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PINK MATTERS® X HU-FRIEDY®

ХІРУРГІЧНИЙ НАБІР

Мінімально інвазивна хірургія пародонту та 
імплантації стала новим стандартом для

покращення процесів загоєння та якості життя пацієнта. 
З розвитком багатьох інноваційних хірургічних процедур 
потреба в спеціально розроблених інструментах стала 
вирішальною. Pink Matters, група спеціалістів-клініцистів, 
в співпраці із Hu-Friedy, світовим лідером високоякісних 
ручних хірургічних інструментів, розробила універсальний 
хірургічний набір, що включає п’ять нових інструментів.
Це дозволяє клініцистам виконувати всі сучасні 
хірургічні процедури пародонту та імплантації.

Компанія Pink Matters була заснована в Європі 
групою клініцистів з метою покращити якість 
життя пацієнта та лікаря. PINK MATTERS 
вірить у синергію навичок. Саме тому обра- 
ний нами асортимент інструментів спеці- 
ально розроблений клініцистами у співпра-   
ці з найбільш визнаними та інноваційними 
виробниками та дослідниками. Основна 
цінність PINK MATTERS базується на 
етиці та високих стандартах якості 
через науку, практику та знання.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ. 
КЛЮЧИКИ PINK MATTERS ДЛЯ 
ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ
Набір Pink Matters або “З турботою про пародонт” - є успішним 
результатом партнерства між компаніями Pink Matters group і 
Hu-Friedy group і включає багатофункціональні та водночас 
універсальні і особливо прецезійні в роботі ручні інструменти 
розроблені спеціально для всіх типів малоінвазивних хірургічних 
втручань і операцій на пародонті та під час імплантації. Оптимальна 
кількість перевірених інструментів Hu-Friedy включно із унікальними 
новинками 2020 року забезпечують максимальну ефективність 
хірургічних процедур.

П’ять нових багатофункціональних інструментів включають два 
пародонтальні ножі, які також можуть використовуватись як мікро-
елеватори, новаторський кістковий скребок/долото та інноваційну 
пародонтальну кюрету - всі ці інструменти виготовлені по технології 
EverEdge 2.0 також як і двосторонній смарт-распатор лінійки Black 
Line. Саме завдяки запатентованій і перевіреній технології EverEdge 
2.0 від Hu-Friedy ріжучі інструменти зберігають свою міцність та 
ідеальну гостроту максимально довго і навіть після 500 разів 
використань є на 50% гострішими від найближчих конкурентів.
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PMNANOSS
PM Nanos S, Пародонтальний ніж, EverEdge 2.0
Використовується для супраперіостального розтину апікально і латерально під час тунелювання і хірургічних 
втручань на м'яких тканинах, цей інструмент також може бути використаний для підйому тонкого сосочка під час 
часткової або повної операції на лоскуті, а також зручний для техніки збереження сосочка.

PMNANOAS
PM Nanos A, Пародонтальний ніж, EverEdge 2.0
Пародонтальний ніж Nanos A застосовується для супраперіостального розсічення апікально та латерально під час 
тунелювання та хірургічних втручань на м'яких тканинах. Цей інструменти також корисний у створенні часткового 
або повного товстого клаптя конверта під час процедур трансплантації сполучної тканини в періопластичній хірургії 
та імплантації. Пародонтальний ніж Nanos A також дуже ефективний при піднятті клаптя в лінгвальній зоні і зоні 
піднебіння під час хірургічної операції.

PMEDGES
PM Edge, Кістковий скребок/долото, EverEdge 2.0
Кістковий скребок/ долото Edge призначене для підняття клаптя під час підготовки до встановлення імплантата і 
може бути дуже ефективним саме на початкових етапах імплантації. Кістковий скребок Edge дозволяє проводити 
реконструкцію кістки, є корисним під час процедури видовження коронки і є особливо ефективним при заборі кістки 
у місцях з делікатною анатомією.

