200 100 € 98,00

FX300 60 € 98,00
— FX100

 4,4 mm
FX150

4,1 mm
Subg. 6,0 mm

FX175

5,6 mm
FX200

6,6 mm
FX300

6,0 mm
Subg. 8,7 mm

SXR100 100 € 89,00

SXR150 60 € 89,00

SXR175 100 € 89,00

SXR200 100 € 89,00

SXR300 60 € 89,00

Navulverpak.

Art.nr. Stuks Prijs

S
M

 B
a
n

d
s

Slick Bands™ Slick Bands™-matrixbanden

— SM100

4,6 mm
SM150

3,8 mm
Subg. 5,4 mm

SM175

5,4 mm
SM200

6,4 mm
SM300

6,4 mm
Subg. 8,6 mm

SM100 100 € 89,00

SM150 60 € 89,00

SM175 100 € 89,00

SM200 100 € 89,00

SM300 60 € 89,00

Navulverpak.

Art.nr. Stuks Prijs

melkelementen premolaren
premolaren,

klein-cervicaal
premolaren en
kleine molaren

molaren
molaren,

groot-cervicaal

Composi-Tight®

3D Fusion Firm™ Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm-matrixbanden

F
ir

m
 B

a
n

d
s

0,038 mm
dik

Hoogte

Navulverpak.

Art.nr. Stuks Prijs

FXH100 100 € 93,00

FXH150 100 € 93,00

FXH175 100 € 93,00

FXH200 100 € 93,00

FXH300 100 € 93,00— FXH100

4,3 mm
FXH150

4,3 mm
Subg. 5,9 mm

FXH175

5,3 mm
FXH200

6,1 mm
FXH300

6,1 mm
Subg. 7,7 mm

Hoogte

Hoogte

Hoogte

0,038 mm
dik

0,038 mm
dik

0,038 mm
dik

-17-
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M
 B

a
n

d
s

Composi-Tight® Composi-Tight® 3D-matrixbanden

0,035 mm 
dik

Hoogte
M050

3,2 mm
Subg. 4,2 mm

M100

4,6 mm
M150

3,8 mm
Subg. 5,4 mm

M175

5,5 mm
M200

6,4 mm
M300

6,4 mm
Subg. 8,6mm

M050 50 € 72,00

M100 100 € 72,00

M150 50 € 72,00

M175 100 € 72,00

M200 100 € 72,00

M300 50 € 72,00

Navulverpak.

Art.nr. Stuks Prijs

B
 B

a
n

d
s Composi-Tight®

Original Composi-Tight® Original-matrixbanden

Hoogte
B050

3,2 mm
Subg. 4,2 mm

B100

4,6 mm
B150

3,8 mm
Subg. 5,4 mm

— B200

6,4 mm
B300

6,4 mm
Subg. 8,6 mm

B050 50 € 66,00

B100 100 € 66,00

B150 50 € 66,00

B200 100 € 66,00

B300 50 € 66,00

A
U

 B
a
n

d
s Composi-Tight

Gold®

Hoogte
AU050

3,2 mm
Subg. 4,2 mm

AU100

4,6 mm
AU150

3,8 mm
Subg. 5,4 mm

— AU200

6,4 mm
AU300

6,4 mm
Subg. 8,6 mm

Composi-Tight Gold® -matrixbanden

AU050 50 € 72,00

AU100 100 € 72,00

AU150 50 € 72,00

AU200 100 € 72,00

AU300 50 € 72,00

M
C

 B
a
n

d
s Composi-Tight®

3D Clear Composi-Tight® 3D Clear-matrixbanden

0,05 mm 
dik

 Hoogte
— MC100

5,0 mm
— MC175

5,9 mm
MC200

6,8 mm
—

MC100 100 € 89,00

MC175 100 € 89,00

MC200 100 € 89,00

melkelementen premolaren
premolaren,

klein-cervicaal
premolaren en
kleine molaren

molaren
molaren,

groot-cervicaal

0,035 mm 
dik

0,035 mm 
dik

-18-

Navulverpak.

Art.nr. Stuks Prijs

Navulverpak.

Art.nr. Stuks Prijs

Navulverpak.

Art.nr. Stuks Prijs
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FXYL

extra klein, geel
FXBL

klein, blauw
FXOR

middelgroot, 
oranje

FXGR

groot, groen
FXK4

Wiggen Set 400 
stuks, 100 stuks/

elk formaat

FXK4-M

Wiggen Set, 200 
stuks, 50 stuks/elk 

formaat

Navulverpak. / Set

Art.nr. Stuks Prijs

ANYL 100 € 45,00

ANBL 100 € 45,00

ANOR 100 € 45,00

ANGR 100 € 45,00

ANK4 400  € 167,00

ANK4-M 200  € 86,00

ANYL

extra klein, geel
ANBL

klein, blauw
ANOR

middelgroot, 
oranje

ANGR

groot, groen
ANK4

Wiggen Set 400 
stuks, 100 stuks/

elk formaat

ANK4-M

Wiggen Set 200 
stuks, 50 stuks/elk 

formaat

Navulverpak. / Set

Art.nr. Stuks Prijs

FXYL 100 € 53,00

FXBL 100 € 53,00

FXOR 100 € 53,00

FXGR 100 € 53,00

FXK4 400 € 197,00

FXK4-M 200 € 102,00

Nieuw!

