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Клампи KSK ™ виготовляються зі спеціальної загартованої нержавіючої сталі, що надає їм чудовий пружний ефект і максимальну стійкість до корозії. 
Для кращої фіксації на зубі щічки клампів заточуються на спеціальному обладнанні. Щоб гарантувати високу пружність і довгий т ермін служби 
клампів, кожна партія продукції проходить перевірку на міцність. 

ВАЖЛИВО! 
Не рекомендується розтягувати клампи більш ніж на 1,5 мм щодо ширини зуба. Додаток надмірного зусилля при розтягуванні клампа  може привести 
до його поломки. Після 4'000 застосувань можлива поломка клампа внаслідок втоми металу. Клампи, підставки для них і інструменти Dentech 
рекомендується автоклавувати при температурі не більше 132 ° С.  

 

Клампи для премолярів (DENTECH CORPORATION, ЯПОНІЯ) 
 
 

 
№0 полірована сталь 

Кламп для премолярів верхньої і нижньої щелепи, 
різців верхньої щелепи. Щічки клампа мають 

невеликий розмір. 

  

 
№0-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

 
 

 
№00 полірована сталь 

Кламп для премолярів нижньої і верхньої щелепи, 
різців нижньої щелепи. Щічки Клампа менше, ніж у 

Клампа №0. 

  

 
№00-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

 
№1 полірована сталь 

Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 
щелепи, для зубів з сильно зруйнованої або 

відсутньої коронкової частини. Щічки клампа мають 
воронкоподібний вигин в апікальному напрямку. 

 

 

 

 
№1-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 
№ 1А полірована сталь 

Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 
щелепи, для зубів з сильно зруйнованої або 

відсутньої коронкової частини. Кламп має виражені 
кути, виступаючі значно нижче 

площині щічок. 

 

 

№1A-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню Клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски  
при використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 
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№2 полірована сталь 
Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 
щелепи, для зубів з незначними руйнуваннями 

коронкової частини, збереженої ферули і 
вираженим екватором. Щічки плоскі, малого 

радіусу. 

  

№2-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№2А полірована сталь 
Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 
щелепи, для зубів з незначними руйнуваннями 

коронкової частини, збереженої ферули і вираженим 
екватором. Латеральні крила невеликого розміру. 

Щічки плоскі, середнього радіусу. 

  
№2А-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№W2A полірована сталь 
Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 
щелепи, для зубів з незначними руйнуваннями 

коронкової частини, збереженої ферули і вираженим 
екватором. Латеральні крила відсутні. Щічки плоскі, 

середнього радіусу. 

  

№W2A-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№22 полірована сталь 
Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 
щелепи, для зубів з незначними руйнуваннями 

коронкової частини, збереженої ферули і вираженим 
екватором. Латеральні крила відсутні. Він зручний 

при одяганні перфорації латексної хустки через 
кламп. 

 

 

 

№22-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню лампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

 
 

№27 полірована сталь 
Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 

щелепи, для зубів з сильно зруйнованою або 
відсутньою коронковою частиною. Щічки мають 

воронкоподібний вигин в апікальному напрямку. 

  
№27-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№29 полірована сталь 
Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 

щелепи, для зубів з сильно зруйнованою або 
відсутньою коронковою частиною. На відміну від 

клампа №27, має більш широкі щічки і менший радіус 
дуги. 

  
№29-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№206 полірована сталь 
Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 

щелепи, для зубів з сильно зруйнованої або 
відсутньої коронкової частини. Латеральні крила 

великого розміру. Щічки клампа мають 
воронкоподібний вигин в апікальному напрямку. 

 

 

 

№206-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

 

№207 полірована сталь 
Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 
щелепи, для зубів з незначними руйнуваннями 

коронкової частини, збереженої ферули і 
вираженим екватором. Латеральні крила великого 

розміру. Щічки клампа плоскі. 

 

 

 

№207-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 
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№208 полірована сталь 

Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 
щелепи, для зубів з незначними руйнуваннями 

коронкової частини, збереженої ферули і вираженим 
екватором. Латеральні крила великого розміру. 

Щічки клампа плоскі. 
Для премолярів великого розміру. 

  

№208-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№209 полірована сталь 
Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 
щелепи, для зубів з незначними руйнуваннями 

коронкової частини, збереженої ферули і вираженим 
екватором. Латеральні крила великого розміру. 

