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LMSharpDiamond - Dáár word je blij van! De “Sharpen Free” profylaxe en paro instrumenten  

LM Sharp Diamond instrumenten hoef je niet te slijpen. Ze zijn gemaakt van zeer duurzaam speciaal 
ontwikkeld metaal en de slijtvastheid (hoe lang blijven ze scherp) wordt nog eens versterkt door een 

beschermende micro membraam coating. 

  Scherpte & comfort

 Juist voor diegene die regelmatig handinstrumentarium gebruiken is het 
 Sharp Diamond instrument met LM-ErgoSense handvat een uitkomst! Want    

 met deze instrumenten beperk je het onderhoud ervan tot een minimum. En    
 wie wil dat nou niet!? Een SharpDiamond instrument is écht héél 

     scherp, laat je bovendien goed voelen waar je mee bezig bent en ligt heel    
     comfortabel in de hand (vanwege het ergonomische heft!). 

Top instrumentarium  – geeft betere resultaten; goed gereedschap is het halve werk!

SharpDiamond instrumenten zijn bij iedere scaling behandeling heel goed inzetbaar. De oorspronkelijke functionaliteit, de juiste 
grootte en de vorm van de tip blijven hetzelfde zolang u de instrumenten gebruikt. De tijd die u overhoudt omdat u niet hoeft te 
slijpen, kunt u weer inzetten voor uw patiënten. Kies voor Sharpen Free en werk efficiënt!

LMSharpJack -  what a great instrument! “
Purple Prophy & Paro 
Gezond tandvlees ondersteunt een gezond brein!
Om bekendheid te krijgen voorde ziekte Alzheimer, 
doneert LM een bedrag van iedere verkocht LM-
SharpJack aan het onderzoek naar Alzheimer. Meer 
informatie www.lm-dental.com/sharpjack

It has the best features you could wish for. 
It’s very narrow and thin which allows you 
to enter everywhere, even in the smallest 
areas. Perfect that the tip is so long so you 
can get in between molars. My favorite 
without competition, I’m in love!”

Malin, Registered Dental Hygienist, Sweden 



LMErgoSense

LM 215-216SD ES

Syntette SD

Het nieuwe LM-SharpJack instrument heeft 

een extra lang en dun werkblad om eenvoudig 

interproximaal te reinigen. Dit type instrument is in 

de VS het meest populaire instrument. 

De schaft (gedeelte onderaan instrumenttip) 

heeft een optimale hoek waarmee zowel in de 

anteriore- als in de posteriore gebieden gewerkt 

kan worden. 

Sharpen free 
instrumenten 
assortiment 

Sickel LM23 SD
- Posterior scaler
- Korter werkblad en een   
 langere schaft dan de Mini Sickel

LMErgoSense

LM 313-314SD ES

Scaler H6-H7 SD
- Voor alle tand oppervlakken
- Langere schaft en een smaller   
 zijdelingse curve dan de LM-SharpJack.

LMErgoSense

LM 146-147SD ES

LM-SharpJack SD
- Anterior/posterior scaler
- Dun tweezijidig geslepen tip voor   
 gemakkelijk en efficiënt interproximaal  
 werken.

LMErgoSense

LM 315-316SD ES

Micro Sickel SD
- Anterior/posterior scaler
- Delicaat werkblad 
- Verlengde eerste schaft
- Ideaal voor nauwe interproximale oppervlakten.

LMErgoSense

LM 301-302SD ES

Mini Sickel SD
- Universeel scaler
- Voor alle tand oppervlakken
- Anterior/posterior
- Fijn, licht gebogen werkblad 

LMErgoSense

LM 311-312SD ES

Sickel Scalers

Universeel Curettes

Barnhart 5-6 SD
- Voor molaren 
- Kortere lage schacht

Mini Syntette SD
 

LMErgoSense

LM 215-216MSD ES

Columbia 4L-4R SD
- Voor snijtanden, hoektanden   
 en premolaren 
- Voor gebruik bij hardnekkiger tandsteen.

LMErgoSense

LM 219-220SD ES

LMErgoSense

LM 227-228SD ES

- Dual gracey, is zowel een universele als een finishing  
 curette Gracey 11/12 en 13/14
-  Voor alle tandoppervlakken, zowel mesiaal als distaal

NIEUW

Purple Prophy & Paro 
Gezond tandvlees ondersteunt een gezond brein!