Wiggen 
voor  

klasse-II-
caviteiten

Fusion™-
wiggen voor 
het front voor 

klasse-III & 
IV-caviteiten

matrixsysteem voor de frontelementen voor klasse-III & IV-caviteiten

XS S M L

XS S M L

FusionTM-wiggen voor het front

Composi-Tight® 3D Fusion™-wiggen
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SWYL

extra klein, geel
SWBL

klein, blauw
SWOR

middelgroot, 
oranje

SWGR

groot, groen
WK4

Wiggen Set 400 
stuks, 100 stuks/

elk formaat

SWYL 100 € 37,00

SWBL 100 € 37,00

SWOR 100 € 37,00

SWGR 100 € 37,00

WK4 400 € 139,00

Navulverpak. / Set

Art.nr. Stuks Prijs

GWAYL

extra klein, geel
GWABL

klein, blauw
GWAOR

middelgroot, 
oranje

GWAGR

groot, groen
GWAK4

Wiggen Set 200 
stuks, 50 stuks/elk 

formaat

GWAYL 100 € 43,00

GWABL 100 € 43,00

GWAOR 100 € 43,00

GWAGR 100 € 43,00

GWAK4 200 € 84,00

SWCYL

extra klein, geel
SWCBL

klein, blauw
SWCOR

middelgroot, 
oranje

SWCGR

groot, groen
WCK4

Wiggen Set 400 
stuks, 100 stuks/

elk formaat

SWCYL 100 € 37,00

SWCBL 100 € 37,00

SWCOR 100 € 37,00

SWCGR 100 € 37,00

WCK4 400 € 139,00

Wiggen 
voor  

klasse-II-
caviteiten

Wiggen 
voor  

klasse-II-
caviteiten

Wiggen 
voor  

klasse-II-
caviteiten

Wedge Wands® opaak

Wedge Wands® lichtdoorlatend

A+ WedgesTM met aluminiumsulfaat

XS S M L

XS S M L

XS S M L

Navulverpak. / Set

Art.nr. Stuks Prijs

Navulverpak. / Set

Art.nr. Stuks Prijs



“Met Garrison’s A+Wedge™ was er 
weinig of geen bloeding. Deze wig is 
vooral gunstig voor patiënten met lichte 
tot matige gingivitis.”

Joe Arbutante, DDS
Garrison Advisory Board Member

T E S T I M O N I A L S 

“De nieuw ontwikkelde 3D Fusion™-
wiggen van Garrison hebben 
zachte “lamellen”, waardoor de 
matrixbanden zich perfect aanpassen 
aan onregelmatigheden in het 
element en voorkomen dat de wig 
wegglijdt. Ze zijn handig in veel 
verschillende situaties om overtollig 
materiaal aan de tandvleesrand te 
voorkomen”. 
                

 Dr. Robert Rosefeld, DDS 
Westwood, NJ

Casestudy’s over interdentale wiggen van Garrison

Foto’s met dank aan dr. Robert Rosenfeld, DDS, Westwood (NJ), Verenigde Staten

Foto’s met dank aan dr. Schuyler Van Gorden, DDS, Eau Clair (WI), Verenigde Staten

Het handvat kan indien nodig worden 
losgemaakt. Als u ervoor kiest om het 
handvat te laten zitten, kunt u de wig 
opnieuw instellen zodra de ring de 
gebitselementen scheidt. Als u klaar bent, 
verwijder u de Wedge Wand gewoon 
zonder een ander instrument te hoeven 
oppakken.

Wedge Wands®

Foto’s met dank aan dr. Robert Rosenfeld, DDS, Westwood (NJ), Verenigde Staten

Foto’s met dank aan dr. Mike Malone, DDS, Lafayette (LA), Verenigde Staten

Composi-Tight® 
3D Fusion™-wiggen

Zachte, flexibele lamellen buigen mee 
bij het inbrengen van de wig en gaan 
weer rechtop staan als ze buiten de 
approximale ruimte komen. Eindelijk 
geen last meer van wiggen die er weer uit 
glijden.

-21-
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Adaptieve Soft-Face™-materialen, een stevige kern en 
geavanceerde mechanische eigenschappen gecombineerd tot een 
wig die echt werkt. Altijd.

Grip op de zaak
De universele greep zorgt ervoor
dat u het plaatsen van de wig altijd
volledig onder controle heeft, of
u nu een wattentang, arterieklem
of pincet gebruikt. Kies wat u het
prettigst vindt – het maakt niet
uit met de Composi-Tight® 3D
Fusion™.

Het zijn de uitsteeksels die
het ‘m doen 
Zachte uitsteeksels buigen
soepel omlaag tijdens
het inbrengen van de wig
en springen weer terug
zodra ze de approximale
ruimte gepasseerd zijn. Een
terugtrekkende wig behoort
daarmee tot het verleden.

Geen pijn, iedereen blij 
De naar boven gedraaide,
skivormige punt en zachte
randen glijden over de
cofferdam of papil waardoor
trauma tijdens het inbrengen
voorkomen wordt.

Een echte softie
Dankzij het Soft-FaceTM-
omhulsel van 
de Composi- Tight® 
3D Fusion™ kan
de wig iets wat geen
enkele andere wig echt
kan: zich aanpassen
aan approximale
onregelmatigheden.

Hard van binnen 
De stevige binnenkern
zorgt voor een
gemakkelijke insertie en
tandseparatie, net als een
traditionele wig.

Composi-Tight® 3D Fusion™-wiggen
Set Omschrijving Aantal Prijs
FXK4-M Composi-Tight® 3D Fusion™-wiggen set  200/pak € 102,00
 50 stuks/elk formaat
FXK4 Composi-Tight® 3D Fusion™-wiggen set 400/pak € 197,00
 100 stuks/elk formaat

Navulverpakkingen
FXYL extra klein, geel               XS 100/pak € 53,00
FXBL klein, blauw                      S 100/pak € 53,00
FXOR middelgroot, oranje         M 100/pak € 53,00
FXGR groot, groen                     L 100/pak € 53,00

FXK4-M
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Wedge Wands® opaak
Set Omschrijving        Aantal        Prijs
WK4 Wedge Wands™ set        400/pak        € 139,00
 100 stuks per formaat

Navulverpakkingen
SWYL extra klein, geel             XS    100/pak        € 37,00
SWBL klein, blauw                    S      100/pak        € 37,00
SWOR middelgroot, oranje       M     100/pak        € 37,00
SWGR groot, groen                   L      100/pak        € 37,00

Wedge Wands 
zijn er ook in een
lichtdoorlatende

variant (zie 
pagina 20)

  Blijft op zijn plaats. Het 
instrument heeft een 
wigvorm, is voorzien 
van een ruwe 
oppervlaktestructuur 

en loopt aan de zijkant 
geleidelijk taps toe, waardoor het 
niet gemakkelijk losraakt.