Щічки клампа плоскі, середнього радіусу. 

  
№209-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

Клампи для молярів (DENTECH CORPORATION, ЯПОНІЯ) 

 
№3 полірована сталь 

Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи, з 
невираженим екватором і / або зі значно 

зруйнованою медіальною поверхнею зуба. Щічки 
плоскі, невеликого розміру. 

  
№3-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

 
№W3 полірована сталь 

Кламп для молярів невеликого розміру, 
дістопірованних з зубного ряду; для молярів 
верхньої щелепи, іноді мають ромбоподібну 

форму; для фіксації на восьмі зуби (зуби 
мудрості). 

  
№W3-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 
 

№4 полірована сталь 
Аналог клампа №3 - для молярів верхньої і нижньої 
щелепи з невеликою або зруйнованою коронковою 
частиною. Особливість клампа - вигнуті бічні щічки. 

  
№4-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

 
 
 

№5 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи. Має 

середній діаметр і розмір щічок. Зручний при 
створенні реставрацій II-класу по Блеку. 

  
 

№5-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 
 

 
 

№7 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи. 
Особливість клампа - плоскі бічні щічки. Один з 

найменш агресивних клампів, може застосовуватися 
при реставрації I-класу по Блеку, якщо вона 

проводиться на фісурному карієсі. 

  

№7-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

 
 

№7а полірована сталь 

Кламп для дуже великих молярів верхньої і нижньої 
щелепи. У порівнянні з клампом №7, має більшу дугу і 

радіус щічок. 

 

 

№7а-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

№7B полірована сталь 
Кламп для ДУЖЕ ДУЖЕ великих молярів верхньої і 

нижньої щелепи. У порівнянні з клампом №7, володіє 
ще більшою дугою і радіусом щічок. 
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№8 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи з 
вираженим воронкоподібним вигином щічок. 

Застосовується при сильному руйнуванні 
коронкової частини і препаруванні тканин зуба в 

пришийковій області. 

 

 

№8-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№8А полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи з 

дуже зруйнованою, практично відсутньою, 
коронковою частиною. Має подовжені бічні 

щічки і виступаючі кути. 

  
№8А-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню Клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
W8A полірована сталь 

Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи з 
дуже зруйнованою, практично відсутньою, 
коронковою частиною. Має подовжені бічні 
щічки і виступаючі кути. Крила відсутні. 

Аналог Клампа Brinker B1 

  

W8A-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

Аналог Клампа Brinker B1 

 

 
 

 

 
 
 

№10 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи, лівий. 

Має асиметричні щічки. 

  
№10-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 
 
 

№11 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи, 

правий. Має асиметричні щічки. 

 
 
 

 

 

 
№11-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 
 

 

№12А полірована сталь 
Кламп з додатковими ретенційними пунктами на 

щічках (тайгер кламп). Він розроблений для 
установки на треті моляри верхньої щелепи зліва і 

треті моляри нижньої щелепи справа. Може 
використовуватися для установки на сильно 

зруйновані зуби, на незнімні ортопедичні конструкції, 
при відсутності екватора зуба. 

  

№12A-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 

 
 

№13А полірована сталь 
Кламп з додатковими ретенційними пунктами на 

щічках (тайгер кламп). Він розроблений для 
установки на треті моляри верхньої щелепи справа і 

треті моляри нижньої щелепи зліва. Може 
використовуватися для установки на сильно 

зруйновані зуби, на незнімні ортопедичні конструкції, 
при відсутності екватора зуба. 

  
 

№13A-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№14 полірована сталь 
Кламп для частково прорізаючих молярів верхньої і 

нижньої щелепи, а також зубів, що мають значне 
руйнування коронкової частини або повністю 

зруйновану мезиальну стінку. Щічки невеликого 
розміру, зігнуті по площині у вигляді воронки. 

  

№14-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 
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№14А полірована сталь 
Кламп для частково прорізаючих молярів верхньої і 

нижньої щелепи, а також для зубів, що мають значне 
руйнування коронкової частини або повністю 

зруйновану мезиальну стінку. На відміну від клампа 
№14 має широкі щічки. 

