
Prachtige resultaten 
in minder tijd

Met het handzame 
Halo sectioneel matrixsysteem kunt u in minder 

tijd prachtige, anatomisch vormgegeven 
composietrestauraties maken. 
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5047 - Halo-tang 1 st.

5048 - Halo-pincet 1 st.

Halo-wiggen 100 st. 
Small 5042

Medium 5043
Large 5044

Halo-matrixbanden 
‘Firm’ met tefloncoating 50 st. 100 st.

3,5 mm 5049 —
4,5 mm 5051 5052
5,5 mm 5053 5054
6,5 mm 5056 5057
7,5 mm 5057 —

Halo-matrixbanden ‘Firm’ 50 st. 100 st.
3,5 mm 5059 —
4,5 mm 5062 5063
5,5 mm 5064 5065
6,5 mm 5066 5067
7,5 mm 5068 —

Halo-matrixbanden ‘Original’ 50 st. 100 st.
3,5 mm 5448 5449
4,5 mm 5450 5451
5,5 mm 5452 5453
6,5 mm 5454 5455
7,5 mm 5456 5457

4832 - Halo sectioneel matrixsysteem
Set matrixbanden ‘Original’

2 x van elk universele Halo-matrixringen
25 x van elk matrixbanden ‘Original’ 

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm en 7,5 mm
25 x van elk wiggen Small, Medium en Large

1 x Halo-carrouselhouder

4835 - Halo sectioneel matrixsysteem
Miniset matrixbanden ‘Original’
2 x van elk universele Halo-matrixringen

5 x van elk matrixbanden ‘Original’ 
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm en 7,5 mm
5 x van elk wiggen Small, Medium en Large

1 x Halo-carrouselhouder

4834 - Halo sectioneel matrixsysteem
Set matrixbanden ‘Firm’

2 x van elk universele Halo-matrixringen
25 x van elk matrixbanden ‘Firm’ 

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm en 7,5 mm
25 x van elk wiggen Small, Medium en Large

1 x Halo-carrouselhouder

4833 - Halo sectioneel matrixsysteem
Set matrixbanden ‘Firm’ met tefloncoating

2 x van elk universele Halo-matrixringen
20 x van elk matrixbanden ‘Firm’ 

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm en 7,5 mm
25 x van elk wiggen Small, Medium en Large

1 x Halo-carrouselhouder

4831 - Halo sectioneel matrixsysteem 
Set matrixbanden ‘Original’ met instrumenten

2 x van elk universele Halo-matrixringen
25 x van elk matrixbanden ‘Original’ 

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm en 7,5 mm
25 x van elk wiggen Small, Medium en Large

1 x Halo-carrouselhouder
1 x pincet
1 x tang

Maat 1 st. 2 st.
Universeel 5008 5009
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Het Halo sectioneel matrixsysteem bestaat uit NiTi-ringen, roestvrijstalen matrixbanden en wiggen.  
Alle onderdelen zijn ontworpen om optimaal samen te werken; voor anatomisch vormgegeven restauraties van 

constante kwaliteit.

• Het superelastische NiTi (nikkel-titanium) behoudt tijdens 
ingrepen zijn kracht en vermindert cyclische vermoeiing

• Ringen gaan meer dan 1000 keer mee
• De glasgevulde nylon klemmen breken niet gemakkelijk en 

beïnvloeden de vorm van de preparatie niet, waardoor er 
geen verkeerd gecontoureerde restauraties kunnen ontstaan

• De ringcontouren zorgen dat de band wordt vastgezet op een 
natuurlijke, anatomische manier en helpen de vorming van 
overtollig materiaal te voorkomen waardoor u sneller klaar 
bent met afwerken

• Stapelbaar ontwerp voor gebruik bij MOD- en andere klasse 
II-restauraties

• Zorgt voor goede separatie bij restauraties van 
buurelementen

• Anatomisch vormgegeven, voor ideale contactpunten
• De ronding bij de randlijst zorgt voor ideale approximale 

ruimten bij het occlusale vlak
• Pincetopeningen voor eenvoudig aanbrengen
• Buigbaar lipje voor eenvoudig aanbrengen en verwijderen en 

betere zichtbaarheid 
• Optionele coating voor gemakkelijk herkennen (tefloncoating 

met een dikte van 0,013 mm)
• De originele matrixbanden (Original) passen zich beter aan 

en zorgen ervoor dat u uw restauraties gemakkelijker kunt 
polijsten. De stevige matrixbanden (Firm) zijn goed bestand 
tegen vervorming en ideaal voor nauwe approximale ruimten

• De originele en stevige matrixbanden zijn gemaakt van 
ultradun roestvrij staal van 0,038 mm

• Stevige wiggen zorgen voor een actief wigeffect, voor betere 
separatie en met minder trauma aan de papillen

• Doordat ze hol zijn, kunnen de wiggen gemakkelijk 
worden aangebracht en worden gestapeld als er meerdere 
exemplaren nodig zijn

• Duidelijke kleuren om het formaat van de wiggen goed te 
herkennen

• Flexibel middengedeelte voor anatomische adaptatie van de 
matrixband

• Alles goed op orde met de unieke, handzame carrouselhouder
• Matrixbanden en wiggen vliegen niet alle kanten op als de 

houder per ongeluk valt; dat scheelt tijd en frustratie
• Gemakkelijk te desinfecteren door wisdesinfectie van het 

oppervlak

NITI-RINGEN MATRIXBANDEN

WIGGEN CARROUSELHOUDER

Het Halo-systeem creëert anatomisch vormgegeven contouren, waardoor u minder tijd nodig heeft 
voor de vormgeving en afwerking van uw restauratie. Bovendien zorgt het systeem altijd voor 

nauwe contacten, waardoor uw restauraties de lange levensduur hebben die u en uw patiënt mogen 
verwachten.

Door de kracht van de NiTi-ring en het actieve wigeffect van de wiggen wordt maximale separatie 
van gebitselementen bereikt. Dit systeem zorgt voor ideale separatie, waardoor u een afzonderlijk 

gebitselement of meerdere buurelementen samen gemakkelijk kunt restaureren. 
Door het unieke, bekvormige ontwerp van de Halo-ring kan de matrixband zich helemaal aan de 

preparatie aanpassen, vanaf de gingivarand tot aan de randlijst. Zo blijft de vorm behouden, zelfs bij 
grote preparaties, zodat u altijd anatomisch vormgegeven restauraties krijgt. 

Als uw restauraties ideale contactpunten en een anatomische welving hebben, zult u merken dat u 
sneller kunt vormgeven en afwerken. Het Halo-systeem bij iedere restauratie.