Zachte aanraking. Het uiteinde is 
gevormd als een ski, waardoor de 
wig zich tijdens het inbrengen niet 
in de cofferdam of de papil boort. 
De afgeronde hoeken voorkomen 
trauma tijdens het inbrengen en 
verwijderen.

Strakke pasvorm. Past zich door
het buigzame plastic op 
natuurlijke wijze aan de 
contouren van de elementen 
aan.

-23-

Extra applicator. Voor het 
inbrengen van de Wedge 
WandsTM is geen extra 
instrument nodig. Als de wig 
op zijn plek zit, kunt u de 
greep eraf draaien. U kunt de 
greep ook gewoon laten zitten: 
voor eenvoudig bijstellen en 
verwijderen van de wig.

De A+Wedge™ houdt gingivabloedingen onder controle 

waardoor het maken van restauraties schoner en gemakkelijker 

verloopt. De A+WedgesTM passen zich aan de contouren 

van de gebitselementen aan en bootsen zo de approximale 

anatomie na. Bovendien zijn de wiggen gecoat met 

aluminiumsulfaat, een stof met een adstringerend effect op de 

gingiva. De wiggen zijn zo ontworpen dat ze niet losraken en ze 

zijn lang genoeg om ervoor te zorgen dat de matrixring goed 

geplaatst kan worden.

A+Wedge™ met aluminiumsulfaat
Set Omschrijving      Aantal      Prijs
GWAK4 A+ Wedge™ set      200/pak      € 84,00
 50 stuks per formaat

Navulverpakkingen
GWAYL extra klein, geel            XS  100/pak      € 43,00
GWABL klein, blauw                   S    100/pak      € 43,00
GWAOR middelgroot, oranje      M   100/pak      € 43,00
GWAGR groot, groen                  L    100/pak      € 43,00

GWAK4
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Blue View VariStrip™

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs
VS02 VariStrip™  50/pak € 77,00
VS01 VariStrip™                                        100/pak               € 102,00

Gebogen vorm: optimale kromming en 
bandhoogte voor vrijwel iedere restauratie in het 
front.

Blauwe kleur: zorgt voor contrast tussen de 
matrixband en het gebitsweefsel zonder nadelige 
invloed op de polymerisatie van de composiet.

Blue View VariStrip™ is een revolutionaire, gecontoureerde 
matrixband voor het front, met een optimale kromming en 
hoogte voor vrijwel iedere restauratie in het front. De 0,05 mm 
dunne, anatomisch optimaal vormgegeven kunststofstrook 
loopt taps toe (van 10 mm aan de ene kant naar 5 mm aan de 
andere kant). U kunt de strook approximaal aanbrengen en dan 
verschuiven tot hij perfect overeenkomt met de hoogte van het 
gebitselement. Doordat hij al gecontoureerd is, kan met deze 
matrixband de occluso-gingivale anatomie gemakkelijk worden 
hersteld en een goede interdentale ruimte worden gerealiseerd. Dr. Martin von Sontagh, Oostenrijk

• Voorkom onjuiste vlakke interdentale ruimten, zwarte 
driehoeken en voedselimpactie die soms kunnen ontstaan 
bij ouderwetse, rechte matrixbanden.

• Uitstekend voor klasse-IV-vullingen, sluiting van diastemen 
etc.

Gecontoureerde matrixband
voor het front

Dr. Gabriele Conte, Italië

Variabele lengte /
breedte van 5 mm 
tot 10 mm, juiste 
hoogte voor alle 
frontelementen.

10 mm

5 mm

Lengte van 62 mm 



FitStrip™ maakt behandelen

makkelijker!

• Orthodontie: de enige echte complete IPR-set 
voor approximale glazuurreductie (slicen), geheel 
aerosolvrij

• Orthodontie: approximale reductie (IPR)/
tandversmalling.

• Kronen en bruggen: verwijderen en opruimen van 
cement.

FitStrips zijn strips voor approximaal afwerken
en vormgeven en vormen samen een complete
productenlijn van de uitvinder van strakke approximale
contacten, Garrison Dental Solutions.

Eén handige hendel! De unieke, 
afneembare hendel van FitStrip is verbeterd! Hij 
is nu nog gemakkelijker aan te brengen (of te 
verwijderen) en is niet alleen gebruiksvriendelijk 
voor de behandelaar, maar ook heel comfortabel
voor de patiënteen. Uw hand blijft buiten de mond, 
waardoor u beter zicht heeft en gemakkelijker kunt 
werken.

Doe de twist! Draai aan het gekleurde
wieltje om de buiging van de FitStrip aan
te passen en hij wordt automatisch in zijn
positie vergrendeld. Makkelijker
kan het niet!

Klaar voor een marathon! 
FitStrips zijn erg duurzaam en gaan lang
mee. Ze blijven scherp en klaar voor actie,
ook na vele cycli in de autoclaaf.
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Aersolvrij strippen en composiet nabewerken met 
onze strips voor approximaal afwerken en vormgeven



Sets Alle sets bevatten 10 FitStrips en 2 hendels.

NIEUW  Universele set voor IPR-meting en voor afwerken/
polijsten
1 IPR-meetstrip, 2 hendels
4 enkelzijdige strips (1x superfijn/geel 0,08 mm, 1x fijn/rood 
0,10 mm, 1x medium/blauw 0,13 mm, 1x grof/groen 0,18 mm)
6 dubbelzijdige strips (1x superfijn/geel 0,11 mm, 1x fijn/rood 
0,15 mm, 1x medium/blauw 0,21 mm, 1x grof/groen 0,30 mm,
1x medium/wit 0.40 mm, medium/zwart 0.50 mm)

FPSK04 € 170,00

NIEUW  IPR Set voor slicen tot 0,50 mm
1 IPR-meetstrip, 2 hendels
10 dubbelzijdige strips (2x superfijn/geel 0,11 mm, 2x medi-
um/blauw 0,21 mm, 2x grof/groen 0,30 mm, 2x medium/wit 
0,40 mm, 2x medium/zwart 0,50 mm)

FPSK05 € 170,00
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NIEUW!

Uw complete IPR-oplossing!