 

 
 

№14A-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

№14АN полірована сталь 
Кламп для частково прорізаючих молярів верхньої і 

нижньої щелепи, а також для зубів, що мають значне 
руйнування коронкової частини або повністю 

зруйновану мезиальну стінку. На відміну від клампа 
№14 має більш плоскі щічки і дугу іншої форми. 

 

 

№14AN-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 

№15 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи з 

більш широкою дугою, що забезпечує хороше 
притиснення щічок до шийки зуба і ретенцію 
клампа. Щічки клампа мають великий радіус і 
еліптичну форму. Кламп призначений для зубів з 
коронковою частиною великого розміру. 

 

 
№15-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 
 

№18 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи. Без 

крил. Зовнішні краї щічок закруглені для більшої 
компактності. Типова область застосування - як 
якірний кламп при протяжних ділянках ізоляції. 

 

 

 
 

№18-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

 
№24 полірована сталь 

Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи. Крила 
відсутні, щічки асиметричні. 

Рекомендується при ізоляції протяжних ділянок як 
якірний кламп. Асиметрія щічок клампа передбачає 

його використання з лівого боку. 

  
№24-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

 
№25 полірована сталь 

Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи. Крила 
відсутні, щічки асиметричні. 

Рекомендується при ізоляції протяжних ділянок як 
якірний кламп. Асиметрія щічок клампа передбачає 

його використання з правого боку. 

  
№25-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№26 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи. 

Крила відсутні, середнього розміру щічки увігнуті в 
апікальному напрямку. Ідеальний як якірний кламп на 

зуби з коронкової частини середнього розміру. 

  

№26-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 
 

№28 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи. 

Крила відсутні, збільшені щічки увігнуті в 
апікальному напрямку. Ідеальний як якірний 

кламп на зуби з великою коронковою частиною. 

 

 

 
№28-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 
№30 полірована сталь 

Кламп для молярів верхньої щелепи справа. Щічки 
асиметричні, крила відсутні. На одній з щічок є шип, 

зміщений до медіального, вестибулярного кута 
клампа. Він забезпечує можливість додаткової 

ретенції в області рецесії крайових ясен в проекції 
фуркації коренів молярів верхньої щелепи з 

вестибулярної сторони 
(Дефекти I-II класу по Глікману). 

 

 

№31 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої щелепи зліва. Щічки 

асиметричні, крила відсутні. На одній з щічок є шип, 
зміщений до медіального, вестибулярного кута 
клампа. Він забезпечує можливість додаткової 

ретенції в області рецесії крайових ясен в проекції 
фуркації коренів молярів верхньої щелепи з 

вестибулярної сторони 
(Дефекти I-II класу по Глікману). 
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№51 полірована сталь 
Кламп для молярів нижньої щелепи. 

Крила відсутні. На відміну від клампів №30 та 

№31, має симетричні щічки. 

 

 
№51-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№56 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи - один з 

найбільш затребуваних універсальних клампів для 
всіх видів терапевтичних робіт. Має крила і 

симетричні, середнього радіусу, щічки несильно 
вигнуті по площині. 

 

 
№56-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

 
№56А полірована сталь 

Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи. Має 
симетричні щічки великого радіусу для зубів з 

великою коронковою частиною. 

 

 

 
№56A-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

 
№U67 полірована сталь  

Компактний кламп для молярів верхньої і нижньої 
щелепи. Має скошені всередину вигнуті щічки  

середнього розміру. Зручний при роботі з 
дістопірованними зубами. 

  
 

№U67-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

 

 
№138 полірована сталь 

Кламп для третіх молярів, лівий. Крила відсутні, 
асиметричні щічки розташовані на різних рівнях. 

  
№138-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 
 
 

№139 полірована сталь 
Кламп для третіх молярів, правий. Крила відсутні, 
асиметричні щічки розташовані на різних рівнях. 

 

 

№139-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

№200 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи. 
Порівнянно з клампом №7, є одним з найменш 

агресивних клампів. Кламп можна надійно 
фіксувати на зуби середнього розміру. На бічних 

крилах є додаткові овальні отвори, що полегшують 
зняття краю перфорації латексної хустки при 

установці. 

 

 

 
№200-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

№201 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи. Щічки 
симетричні. Відрізняється від клампа №200 наявністю 

воронкоподібних щічок, вигнутих в апікальному 
напрямку для кращої фіксації. На бічних крилах є 
додаткові овальні отвори, що полегшують зняття 
краю перфорації латексної хустки при установці. 

