
Luxator Periotomes er sérhannað úrdráttarverkfæri sem sker á liðböndin 

milli tannar og tannbeins með fínu mjókkandi blaði. Sker á himnuna og losar 
tönnina mjúklega úr slíðrinu, þannig varðveitum við bein og úrdráttur veldur 

minni skaða á vefjum. Hægt að velja milli 8 verkfæra. 

Luxator Short Periotomes sama verkfæri og Luxator Periotomes, með 
sama handfangi en með 1 cm styttra skafti (járni) sem auðveldar handsmáum  

vinnuna við úrdráttinn. 5 verkfæri. 

Luxator Dual Edge samtvinnað probing og Luxator. Mislangar brúnir á 

endanum gefa betri tilfinningu svo minni hætta er á að renna til með þetta 
verkfæri. Kjörið á sprungnar eða klofnar tennur og morknar rætur. 2 verkfæri. 

Luxator Forte Elevator Kantaðar brúnir og mjög sterkur og stífur endi sem 

auðveldar að losa tennur án þess að skaða verkfærið. Endinn nær betra gripi 
á tannbeini með betri stjórn á úrdrættinum. Annarri aðferð er beitt við úrdrátt 

með Luxator Forte en með hinum Luxator verkfærunum. Sjá myndir.  4 

verkfæri. 

Luxator Periotome Titanium enn betri ending og gæði í þessum Luxator. 
Úrdráttur er framkvæmdur með lágmarks vefjaskaða. Titanium húð sem 

smýgur enn betur niður í slíðrið (socket). Titanium húðina þarf ekki  að brýna. 
4 verkfæri. 

Luxator RootPicker er stutt og stíft verkfæri sem 
auðvelt er að koma niður í rótarganginn. Sniðug 

hönnunin gefur öruggt grip á rótarbroti. Beinn eða 
boginn endi til að nota á framtannasvæði jafnt og á jaxlasvæði efri og neðri 

góms. 2 gerðir. 

Luxator LX úrdráttarverkfæri í handstykki með öruggara og nákvæmara 
aðgengi. Handstykki og endar. 

Luxator kemur í Fixus hlíf sem ver verkfærið og varðveitir bitið. 
Notað við hreinsun, sótthreinsun og geymslu. Fæst fyrir 1 eða 6 stk.  

Hægt er að fá staka Luxatora eða í settum. 

Luxator er lína úrdráttarverkfæra, 

hönnuð af sænskum tannlækni til að 

valda sem minnstum skaða við 

tannúrdrátt. 

Luxator er skrásett vörumerki Directa.  

Luxator Forte 

http://www.directadental.com/products/luxator 
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