NIEUW! Strips van 0,40 mm en 0,50 mm passen probleemloos in grote approximale ruimtes

NIEUW! IPR-meetstrips in zes diktes (0,1-0,6 mm) voor nauwkeurige reductie

VERBETERD! Vervangbare hendel voor meer bedienings- en patiëntencomfort

Sets Alle sets bevatten 10 FitStrips en 2 hendels.

Starterset voor afwerken, polijsten en IPR (slicen) tot 0,30 mm
2 getande FitStrips, 2 hendels
4 enkelzijdige strips (1x superfijn/geel 0,08 mm, 1x fijn/rood 
0,10 mm, 1x medium/blauw 0,13 mm, 1x grof/groen 0,18 mm)
4 dubbelzijdige strips (1x superfijn/geel 0,11 mm, 1x fijn/rood 
0,15 mm, 1x medium/blauw 0,21 mm, 1x grof/groen 0,30 mm)

FPSK01 € 164,00

FPSK01

FPSK04

Praktische tip voor composietrestauraties 
Gebruik de grijze zaag om zeer nauwe contacten te openen. 
U kunt alle Garrison-matrixbanden dan gemakkelijk plaatsen.
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Navulverpakkingen 10 Strips

enkelzijdig
gecoat

10 Strips
dubbelzijdig

gecoat

Set van
10 strips

met 2 hendels

4 Strips
enkelzijdig

gecoat

4 Strips
dubbelzijdig

gecoat
Superfijn
15 micron FPSXFSS

0,08 mm dik
FPSXFDS

0,11 mm dik € 164,00 FPSXFSS-4
€ 75,00

FPSXFDS-4
€ 75,00

Fijn
30 micron FPSFSS

0,10 mm dik
FPSFDS

0,15 mm dik € 164,00 FPSFSS-4
€ 75,00

FPSFDS-4
€ 75,00

Medium
46 micron FPSMSS

0,13 mm dik
FPSMDS

0,21 mm dik € 164,00 FPSMSS-4
€ 75,00

FPSMDS-4
€ 75,00

Grof
90 micron FPSCSS

0,18 mm dik
FPSCDS

0,30 mm dik € 164,00 FPSCSS-4
€ 75,00

FPSCDS-4
€ 75,00

Medium
46 micron — FPSTMDS

0,40 mm dik € 164,00 — FPSTMDS-4
€ 75,00

Medium
46 micron — FPSXTMDS

0,50 mm dik € 164,00 — FPSXTMDS-4
€ 75,00

Zaag, getand
niet-gecoat FPSSAW

10x zaag 0,05 mm dik € 164,00 FPSSAW-4
4x zaag € 75,00

NIEUW Subgingival
Superfijn
15 micron

FPSGXFSS
0,08 mm dik — € 164,00 FPSGXFSS-4

€ 75,00 —

NIEUW Subgingival
Fijn
30 micron

FPSGFSS
0,10 mm dik — € 164,00 FPSGFSS-4

€ 75,00 —

NIEUW Subgingival
Medium
46 micron

FPSGMSS
0,13 mm dik — € 164,00 FPSGMSS-4

€ 75,00 —

FitStrip-hendels 2 stuks FPSHANDLE-2: € 31,00

IPR-meetstrips in zes diktes (0,1 - 0,6 mm) FPSGAUGE: € 49,00
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Strips voor subgingivaal vormgeven en
polijsten in de approximale ruimte

FPSK08

NIEUW!

Sets Alle sets bevatten 10 FitStrips en 2 hendels.

NIEUW  Set voor subgingivaal afwerken/polijsten
(alle subgingivale strips zijn enkelzijdig gecoat)
1 getande FitStrip, 2 hendels
3 subgingivale FitStrips superfijn/geel 0,08 mm
3 subgingivale FitStrips fijn/rood 0,10 mm
3 subgingivale FitStrips medium/blauw 0,13 mm

FPSK07 € 164,00

NIEUW  Set voor subgingivaal en standaard afwerken/
polijsten (alle strips zijn enkelzijdig gecoat)
1 getande FitStrip, 2 hendels
2 subgingivale FitStrips superfijn/geel 0,08 mm
2 subgingivale FitStrips fijn/rood 0,10 mm
1 subgingivale FitStrip medium/blauw 0,13 mm
4 standaard enkelzijdige FitStrips
(1 x superfijn/geel 0,08 mm, 1x fijn/rood 0,10 mm,
1x medium/blauw 0,13 mm, 1x grof/groen 0,18 mm)

FPSK08 € 164,00

FPSK01

FPSK04

FPSK05

FPSK07

FPSK08
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Voor het bijwerken en polijsten 
van zirkoniumdioxide en 
lithiumdisilicaat

-29-

FPZK01-X - eZr™ set

FPZK01-X – eZr™ set
Complete set met:
2 slijpinstrumenten voor grof verwijderen (blauw)
3 polijstinstrumenten voor fineren en voor polijsten (groen)
3 polijstinstrumenten voor hoogglanspolijsten (oranje)
1 blok voor opslag en sterilisatien

€183,00

Begin met de grove afwerking met
behulp van de blauwe, rofkorrelige
slijp instrumenten. Gebruik het
taps toelopende instrument voor de 
occlusale/labiale/linguale/buccale 
vlakken en het schijfje voor de 
approximale vlakken.

Gebruik de groene polijstinstrumenten 
met een middelfijne korrelgrootte voor
verder fineren en voorpolijsten.
Gebruik de punt voor de occlusale
groeven, het cupje voor labiale/
linguale/buccale vlakken en het
schijfje voor de approximale vlakken.