 

 
№201-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

№202 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи. Для 
зубів з великою коронковою частиною. Порівнянно 

з клампом №200, є одним з найменш агресивних 
клампів. На бічних крилах є додаткові овальні 

отвори, що полегшують зняття краю перфорації 
латексної хустки при установці. 

 

 

№202-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 
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№203 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи, 

праворуч. Підходить для установки на зуби з 
невираженим екватором, можливо зі значно 

зруйнованою медіальною коронковою поверхнею. 
Кламп має асиметричні щічки і дугу невеликого 

радіусу. 
 

 
№203-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№204 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи, зліва. 

Підходить для установки на зуби з невираженим 
екватором, можливо зі значною зруйнованою 

медіальною коронковою поверхнею. Кламп має 
асиметричні щічки і дугу невеликого радіусу. 

 

 
№204-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№205 полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи. На 

відміну від клампа №200, його щічки воронкоподібні 
зігнуті в апікальному напрямку для кращої фіксації, а 

жорстка дуга має прямокутний профіль з сильно 
закругленими краями. 

 

 

№205-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

          Клампи для передньої групи зубів  (DENTECH CORPORATION, ЯПОНІЯ) 
 
 

№6 полірована сталь 
Кламп «метелик» з двома дугами для різців та 
іклів верхньої щелепи. Для зубів з вираженою 

піднебінною часткою коронкової частини, 
можливо з вираженим сліпим отвором, для 

великих коронок. 

  
№6-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа 
наноситься спеціальний запатентований 
оксидний шар. Дана технологія дозволяє 
мінімізувати відблиски при використанні 
яскравого операційного світла, збільшити 
контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

 
№9 полірована сталь 

Кламп «метелик» з двома дугами для різців та 
іклів нижньої щелепи. Щічки одного розміру, є 

крила для фіксації клампа в перфорації 
латексної хустки при його одяганні на опорні 

зуби. 

  

№9-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа 

наноситься спеціальний запатентований 
оксидний шар. Дана технологія дозволяє 
мінімізувати відблиски при використанні 
яскравого операційного світла, збільшити 
контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

 

№90N полірована сталь 
Кламп «метелик» з двома дугами для різців та 
іклів нижньої щелепи. Щічки одного розміру, 

трохи меншого діаметру, ніж у клампа №9, 
крила для фіксації клампа в перфорації 

латексної хустки відсутні. 

 

 
№90N-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа 
наноситься спеціальний запатентований 
оксидний шар. Дана технологія дозволяє 
мінімізувати відблиски при використанні 
яскравого операційного світла, збільшити 
контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№210 полірована сталь 
Кламп «метелик» з двома дугами для різців та 
іклів верхньої щелепи, для зубів з вираженою 

піднебінною часткою коронкової частини, 
можливо з вираженим сліпим отвором, для 

коронок середнього розміру. 

 

 

 
№210-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа 
наноситься спеціальний запатентований 
оксидний шар. Дана технологія дозволяє 
мінімізувати відблиски при використанні 
яскравого операційного світла, збільшити 
контрастність при роботі з мікроскопом. 

 
 

 
№211 полірована сталь 

Кламп «метелик» з двома дугами для різців та 
іклів нижньої щелепи. Щічки одного розміру, 
трохи меншого діаметру, ніж у клампа №9. 

 

 

 
№211-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа 
наноситься спеціальний запатентований 
оксидний шар. Дана технологія дозволяє 
мінімізувати відблиски при використанні 
яскравого операційного світла, збільшити 
контрастність при роботі з мікроскопом. 
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№212 полірована сталь 
Кламп «метелик» з двома дугами для різців, 
іклів і премолярів верхньої і нижньої щелепи. 

Щічки одного розміру, трохи меншого діаметру, 
ніж у клампа №9, крила для фіксації клампа в 

перфорації латексної хустки відсутні. 

 

№212-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа 

наноситься спеціальний запатентований 
оксидний шар. Дана технологія дозволяє 
мінімізувати відблиски при використанні 
яскравого операційного світла, збільшити 
контрастність при роботі з мікроскопом. 

