PRESS RELEASE
La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 24 March 2013
Τα υψηλής απόδοσης μικροεργαλεία Race της εταιρείας FKG Dentaire διατίθενται σε
αποστειρωμένη συσκευασία.
H FKG Dentaire, σύμφωνα με τη στρατηγική της, εγκαινιάζει στην αγορά τα NiTi-Race
περιστροφικά μικροεργαλεία της, συσκευασμένα μεμονωμένα και έτοιμα για χρήση σε
αποστειρωμένες συσκευασίες blister. Πρωτοπόρος στον τομέα της καινοτομίας και της
ασφάλειας, η FKG Dentaire παρέχει σε κάθε ενδοδοντική θεραπεία τα οφέλη των τελευταίων και
πιο σύγχρονων τεχνικών, κορυφαία αποτελεσματικότητα και βέλτιστη ασφάλεια στη χρήση για
τους οδοντιάτρους και τους ασθενείς.
Το τεράστιο πλεονέκτημα της χρήσης προ-αποστειρωμένων εργαλείων για τον οδοντίατρο είναι ότι
εκτός από τη βέλτιστη υγιεινή (καθώς εξαλείφεται ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης)
εξοικονομείται ένα μεγάλο μέρος του χρόνου, καθώς παρέχονται έτοιμα προς χρήση (και συνεπώς
δεν υπάρχει ανάγκη για προετοιμασία, απολύμανση ή αποστείρωση). Είναι πολύ σημαντικό
τα μικροεργαλεία νικελίου-τιτανίου να είναι στείρα, καθώς χρησιμοποιούνται από τους
οδοντιάτρους για την ενδοδοντική θεραπεία.
Τα αποστειρωμένα μικροεργαλεία Race είναι διαθέσιμα σε μια ευρεία γκάμα διαφορετικών μηκών
και συμπληρωματικών εργαλείων. Φυσικά, διατηρούν όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν συμβάλει
στην εξαιρετική τους φήμη σε παγκόσμιο επίπεδο και συγκεκριμένα την μοναδική τους σχεδίαση,
που συμβάλει στην αποφυγή εμπλοκής του εργαλείου στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα, την
ηλεκτρομηχανική στίλβωαη, που ενισχύει την αντίσταση στην στρέψη και κόπωση του μετάλλου, το
ασφαλές αποστρογγυλεμένο μη κοπτικό άκρο, το οποίο οδηγεί το μικροεργαλείο με ασφάλεια κατά
μήκος του ριζικού σωλήνα και τέλος την ασύγκριτη κοπτική τους ικανότητα.
Η ελβετική εταιρεία FKG Dentaire SA, που ιδρύθηκε το 1931, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της
εξέλιξης, παραγωγής και διανομής οδοντιατρικών προϊόντων για γενικούς οδοντιάτρους,
ενδοδοντιστές και οδοντοτεχνικά εργαστήρια. Καθώς η ακρίβεια ήταν πάντα στο επίκεντρο της FKG,
ήταν αναμενόμενο να επιλέξει για βάση της την “Κοιλάδα των Ρολογιών”, όπου βρίσκονται οι
περισσότερες ελβετικές ωρολογοποιίες και λοιπές εταιρείες κατασκευής μικροεργαλείων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποικιλία των NiTi μικροεργαλείων της σειράς Race,
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
FKG Dentaire SA
Crêt-du-Locle 4
2304 La Chaux-de-Fonds
Switzerland
T +41 32 924 22 44
info@fkg.ch
www.fkg.ch
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