Gebruik de oranje, fijnkorrelige
polijstinstrumenten voor
hoogglanspolijsten. Gebruik de
punt voor de occlusale groeven, het
cupje voor labiale/linguale/buccale
vlakken en het schijfje voor de
approximale vlakken.
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Art.nr. Omschrijving Toepassing Prijs

FPZC030-X Blauw, grofkorrelig, 
schijf, 5/pak

Grove
afwerking € 143,00

FPZC010-X Blauw, grofkorrelig, 
taps toelopend, 
5/pak

Grove
afwerking € 108,00

FPZM010-X Groen, middelfijn, 
polijstinstrument
met kleine punt, 
5/pak

Fineren en
voorpolijsten € 45,00

FPZM020-X Groen, middelfijn, 
polijstinstrument
met grote punt, 
5/pak

Fineren en
voorpolijsten € 68,00

FPZM030-X Groen, middelfijn, 
polijstinstrument
met schijf, 5/pak

Fineren en
voorpolijsten

€ 68,00

FPZM040-X Groen, middelfijn, 
polijstinstrument
met cupje, 5/pak

Fineren en
voorpolijsten

€ 68,00

FPZF010-X Oranje, fijnkorrelig, 
polijstinstrument
met kleine punt, 
5/pak

Hoogglans-
polijsten

€ 45,00

FPZF020-X Oranje, fijnkorrelig, 
polijstinstrument
met grote punt, 
5/pak

Hoogglans-
polijsten

€ 68,00

FPZF030-X Oranje, fijnkorrelig, 
polijstinstrument
met schijf, 5/pak

Hoogglans-
polijsten

€ 68,00

FPZF040-X Oranje, fijnkorrelig, 
polijstinstrument
met cupje, 5/pak

Hoogglans-
polijsten

€ 68,00
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 Intraorale aanpassing:
• Afsplinteringen en microfracturen zijn verleden tijd  – 

In tegenstelling tot materiaal met een diamantcoating 
dat direct op de hardmetalen schacht is aangebracht, 
heeft het rubberen laagje van eZr een verend effect om 
beschadiging van de restauratie te voorkomen.  

• Geen oververhitting – Het speciaal ontwikkelde 
rubberen laagje wordt niet warm tijdens gebruik.

• Snel – Met de blauwe, grofkorrelige slijpinstrumenten van 
eZr kunt u uw restauraties snel en eenvoudig bijwerken.

• Ongeëvenaard glad gepolijst oppervlak – Probeer 
het zelf! – „Het eZr-systeem is het enige dat ik ken 
waarmee je zirkoniumdioxide glad polijst!“ Todd 
Brower, DDS, Holland (MI), Verenigde Staten.

• Grotere fysieke stabiliteit – Het op hoogglans 
gepolijste oppervlak van zirkoniumdioxide en 
lithiumdisilicaat is stabiel en heeft geen abrasieve 
invloed op de antagonisten.  

•  Polijstpasta is overbodig – Geen gedoe meer met 
polijstpasta’s en alle kosten die daarbij komen kijken.  

 Intraoraal polijsten:



Sectional Matrix System

Praktische tip                                                                         
1) Gebruik in de eerste stap de Margin 
Elevation Band (zie ook pagina 32) om de 
caviteit boven de tandvleesrand te krijgen.

2) Verwijder in de tweede stap de 
Margin Elevation Band en plaats de Full 
Curvematrixband.

3) Gebruik vervolgens de Composi-Tight® 

3D Fusion™-ring (FX600), om ook bij grote 
caviteiten voor een goed contact te zorgen.

Art.nr. Omschrijving    Aantal     Prijs

FX600-1 Composi-Tight® 3D Fusion™-ring breed groen    1 stuk/pak     € 105,00
SMT500H10-M Margin Elevation Band    50 stuks/pak   €   49,00

Margin 
Elevation-

matrixband

Het nieuwe sectionele matrixsysteem Composi-Tight® 3D Fusion™ biedt een 
oplossing voor alle klasse-II-caviteiten, ook bij zeer diepe of grote vullingen.

-31-

SMT500H10-M
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Antikleeftechnologie, ontwikkeld door Garrison: moderne hechtmiddelen
kunnen vast gaan zitten aan niet-gecoate matrixbanden. Slick BandsTM laten
probleemloos los. 

Sluit beter aan op het
buurelement, zodat
u grotere, diepere
approximale contacten
kunt realiseren.

Betere gingiva-
afsluiting is voor alle
restauraties beter.

SMT500H10-M

SMT400D10-M

SMT400H10-M

Eigen
Right Curve™-ontwerp

Door de grotere kromming van deze
volledig nieuwe Right-CurveTM-
matrixband wordt de gingiva uitstekend
afgesloten. De band sluit beter aan
op het buurelement, zodat grotere
en diepere approximale contacten
mogelijk zijn. Hierdoor ontstaat er een
aanzienlijk grotere, fuikvormige kegel
rond het gebitselement. Dat is voor veel
restauraties de juiste keuze.

Slick Bands™

Art.nr. Omschrijving                Aantal Prijs

SMT400D10-M Right-Curve™-banden Spanningsvrij/groen  50/pak € 44,00 

SMT400H10-M Right-Curve™ -banden Regulier/grijs  50/pak € 43,00

SMT500H10-M Margin Elevation-banden                50/pak € 49,00

Margin Elevation-
matrixband

Deze matrixband voor verhoging van
de outline zorgt voor uitstekende
subgingivale adaptatie. De band
is aan een kant smaller, zodat hij
mooier langs de wortel sluit en een
diepe subgingivale outline strakker
geprepareerd kan worden.

Normale Tofflemire-band Margin Elevation-band
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SMT500H10-M

Matrixbanden in Tofflemire-stijl zijn 0,035 mm dun.

#2 Subgingivaal
voor diepe
restauraties.

#1 Universeel
voor algemene
restauraties.