Dual Gracey Curettes



Mini Gracey 15/16 SD
- Voor molaren mesiale     
 oppervlakken
- Uiteinde scherper gecurved dan de Mini Gracey 11 / 12
 voor nog eenvoudiger bereiken van oppervlakken.

LMErgoSense

LM 245-246MSD ES

Mini Gracey 17/18 SD
- Voor molaren distale   
 oppervlakken
- Uiteinde scherper gecurved  
 dan de Mini Gracey 13 / 14 voor  
 nog eenvoudiger bereiken van  
 oppervlakken.

LMErgoSense

LM 247-248MSD ES

Gracey Curettes

Gracey 7/8 SD

Mini Gracey 7/8 SD
 

Gracey 1/2 SD

Mini Gracey 1/2 SD

LMErgoSense

LM 201-202SD ES

LMErgoSense

LM 201-202MSD ES

LMErgoSense

LM 207-208SD ES

LMErgoSense

LM 207-208MSD ES

- Voor snijtanden en premolaren

- Voor premolaren en molaren
- Voor buccaal en linguale oppervlakken

Gracey 11/12 SD

Mini Gracey 11/12 SD

LMErgoSense

LM 211-212SD ES

LMErgoSense

LM 211-212MSD ES

LMErgoSense

LM 213-214SD ES

LMErgoSense

LM 213-214MSD ES

- Voor premolaren en molare
- Voor distale oppervlakken

- Voor premolaren en molaren
- Voor mesiale oppervlakken

Gracey 13/14 SD

Mini Gracey 13/14 SD

It’s great that I don’t  

need to waste my time on 

sharpening any longer! Since 

the Sharp Diamond instruments are totally 

sharpen free, I can concentrate on the clinical 

work. I can remove calculus with controlled 

strokes using extremely light grip. The long-

lasting sharpness really makes a difference!”

Anna, Registered Dental Hygienist, USA 

“



KIES VOOR SCHERP
“OPPOSITES ATTRACT!” Dit klopt zeker bij paro instrumenten van top kwaliteit. Optimaal zijn ze zo scherp 
als een mes, van  zeer hard staal en toch glad en licht. Met gebruikmaking van de modernste PVD (Physical 
Vapor Deposition) technologie is de micro coating aangebracht op de tip van het instrument. Met deze 
technologie is het LM gelukt Sharp Diamond instrumenten te ontwikkelen die deze eigenschappen optimaal 
verenigt: Ze zijn écht slijpvrij en hard,  maar tegelijkertijd zéér verfijnd!

Langdurige 
superieure scherpte!

Verbeterde productiviteit & 
klinische resultaten!

De hardheid draagt bij aan de 
duurzaamheid van het instrument. De 
Sharp Diamond instrumenten bereiken 
(gemeten door uitvoeren testen) een 
hardheid van meer dan 63 op de 
Rockwell hardheid schaal. 

U zult verheugd zijn over de totale controle en de verbeterde 
voelbare precisie tijdens het effectief verwijderen van tandsteen.

Reference studies: *(1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling 
instruments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-
Instruments Oy. (2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of 
scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12. ** Leppäniemi J. et all: The influence 
of PVD coatings on the wear performance of steel dental currettes. Key Engineering Materials Vol. 674 (2016), 289-295.     

Bespaart tijd en geld!

Hoogst beoordeelde ergonomie 
met geweldige grip (handvat)!

SHARPEN FREE MICRO COATING

Sharpen free ........................................  

Superieure scherpte .............................

Hoogst beoordeelde ergonomie ............

Minimaal onderhoud  ............................

DIAMOND-LIKE KENMERKEN 

HARDHEID

SLIJTVASTHEID**

63  
HRC

HAR
DHEID

Slijtvastheid is 
82% (blijft dus 

heel lang scherp! 
In vergelijking 

met het materiaal 
van de tip van 
een doorsnee 

handinstrument.
concurrent 
(gecoat 
instrumentarium)

standaard staal dental 
instrument (niet gecoat)

Het snijvlak van de Sharp 
Diamond curette en de vergroting 
van het snijvlak na de test. 

Het snijvlak van een standaard 
niet gecoate curette en de 
vergroting van het snijvlak na de 
test.

LM Sharp 
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82 %

Scan the QR for 
more info & video at  
www.lm-dental.com 
/sharpdiamond
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LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8  |  FI-21600 Parainen  |  Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com  |  www.lm-dental.com

LMDental