Аналог Клампа Brinker B6 

 

 
 

 
 

№212SA полірована сталь 
Цервікальний кламп «метелик» з двома дугами 
для різців, іклів і премолярів верхньої і нижньої 
щелепи. Сильний затиск м'яких тканин. Крила 

для фіксації клампа в перфорації латексної 
хустки відсутні. 

Аналог Клампа Brinker B5 

 

 

№212SA-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа 

наноситься спеціальний запатентований 
оксидний шар. Дана технологія дозволяє 
мінімізувати відблиски при використанні 
яскравого операційного світла, збільшити 
контрастність при роботі з мікроскопом. 

Аналог Клампа Brinker B5 

 

 

 
 

             Клампи «тайгери» з ретенційними зубцями (DENTECH CORPORATION, ЯПОНІЯ) 
 

№1Т полірована сталь 
Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 

щелепи, для зубів з сильно зруйнованою або 
відсутньою коронковою частиною. Латеральні крила 

невеликого розміру. Щічки клампа мають 
воронкоподібний вигин в апікальному напрямку. 

  

№1Т-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

№1АТ полірована сталь 
Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 

щелепи, для зубів з сильно зруйнованою або 
відсутньою коронковою частиною. кламп 

має виражені кути, виступаючі значно нижче площини 
щічок. 

  

№1AТ-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 
 

 
 

№2Т полірована сталь 
Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 
щелепи, для зубів з незначними руйнуваннями 

коронкової частини, збереженої ферулою і 
вираженим екватором. Латеральні крила невеликого 

розміру. Щічки клампа плоскі, малого радіусу. 

  

№2Т-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 

 
№2АТ полірована сталь 

Кламп для іклів і премолярів верхньої і нижньої 
щелепи, що мають значне руйнування коронкової 
частини або з повністю зруйнованою медіальною 
стінкою. Має щічки невеликого розміру як клампа 

№3. 

  

 
№2AТ-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 

 
№14Т полірована сталь 

Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи, що 
мають значне руйнування коронкової частини або з 

повністю зруйнованою медіальною стінкою. Має 
щічки невеликого розміру як у клампа №3, але на 

відміну від нього, щічки вигнуті по площині у вигляді 
воронки. 

  

№14Т-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 

 
 

 
№56Т полірована сталь 

Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи, з 
діаметром і щічками середнього розміру. Має 

виражену увігнутість щічок і горизонтально 
розташовані малі крила. 

 
 
 
 
 

 

 

№56Т-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 
 

 

№9Т полірована сталь 
Кламп з двома дугами для різців та іклів нижньої 

щелепи. Щічки одного розміру, є крила для  

 
№9Т-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 
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утримання клампа в перфорації латексної хустки при 
його одяганні на опорні зуби. 

 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 

 

Клампи для молочних зубів та перших дитячих молярів 
(DENTECH CORPORATION, ЯПОНІЯ) 

 
 

 
№54 полірована сталь 

Кламп для 54 зуба, верхній, правий 

  
№54-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 
 
 

 
№55 полірована сталь 

Кламп для 55 зуба, верхній, правий 

  
№55-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 
 

 
№64 полірована сталь 

Кламп для 64 зуба, верхній, лівий 

  
№64-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 
 

 
№65 полірована сталь 

Кламп для 65 зуба, верхній, лівий 

  
№65-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 

 
 
 

 
№74 полірована сталь 

Кламп для 74 зуба, нижній, лівий 

  
№74-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 
 

 
№75 полірована сталь 

Кламп для 75 зуба, нижній, лівий 

  
№75-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 
 

 
№84 полірована сталь 

Кламп для 84 зуба, нижній, правий 

  
№84-B з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа наноситься 
спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 
використанні яскравого операційного світла, 

збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
 
 

№85 полірована сталь 
Кламп для 85 зуба, нижній, правий 

 

 

№85-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 
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№P-1 полірована сталь 
Кламп для 26 зуба, для дитячих перших молярів 

  

№P-1-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

 
 
 

№P-2 полірована сталь 
Кламп для 16 зуба, для дитячих перших молярів 

  

№P-2-B з чорним покриттям 
При виробництві, на поверхню клампа наноситься 

спеціальний запатентований оксидний шар. 
Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при 

використанні яскравого операційного світла, 
збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 

 
 

Клампи BRINKER (DENTECH CORPORATION, ЯПОНІЯ) 
 

№ W8A - аналог клампа Brinker B1 
полірована сталь 

Кламп для молярів верхньої і нижньої щелепи з 
дуже зруйнованою, практично відсутньою, 
коронковою частиною. Має подовжені бічні 
щічки і виступаючі кути. Крила відсутні. 