#13 Pedodontisch
voor korte
gebitselementen
en het melkgebit. Praktische tip

Gebruik spanningsvrije groene matrixbanden
als het contact met buurelementen VOLLEDIG is
verbroken, voor maximale polijstbaarheid. 
Als het contact met buurelementen NIET is verbroken,
kunnen het beste grijze matrixbanden worden gebruikt,
die met minimale vervorming door de approximale
contacten kunnen worden geschoven. Slick Bands™ navulverpakkingen

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs

Spanningsvrije matrixbanden met antikleeflaag (groen)

SMT200D10-M #1 Universal Tofflemire 50/pak € 34,00 
SMT050D10-M #13 Pedodontics 50/pak € 34,00 
SMT300D10-M #2 Subgingival 50/pak € 34,00

Reguliere matrixbanden met antikleeflaag (grijs)

SMT200H10-M #1 Universal Tofflemire 50/pak € 30,00
SMT050H10-M #13 Pedodontics 50/pak € 30,00
SMT300H10-M #2 Subgingival 50/pak € 30,00

SMT200D10-M

SMT050D10-M

SMT300D10-M

SMT200H10-M

SMT050H10-M

SMT300H10-M

Slick Bands™ complete set
Art.nr. Omschrijving       Prijs

SMTK06 Slick Bands™ set in Tofflemire-stijl       € 277,00 
 300x matrixbanden in Tofflemire-stijl                                                                                                                                 
                         (30 stuks matrix-                                                                                                                                          
                         banden gesorteerd in 8 maten/varianten;                                                                                                                                       
                         60 stuks Margin Elevation-matrixbanden) 
 100x G-Wedges™ interdentale wiggen (4 maten)                                                                                                                                           
                 1x PerForm™-contactpuntinstrument (set) CFK01                                                                                                                                            
                     (1 groot/1 klein), zie blz. 34

SMTK06
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Set SMTK06 
bevat 60 Margin 
Elevation-
matrixbanden.
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2mm 
groot

1.1mm 
klein

• Betere controle door afstand van de lamp tot de 
restauratie: gewoon op de lens plaatsen

• Verbetert contacten met alle matrixsystemen
• Bepaling van de hoogte en breedte van contacten
• Voor nauwere contacten
• Unieke lens bundelt het licht van de polymerisatielamp: 

het licht komt precies op de plek waar het moet zijn.

PerForm™ geeft u het heft in handen

PerForm™

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs
CFK01 PerForm™ starterset 1 van elk  € 100,00
                                                                  formaat 
CF100 1,1 mm kleine instrumenten 2/pak € 100,00
CF200 2,0 mm grote instrumenten 2/pak € 100,00

Hoe werkt PerForm?
STAP 1:
Breng de
eerste laag com-
posiet aan. Plaats
het PerForm-
instrument in de
niet uitgeharde
laag composiet
en duw
(distaal; afb. 1)

STAP 2:
Houd de polymeri-
satielamp
direct op de
fresnellens en
hard het materiaal
uit.

„Om een nauw contact 
te realiseren, brengen we 
een eerste laag vloeibaar 
bulkfillmateriaal aan in 
de approximale box. 
Tegelijkertijd duwen we 
de matrixband tegen het 
buurelement met behulp van 
het contactpuntinstrument

PerForm. Op deze manier 
ontstaat een nauw, goed 
gevormd contact dat we 
meteen kunnen belichten en 
uitharden.“

of trek
(mesiaal; afb. 2).

Dr. Jack D. Griffin, Jr. USA

Proximal Contact Instruments

-34-



Garrison Composi-Tight® 

matrixbandtangandere 
pincetten

Superhandige greep! Hiermee kunt u 
matrixbanden heel gemakkelijk verwijderen.

Matrixbandtang
BFA-1 Matrixbandtang € 134,00

Nauwkeurige plaatsing: de uiteinden maken 
een hoek van 75° in occlusaal-gingivale 
richting, waardoor een betere hoek voor het 
aanbrengen ontstaat dan bij een normale 
tang. Met de minuscule punten van wolfraam 
kunnen matrixbanden aan de bovenzijde 
worden vastgepakt, om vervorming van 
het approximale gedeelte van de band te 
voorkomen.

Onverslaanbare grip: de punten van wolfraam geven een 
uitzonderlijk goede grip en controle bij casussen met een 
moeilijke toegang.

BFA-1
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Met Composi-Tight®

3D Fusion™ beschikt
u ook over de eerste
robuuste roestvrijstalen
ringsepareertang voor de
dentale sector. U hoeft
hiervoor geen grote en sterke
handen te hebben. Met de
Composi-Tight® 3D
Fusion™-tang kunt u de
supersterke separeerringen 
heel gecontroleerd en
precies plaatsen, zelfs
op de breedste 
molaren.

Composi-Tight® 3D Fusion™ 
ringsepareertang
FXP01 € 90,00

De Composi-Tight®

3D Fusion™-tang is
compatibel met vrijwel 
elke ring, ongeacht welk 
merk.

Universele Tang 
Ideaal voor cofferdamklemmen
UNVF-100 € 85,00

UNVF-100

Ringsepareertang
AUMRDF-100 € 74,00

AUMRDF-100

10mm 25mm

Praktische tip 
De meeste gewone cofferdamtangen 
kunnen de krachtige Garrison-ringen 
niet ver genoeg openen om ze goed 
op een molaar te kunnen plaatsen. 
Wij adviseren daarom altijd een tang 
van Garrison te gebruiken, zodat u 
zeker weet dat de ring goed blijft 
zitten en niet wegglijdt.
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• Lichtgewicht handvatten met een grote 
diameter, voor betere ergonomie.

• Antikleefoppervlak voor het aanbrengen 
en vormgeven van composietmaterialen.

• De nikkel-titaniumcoating is 40% 
harder dan roestvrij staal.

• Perfect te gebruiken in combinatie 
met loep of microscoop

• Ergonomisch dankzij bijzonder lichte 
greep

Art.nr. Omschrijving Prijs
TN008 5-in-1 multifunctioneel instrument € 105,00
 2 stoppers, kogel, spatel, eikelvorm

Art.nr.           Omschrijving Prijs
TN009 5-in-1 multifunctioneel instrument € 105,00
 2 spatels, 2 stoppers, eikelvorm

Onze multifunctionele instrumenten hebben twee stoppers aan het ene uiteinde en
een spatel aan het andere. Hiermee kunt u composiet aanbrengen, aandrukken en
vormgeven, zonder dat u daarbij van instrument hoeft te wisselen!

TN009

TN008

5-in-1

5-in-1

Met antikleeflaag van titaniumnitride

„Als je maar één specifiek composietinstrument 
wilt aanschaffen, is er geen betere investering 
dan de TN009.”                

