










lower incisors and canines

DOLNE SIEKACZE I KŁY

lower premolars, for children

DOLNE PRZEDTRZONOWCE,
DLA DZIECI

upper premolars

GÓRNE PRZEDTRZONOWCE

upper incisors and canines

GÓRNE SIEKACZE I KŁY

upper incisors and canines

GÓRNE SIEKACZE I KŁY



lower molars, for children

DOLNE TRZONOWCE,
DLA DZIECI

upper roots

GÓRNE KORZENIE

lower molars

DOLNE TRZONOWCE
upper molars,left

GÓRNE TRZONOWCE, LEWE

lower molars and wisdoms, right

DOLNE TRZONOWCE
I ZĄB MĄDROŚCI, PRAWE

upper roots

GÓRNE KORZENIE

upper premorals, gripping in depth

GÓRNE PRZEDTRZONOWCE,
mocny i głęboki uchwyt



upper premolars, gripping in depth

GÓRNE PRZEDTRZONOWCE,
mocny i głęboki uchwyt

lowe roots

DOLNE KORZENIE
lower roots

DOLNE KORZENIE
lower roots

DOLNE KORZENIE

upper molars left, for children

GÓRNE TRZONOWCE LEWE,
DLA DZIECI

upper incisors and premolars, gripping in depth

GÓRNE SIEKACZE I PRZEDTRZONOWCE,
mocny i głęboki uchwyt

lower premolars, gripping in depth

DOLNE PRZEDTRZONOWCE,
mocny i głęboki uchwyt

upper molars right, for children

GÓRNE TRZONOWCE PRAWE,
DLA DZIECI



very fine upper roots

BARDZO CIENKIE
GÓRNE KORZENIE

upper roots

GÓRNE KORZENIE

upper third molars

GÓRNY ZĄB MĄDROŚCI

lower roots, gripping in depth

DOLNE KORZENIE,
mocny i głęboki uchwyt

very fine lower roots

BARDZO CIENKIE
DOLNE KORZENIE

upper roots

GÓRNE KORZENIE
upper roots

GÓRNE KORZENIE

upper wisdoms

GÓRNY ZĄB MĄDROŚCI



lower morals

DOLNE TRZONOWCE
upper wisdoms, right

GÓRNY ZĄB MĄDROŚCI, PRAWY

lower roots and crowded incisors

DOLNE KORZENIE
I STŁOCZONE SIEKACZE

upper wisdoms, left

GÓRNY ZĄB MĄDROŚCI, LEWY

lower roots

DOLNE KORZENIE
lower roots

DOLNE KORZENIE

lower wisdoms

DOLNY ZĄB MĄDROŚCI
lower wisdoms

DOLNY ZĄB MĄDROŚCI



lower molars

DOLNE TRZONOWCE

lower molars

DOLNE TRZONOWCE

upper molars, right, gripping in depth

GÓRNE TRZONOWCE, PRAWE
mocny i głęboki uchwyt

upper roots

GÓRNE KORZENIE
upper roots

GÓRNE KORZENIE

upper third molars

GÓRNY ZĄB MĄDROŚCI

lower molars

DOLNE TRZONOWCE

upper molars, left, gripping in depth

GÓRNE TRZONOWCE, LEWE
mocny i głęboki uchwyt





upper roots

GÓRNE KORZENIE

lower incisors

DOLNE SIEKACZE

upper molars

GÓRNE TRZONOWCE

lower molars

DOLNE TRZONOWCE
lower roots

DOLNE KORZENIE

upper incisors

GÓRNE SIEKACZE
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