 

№ W8A-B - аналог клампа Brinker B1 
з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа 
наноситься спеціальний запатентований 
оксидний шар. Дана технологія дозволяє 
мінімізувати відблиски при використанні 
яскравого операційного світла, збільшити 
контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 
№42 - аналог клампа Brinker B2 

полірована сталь 
Кламп для молярів верхньої щелепи. 

Асиметрія щічок клампа передбачає його 
використання з лівого боку. Застосовується 

при дуже зруйнованій практично відсутньою 
коронковою частиною. 

Крила відсутні. 

 

 
 

 

№ 42-B - аналог клампа Brinker B2 
з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа 
наноситься спеціальний запатентований 
оксидний шар. Дана технологія дозволяє 
мінімізувати відблиски при використанні 
яскравого операційного світла, збільшити  
контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

№43 - аналог клампа Brinker B3 
полірована сталь 

Кламп для молярів верхньої щелепи. 
Асиметрія щічок клампа передбачає його 

використання з правого боку. Застосовується 
при дуже зруйнованій практично відсутньої 

коронкової частини. 
Крила відсутні. 

 

 
 

 

№ 43-B - аналог клампа Brinker B3 
з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа 
наноситься спеціальний запатентований 
оксидний шар. Дана технологія дозволяє 
мінімізувати відблиски при використанні 
яскравого операційного світла, збільшити 
контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

№44 - аналог клампа Brinker B4 
полірована сталь 

Універсальний мікро-кламп для всіх груп зубів. 
Найпопулярніший кламп Брінкер. 

Застосовується при пломбуванні пришиїчного 
карієсу (V-клас по Блеку), створенні прямих 

композитних реставрацій, а також при 
адгезивній фіксації ортопедичних 

конструкцій 

 

 
 

 

№ 44-B - аналог клампа Brinker B4 
з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа 
наноситься спеціальний запатентований 
оксидний шар. Дана технологія дозволяє 
мінімізувати відблиски при використанні 
яскравого операційного світла, збільшити 
контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 
 

 

№212SA аналог клампа Brinker B5 
полірована сталь 

Цервікальний кламп «метелик» з двома дугами 
для різців, іклів і премолярів верхньої і нижньої 

щелепи. Сильний затиск м'яких тканин. 
Крила для фіксації клампа в перфорації 

латексної хустки відсутні 

 
 

 

№212SA-B аналог клампа Brinker B5 
з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа 
наноситься спеціальний запатентований 
оксидний шар. Дана технологія дозволяє 
мінімізувати відблиски при використанні 
яскравого операційного світла, збільшити 
контрастність при роботі з мікроскопом. 

 

 

 

№212 аналог клампа Brinker B6 
полірована сталь 

Кламп «метелик» з двома дугами для різців, іклів 
і премолярів верхньої і нижньої щелепи. Щічки 
одного розміру, трохи меншого діаметру, ніж у 

клампа №9, крила для фіксації клампа в 
перфорації латексної хустки відсутні. 

 

 

№212-B аналог клампа Brinker B6 
з чорним покриттям 

При виробництві, на поверхню клампа 
наноситься спеціальний запатентований 
оксидний шар. Дана технологія дозволяє 
мінімізувати відблиски при використанні 
яскравого операційного світла, збільшити  
контрастність при роботі з мікроскопом. 
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Клампи СПЕЦІАЛЬНІ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНІЯ)  

 
№G-1. Кламп для утримання язика пацієнта 
латерально від оброблюваного ротаційним 
інструментом зуба, призначений для 46, 47 
зубів (правий). Має асиметричні щічки, що 
дозволяють вестибулярно закріпити ватний 
тампон для абсорбції частини слини з 
порожнини рота. Особливо 
рекомендується при створенні пре-
ендодонтичній композитній реставрації 
сильно зруйнованого зуба. 

