
DIAMNOD FLEX 
Plstěné disky 
 
Pouze k odbornému použití 
 
Pozorně si přečtěte informace o použití tohoto přípravku před jeho použitím. Ponechte 
si je dokud nebude přípravek zcela spotřebován nebo již nebude dále při ošetřování 
použit. 
 
Popis 
Diamond Flex felts jsou ohebné disky, sloužící jako neosiče past a abraziv pro leštění 
povrchů. Mají rychloupínací systém, který umožňuje rychlé nasazení na mandrel. Byly 
vyvinuty za účelem dokonalého dokončení a vyleštění zubních výplní v kombinaci s Diamond 
leštícími pastami. Flexibilita plstěných disků umožňuje leštění nerovných povrchů nebo oblin 
a perfektní adaptaci výplně k zubu. Jsou k dostání ve dvou průměrech (8 mm a 12 mm). 
 
Druhy a provedení 
Balení obsahující 24 plstěných disků (8 mm a/nebo 12 mm) a 1 mandrel 
 
Základní složení 
Disky : polyesterové disky, adhezivum, mikropolyesterové štětiny, silikonová gumička. 
Mandrel: poniklovaná mosaz (velikost dle ISO 6360/2 a ISO 1797/2) 
 
Indikace 
Diamond Flex jsou určeny leštící procedury zubních výplní a zubů. 
 
Bezpečnostní opatření a kontraindikace 

• Výrobky na jedno použití (disky). Po použití vyhodit. 
• Používejte při pomalých otáčkách bez silného tlaku na disk během leštění. 
• Ujistěte se, že disk je dobře upevněn na mandrelu před započetím práce. Při vysokých 

otáčkách se disk může z mandrelu uvolnit a zvyšuje se též teplota ošetřovaného místa. 
 
Návod k použití 

1. Upevněte plstěný disk na mandrel aktivní plochou ven.  
2. Upevněte jednotku (mandrel a plstěný disk) do kolénka a naneste malé množství 

leštící pasty na pracovní povrch disku nebo přímo na leštěné místo. 
3. Začněte práci při pomalých otáčkách, malým tlakem a přerušovaným pohybem na 

ošetřovaném místě. To zabrání nadměrnému zahřívání povrchu. 
Poznámka: Používáte-li pasty s různou zrnitostí, použijte samostatný disk pro každou pastu 
zvlášť. Požití stejného disku vede k neúspěchu při konečném leštění a převáží účinek pasty 
s hrubší zrnitostí. 
Uchovávání a skladování 
Uchování přípravku je umožněno dobrým těsněním balení.   
 
Upozornění 
Nepoužívejte přípravek po skončení expirační doby. Pro likvidaci přípravku se řiďte 
legislativou své země. Udržujte mimo dosah dětí. 
 
 