 Louis Mackenzie, UK

TN009



Art.nr. Omschrijving Prijs
TN001 spatel, medium   € 43,00

• aanbrengen van composietmateriaal
• gingivaretractie voor vormgeving onder de tandvleesranden
• contoureren van matrixbanden

TN002 spatel, medium en stopper, medium € 43,00

• contoureren van kleine vullingen (klasse I, II en V)
• vullen van conservatieve preparaties met composietmateriaal
• contoureren van matrixbanden

TN003 spatel, medium en stopper, groot € 49,00

• contoureren van grote vullingen (klasse I, II en V)
• vullen van grote preparaties met composietmateriaal
• convex stopperuiteinde beperkt terugtrekken van 

composietmateriaal tot een minimum

TN001

TN002

TN003

TN004

TN005

TN006

Art.nr. Omschrijving Prijs
TN004 spatel, extra dun € 49,00

• afwerken en vormgeven onder tandvleesranden
• approximaal vormgeven
• retractiedraad aanbrengen in sulcus

TN005 spatels, lang en extra dun € 49,00

• betere toegang voor lastige contourering en vormgeving in de 
zijdelingse delen

• approximaal vormgeven
• retractiedraad aanbrengen in sulcus

TN006 multifunctionele stopper, klein/medium € 60,00

• leggen van composietmateriaal in kleine caviteiten (klasse II en III)
• materiaal aanbrengen op de bodem van de preparatie
• occlusale anatomie vormgeven met behulp van het conische 

uiteindet

Instrumenten met antikleeflaag van titaniumnitride voor werken met composiet
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Enthousiaste gebruikers over producten van Garrison

Dr. Walter Denner, Fulda, Duitsland over Composi Tight® 3D
“Met het sectionele matrixsysteem Composi-
Tight® 3D kan ik op een eenvoudige manier goed
aansluitende, anatomisch correcte approximale
contacten realiseren. De sectionele matrixbanden
met kleuren aan de binnenzijde geven een heel
goed contrast en vergemakkelijken de laagopbouw
van composietmaterialen. De sterke 3D-ring zorgt

ervoor dat de matrix zich goed aanpast aan het
resterende gebitselement en biedt ruimte voor
een interdentale wig, waardoor weinig overtollig
materiaal ontstaat. Voor nauwe gebieden kan de
kleinere ring worden gebruikt. Daardoor kan dit
systeem bij klasse-II-restauraties in de zijdelingse
delen in bijna 100% van de gevallen worden
toegepast.”

Dr. Martin von Sontagh, Hard, Oostenrijk over Composi-Tight® 3D Fusion™

„Het Composi-Tight® 3D Fusion™-systeem 
zorgt ervoor dat je als behandelaar veel 
gemakkelijker en sneller kunt werken. De 
matrixbanden en ringen zijn eenvoudig aan te 
brengen en blijven goed zitten. Dat is prettig 
werken, zelfs bij lastige casussen. Nog een 

pluspunt van het Composi-Tight® 3D 
Fusion™-systeem: aan het einde van de 
behandeling hoeft maar weinig overtollig 
materiaal verwijderd te worden. Het 
resultaat zijn anatomisch correcte, goed 
aansluitende contactpunten.”

Louis Mackenzie, Birmingham, VK over composietinstrumenten TN009
„Het revolutionaire ontwerp van het
multifunctionele composietinstrument
Garrison TN009 maakt het een ideaal
instrument voor het nauwkeurig leggen en
vormgeven van directe composietrestauraties.
De vijf uiteinden met antikleefafwerking
zorgen dat de occlusale anatomie snel,

efficiënt en voorspelbaar kan worden vormgegeven.
Als je maar één specifiek composietinstrument wilt
aanschaffen, is er geen betere investering dan de
TN009.”
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Dr. Rodolphe Zunzarren, Biarritz, Frankrijk over Blue View VariStrip™

“De VariStrips™ van Garrison combineren een aantal 
belangrijke eigenschappen, waardoor ze perfect zijn 
voor restauraties in het front:
• De blauwe kleur zorgt ervoor dat ze goed zichtbaar 
zijn, zonder de lichtuitharding te beïnvloeden.
• Dankzij de verschillende maten in één matrixband 
kunnen de VariStrips gemakkelijk worden aangepast 
aan caviteiten van verschillende hoogte of aan 
verschillende restauratiehoeken.

• Dankzij de gebogen vorm kunnen de 
gebitselementen approximaal anatomisch correct 
worden gerestaureerd. Hetzelfde geldt voor de 
contactpunten. Doordat de VariStrips zowel dun als 
stijf zijn, kunnen ze gemakkelijk worden ingebracht. 
Dankzij de minimale dikte van de matrixbanden kan 
het contactpunt perfect worden gereconstrueerd.”

Dr. Matthew Holyoak, Lytham St. Annes, VK over Composi Tight® 3DXR
“De 3DXR-ring van Garrison Dental Solutions is een
aanzienlijke verbetering ten opzichte van alle eerdere
ringen; hij is echt universeel toepasbaar. Ik ben nog
geen klasse-II-restauraties tegengekomen waarvoor
hij niet te gebruiken is. De 3DXR heeft me nog
nooit teleurgesteld! In combinatie met de sectionele
matrixbanden en Wedge Wands® (of A+Wedges™)

kan er een goed aansluitend, anatomisch
contactgebied mee worden gemaakt en zijn
voorspelbare composietrestauraties in de
zijdelingse delen mogelijk.”
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Dr. Martin von Sontagh, Hard, Oostenrijk over Composi Tight® 3DXR
„Ik gebruik het Composi-Tight® 3DXR-systeem voor
vrijwel alle klasse-II-restauraties, omdat het
eenvoudig en betrouwbaar is. Doordat de ringen
snel en gemakkelijk zijn aan te brengen, ontstaan er
op een eenvoudige manier goede contactpunten.
En omdat de ringen heel strak aansluiten, is er
nauwelijks sprake van overtollig composietmateriaal

en kost de afwerking daardoor minder tijd.
Als het systeem eenmaal op zijn plaats zit,
springt het niet meer los en glijdt niet weg.
Het resultaat zijn mooi gevormde anatomische
contactpunten en functionele restauraties.”