 

 

 

№G-2. Кламп для утримання 
язика пацієнта латерально від 
оброблюваного ротаційним 
інструментом зуба, призначений 
для 36, 37 зубів (лівий). Має 
асиметричні щічки, що 
дозволяють вестибулярно 
закріпити ватний тампон для 
абсорбції частини слини з 
порожнини рота. Особливо 
рекомендується при створенні 
преендодонтичній композитній 
реставрації сильно зруйнованого 
зуба. 

 

 

 

 

Клампи СПЕЦІАЛЬНІ (сепаратори) DENTECH CORPORATION, ЯПОНІЯ 
 

№214. Кламп використовується для ретракції і фіксації в заданому положенні краю 
перфорації латексної хустки в області вестибулярної ділянки периметра шийки зуба при 
роботі з порожнинами V-класу по Блеку. Найбільш зручне його застосування на 
видовженній ізольованій ділянці зубного ряду з відступом в 1-2 зуба від пломбованого 
зуба з фіксацією хустки якірними клампами або кордами віджета, якщо це фронтальна 
ділянка. Кращі результати в реставрації можливі при додатковій фіксації подвійної 
лігатури з флосса на шийці зуба, розташованої нижче притискних лапок клампа. 
Освоївши його використання, Ви зможете забезпечити виготовлення якісної 
пришийкової реставрації. 

 

 

 

№215. Найбільш універсальний інструмент для створення ідеально щільних контактів 
між зубами будь-якій груповій приналежності. Завдяки можливості переставки 
зтягуючого гвинта з одного боку різьбової втулки на іншу, кламп може бути встановлений 
в будь-якому секстанті зубних рядів в двох положеннях (притискаючи ясенні сосочки і 
відкриваючи доступ в міжзубний простір або навпаки, глибше відсуваючи міжзубну 
ясенну увігнутість під відновлюваним контактним пунктом). Сумісний з усіма системами 
матриць, міжзубних клинів і притискних кілець.  

 
 

 

 

№216. Спеціальний інструмент для проведення короткочасного розведення пари 
контактуючих зубів у фронтальній ділянці зубного ряду верхньої і нижньої щелепи 
на долі міліметра, які забезпечують еластичність періодонтальної зв'язки. Це може 
знадобитися для того, щоб не розірвати полотно латексної хустки і ясенні сосочки 
флосом, а також при фіксації контурних матриць для створення щільних 
апроксимальних контактів між медіальними поверхнями сусідніх зубів при 
реставрації карієсу III, IV класу за Блеком. 

 

 

 

 

НАБІР з 12 полірованих клампів на підставці (DENTECH CORPORATION, ЯПОНІЯ) 

НАБІР з 12 клампів на підставці 

Комплектація: 
1. Підставка для зберігання і стерилізації клампів 
(металева). 
2. Клампи (полірована сталь) - 12шт. в асортименті: 1, 2, 
4, 7, 8, 8А, 9, 12А, 13А, 14, 14А, 210  
Розмір: 
150х90мм. 
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НАБІР з 12 клампів з чорним покриттям на підставці (DENTECH 
CORPORATION, ЯПОНІЯ) 

 

НАБІР з 12 чорних клампів на підставці 
Комплектація: 
1. Підставка для зберігання і стерилізації клампів 
(металева). 
2. Клампи з чорним покриттям - 12шт. в асортименті: 1-
B, 2-B, 4-B, 7-B, 8-B, 8А-B, 9-B, 12А-B, 13А-B, 14-B, 14А-B, 
210-B 
Розмір: 
150х90мм. 

 

 
При виробництві, на поверхню клампів наноситься спеціальний запатентований оксидний шар. 

Дана технологія дозволяє мінімізувати відблиски при використанні яскравого операційного 
світла, збільшити контрастність при роботі з мікроскопом. 

НАБІР з 8 клампів для молочних зубів (DENTECH CORPORATION, ЯПОНІЯ) 
 

НАБІР з 8 клампів для молочних зубів  

Комплектація: 
1. Підставка для зберігання і стерилізації клампів (металева) 
2. Клампів 8шт: №: 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85 
Розмір: 
90х90мм. 

 

 

ПІДСТАВКА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 12 клампів (DENTECH CORPORATION, ЯПОНІЯ) 
 

ПІДСТАВКА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЇ 12 
клампів 
Розмір: 
150х90мм. 

 

 

 

 
 