PMSPLITSX
PM Split, Распатор двосторонній, Black Line
Двосторонній распатор Split має унікальне поєднання 2-х різних робочих частин. Одна сторона гостра, щоб безпечно 
відшарувати і підняти клапоть під час періодонтальної хірургії та імплантації. Інша сторона тупа, щоб зменшити 
хірургічний ризик пошкодження м'яких тканин при проведенні процедури відділення еластичних волокон у щічній і 
лінгвальній зонах. 

PMPRODIGYS
PM Prodigy, Хірургічна кюрета, EverEdge 2.0
Кюрета Prodigy була розроблена для покращення техніки видалення грануляційної тканини під час лоскутних 
операцій. Вигин кюрети покращує доступ до вузьких пародонтальних і пері-імплантних дефектів, особливо в задній 
ділянці.



PINK MATTERS® X HU-FRIEDY®ХІРУРГІЧНИЙ НАБІР

ЩО ВХОДИТЬ В НАБІР?

S204SCCHE2
S204S
Скейлер 204, 
матове 
покриття

PCPUNC15CH
Зонд 
пародонтальний, 
градування 15 мм, 
Qulix

101305EM
Ручка хірургічна 
для скальпеля

MIR5DSHDBE
Двостороннє дзеркало 5HD
Black Line

MHE6B

ЗМЕНШУЄ БЛІКИ ДО 
80%
Дивіться на своїх пацієнтів, 
а не на інструмент. Бліки
заважають видимості. 
Зменшення цього 
порушення дозволяє вам 
бачити більше деталей
і забезпечувати більш 
точний догляд за пацієнтом. 
Дзеркала HD Black Line 
розроблені для оптимізації 
клінічних
результатів, забезпечуючи
чудову видимість протягом
всієї стоматологічної 
процедури.

Ручка для дзеркала
Black Line

SPVX
Ножиці мікрохірургічні Castro прямі з одним 
зубчастим лезом, 16,5 см, Super Cut  
Black Line

CRMX
Ретрактор Міннесота
Black Line

S18SCX
Ножиці хірургічні Iris з одним зубчастим 
лезом, 11,5 см, Super Cut
Black Line

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ІНСТРУМЕНТІВ BLACK LINE ВІД HU-FRIEDY
● Унікальне запатентоване покриття для більш міцної робочої частини і гладкої поверхні, що забезпечує оптимальне утримання 

інструменту і легке усунення залишків біоматеріалу з поверхні інструменту
● Виразне чорне покриття для збагаченого контрасту і гостроти зору під час хірургічних процедур
● Зменшене відбиття світла забезпечується завдяки матовому покриттю 
● Унікальна, гладка, легка ручка великого діаметру для максимального комфорту, зниження втоми рук і підвищення контролю
● Виготовлений вручну зі сплаву нержавіючої сталі Immunity Steel ™ для оптимальної міцності і корозійної стійкості
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TPSLCOSM
Пінцет прямий 
мікрохірургічний 
з багатьма 
зубцями, 
18 см

NHDCPVN
Голкотримач 
вигнутий 
мікрохірургічний 
Castroviejo  з 
діамантовим 
напиленням, 
18 см

TP5090
Пінцет прямий 
хірургічний 
DeBakey з 
багатьма 
зубцями, 
15 см, Perma 
Sharp

SHDPV
Ручка 
мікрохірургічна 
для скальпеля

ЧОМУ НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ 
КАСЕТУ HU-FRIEDY ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 
ІНСТРУМЕНТІВ:
Завдяки стандартизації ваших інструментів за 
допомогою системи зберігання IMS ™ від Hu-Friedy Ви 
отримуєте додатковий час і дохід, одночасно 
продовжуючи термін служби ваших інструментів 
Hu-Friedy ®.

Стоматологи стверджують, що, впроваджуючи систему 
IMS ™, вони заощаджують від 5 до 10 хвилин на кожну 
процедуру, дозволяючи персоналу витрачати більше 
часу на додаткові активності. Крім того, більш безпечне 
транспортування забруднених інструментів знижує 
ризик травм і впливу патогенних мікроорганізмів, що 
переносяться кров'ю.

IMEDIN187S
Касета хірургічна 
29018434мм на 18 
інструментів, 
Black Line
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