Welk matrixsysteem voor welke indicatie?
Als producent van matrixsystemen krijgen wij vaak de vraag welk systeem nu het beste is voor een bepaalde 
indicatie. Het hangt natuurlijk deels af van uw persoonlijke voorkeur, maar om u te helpen bij het kiezen vindt 
u hieronder een overzicht.

Behandeling Aanbevolen producten Pagina Opmerkingen

Distaal van de 
cuspidaat, klein of 
scheef Composi-Tight® 3D Fusion™ 

sectioneel matrixsysteem 
3-10 ZEER POPULAIR! Alle nieuwe separeerringen zijn zo 

ontworpen dat ze ook bij lastige casussen goed blijven zitten.

Slick Bands™ Tofflemire-style-
matrixbanden 

31-33 Traditionele matrixbanden in Tofflemire-stijl met antikleeflaag.

Gewone klasse II 

Composi-Tight® 3D Fusion™ 
sectioneel matrixsysteem 

3-10
ZEER POPULAIR! Uitstekende contactpunten met minimale 
overhang.

Slick Bands™ Tofflemire-style-
matrixbanden 

31-33 Traditionele matrixbanden in Tofflemire-stijl met antikleeflaag.

Iets breder en/of dieper

Composi-Tight® 3D Fusion™ 
sectioneel matrixsysteem 

3-10
ZEER POPULAIR! Uitstekende contactpunten met minimale 
overhang.

Slick Bands™ Tofflemire-style-
matrixbanden  

31-33 Traditionele matrixbanden in Tofflemire-stijl met antikleeflaag.
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Behandeling Aanbevolen producten Pagina Opmerkingen

Grote klasse II met 
ontbrekende knobbels Composi-Tight® 3D Fusion™ 

sectioneel matrixsysteem 
- groene ring voor grote 
caviteiten 

3-10 EXCLUSIEF! De eerste brede preparatiering van de dentale 
sector maakt deze lastige restauraties veel eenvoudiger.

Slick Bands™ Tofflemire-style-
matrixbanden 

31-33 Traditionele matrixbanden in Tofflemire-stijl met 
antikleeflaag.

Kleine tot middelgrote 
klasse III Fusion™ matrixsysteem voor de 

frontelementen
11-12 NIEUW! De beste resultaten met het gloednieuwe Fusion™-

matrixsysteem voor het front.

VariStrip™ Blue View 
matrixbanden voor 
frontrestauraties

24 Driedimensionaal voorgevormd om de ideale bandhoogte 
en kromming te realiseren.

Grote klasse III of IV

Fusion™ matrixsysteem voor de 
frontelementen

11-12 NIEUW! De beste resultaten met het gloednieuwe Fusion™-
matrixsysteem voor het front.

VariStrip™ Blue View 
matrixbanden voor 
frontrestauraties 

24 Driedimensionaal voorgevormd om de ideale bandhoogte 
en kromming te realiseren.

Kroonopbouw, stift en 
resterend tandmateriaal

Slick Bands™ Tofflemire-style-
matrixbanden 

31-33 Margin Elevation-matrixband voor zeer hoge 
opbouwdiepten, als u liever met een gewone matrixspanner 
werkt.
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voor klasse-III & IV-caviteiten  Gebruikersverslag
“Speciale matrixsystemen voor het front zijn heel belangrijk
voor een goede anatomische vorm en functie van restauraties“
Dr. Troy Schmedding DDS, USA

1. De stevige roestvrijstalen matrixband glijdt gemakkelijk in de sulcus, behoudt de juiste vorm
en contour en vervormt niet. Als we de band op de juiste wijze plaatsen, krijgen we een ideale
anatomische kromming in gingivaal-incisale en faciaal-linguale richting.

2. Vervolgens gebruiken we de Fusion-wig voor het front om de matrixband in deze ideale anatomische
positie te houden. De wig zorgt ook voor een goede afdichting aan de cervicale rand van faciaal naar linguaal. 
Dankzij de extreme kromming van de wig heeft u uw handen vrij, zodat u zich volledig kunt concentreren op het 
appliceren van de composiet. Hierdoor wordt restaureren een stuk eenvoudiger.



Reinigings- en sterilisatieinstructies
voor Composi-Tight® 3D Fusion™

en 3D-ringen

Algemene
veiligheidsvoorschriften

Reiniging:

• Verwijder voor het steriliseren alle zichtbare restanten.
• Gebruik hiervoor een nylon borstel of een
   vergelijkbare zachte borstel. Zorg dat de silicone
   Soft-FaceTM-klemmen tijdens het reinigen niet
   beschadigd raken.
• Als er nog altijd zichtbare restanten te zien zijn,
   herhaal dan de bovenstaande procedure.
• GEBRUIK GEEN oplossingen die chemische stoffen
   bevatten zoals alcohol, aceton, keton of andere
   agressieve chemische desinfectiemiddelen. 

Sterilisatie:

• Steriliseer het product in een autoclaaf. Gebruik
   daarbij uitsluitend sterilisatiezakken met
   CE-markering.
• Steriliseer het product alleen in een autoclaaf. Werk
   met een sterilisatiecyclus van 132 à 134°C en 210 kPa
   gedurende 6 minuten, met een droogtijd van 20 à 30
   minuten. Volg tijdens het steriliseren de instructies van
   de fabrikant op. Werk nooit met temperaturen hoger
   dan 137°C.
• Werk NIET met chemische sterilisatieprocessen.

Ga voor de volledige veiligheids- en sterilisatieinstructies
naar: www.garrisondental.com

Waarschuwingen:

• Het Composi-Tight-systeem bestaat uit kleine,
   scherpe onderdelen. Het is dan ook raadzaam om
   een cofferdam of andere vorm van afscherming aan
   te brengen voordat u aan de ingreep begint. Net
   als bij alle intra-orale instrumenten moet tijdens het
   hanteren en plaatsen voorzichtig te werk worden
   gegaan.
• Aspiratie: raadpleeg bij aspiratie van een matrixband,
   wig of retentiering direct een arts.
• Inslikken: raad de patiënt bij per ongeluk inslikken
   aan om naar een arts te gaan, om het ingeslikte
   onderdeel op te laten sporen. Raadpleeg bij
   misselijkheid of onwel worden direct een arts.
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