
Cavitron® gwarancją najwyższego standardu 
ultradźwiękowego skalingu.
Marka Cavitron® od wielu lat stanowi synonim nowoczesnego podejścia do ultradźwiękowego skalingu. 
Produkty Cavitron® przeznaczone są do rozwiązywania wszystkich problemów w dziedzinie  
higieny stomatologicznej. Wraz z postępem wiedzy ewoluują zapewniając największą efektywność.

Obecnie urządzenia Cavitron® oferują najnowsze rozwiązania technologiczne oraz bardzo szeroką gamę 
końcówek ultradźwiękowych zaspokajających wszystkie potrzeby kliniczne. Wszechstronna oferta końcówek 
pracujących została zaprojektowana dla higienistek oraz pacjentów pod kątem skuteczności, komfortu 
i wydajności zabiegu skalingu.

jest tylko jeden

Zabieg skalingu ultradźwiękowego zapewnia liczne korzyści 
praktyce stomatologicznej , higienistce oraz pacjentowi.

Wybierając odpowiednią końcówkę pracującą oraz posługując się nią w prawidłowy sposób  
zabieg jest bardziej ergonomiczny niż skaling wykonywany ręcznie.

Skuteczność

Skaling ultradźwiękowy to zabieg szybki i efektywnie usuwający nawet duże złogi kamienia nazębnego.

Komfort

Zarówno pacjenci jak i lekarze czy higienistki doświadczają mniejszego napięcia mięśniowego co za tym 
idzie większego komfortu w porównaniu do skalingu manualnego. Skaling ultradźwiękowy nie wymaga 
wykonywania tak wielu powtarzalnych ruchów, jak skaling ręczny. Dlatego personel stomatologiczny  
jest mniej narażony na powikłania związanie z ciągłym napięciem oraz przeciążeniem nadgarstków.

Wydajność

Końcówki pracujące Cavitron® zostały opracowane pod kątem zwiększonej trwałości  
i maksymalnej niezawodności. Stosowane w zalecany sposób pozostają bardzo odporne  
na ścieranie oraz codzienne zużycie.

okładka przód



W skalingu ultradźwiękowym jedna końcówka 
pracująca nie wystarczy.
Jedna końcówka pracująca nie poradzi sobie ze wszystkim – dlatego rodzina narzędzi ultradźwiękowych 
Cavitron® to szeroka gama końcówek dostosowanych do potrzeb Twojej praktyki stomatologicznej. 
Podobnie jak w przypadku ręcznych narzędzi do skalingu, ich budowa koreluje z rodzajem i ilością usuwanych 
złogów nazębnych oraz kształtem anatomicznym powierzchni zębowych. Większość pacjentów wymaga 
użycia więcej niż jednego typu końcówki podczas tej samej wizyty; postępując zgodnie z wytycznymi doboru 
końcówek zawartymi w tej ulotce można zagwarantować pacjentom komfort oraz skuteczność zabiegu. 

Przewodnik po końcówkach pracujących

Powierzchnie płaskie oraz wyprofilowane  
(duże złogi)

Wyprofilowany 
kształt anatomiczny

Powierzchnia  
płaska

Slimline®-10Slimline® L-Curve Powerline™-10 
(FSI®-10)

Powerline™-3 
(FSI®-3)

Slimline®-1000Slimline® R-CurvePowerline™-100 
(FSI®-100)

Powerline™ 
-1000 

(FSI®-1000)

THINsert®

Kształt anatomiczny powierzchni 
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Zastosowanie tabeli pozwala bezproblemowo dokonać najlepszego wyboru końcówki pracującej  
dla danej procedury klinicznej.  
Wybór końcówki należy potraktować jako 2-etapowy proces zgodnie z następującymi wytycznymi:

• Rodzaj złogów

Wybór właściwej końcówki jest ściśle związany z rodzajem i ilością złogów nazębnych. Należy wziąć 
pod uwagę wartość siły potrzebnej do usunięcia złogów nazębnych. Końcówki charakteryzujące się  
szerszą płaszczyzną na szczycie są przeznaczone do dużych złogów, natomiast cienkie, doskonale 
adaptujące się do tkanek zęba, dokładnie eliminują średnie złogi nazębne oraz biofilm. 

• Uwarunkowania anatomiczne danej okolicy

Kształt końcówek pracujących jest dokładnie skorelowany z budową anatomiczną zębów.  
Proste końcówki są więc przeznaczone do płaskich powierzchni, natomiast zagięte  
do furkacji korzeniowych oraz powierzchni wklęsłych.



Specjalne linie końcówek Cavitron® 
dostosowane są do Twoich specyficznych 
potrzeb podczas zabiegu skalingu.

Do dużych złogów nazębnych przeznaczone są standaryzowane  
końcówki pracujące.

Końcówka SofTip™ Ultrasonic Implant nadaje się do usuwania  
płytki bakteryjnej dookoła tytanowych implantów i łączników 
• Delikatnie eliminuje niewielką oraz średnią płytkę nazębną  

i kamień, bez uszkadzania powierzchni  
łączników tytanowych implantów 

• Zapewnia wszystkie korzyści wynikające  
z ultradźwiękowego płukania  
podczas higienicznych procedur wokół implantów

Końcówka ultradźwiękowa THINsert® 
• Dostarcza moc energii ultradźwiękowej za pomocą końcówki o 47% cieńszej niż seria Slimline-10

• Lepszą adaptację warunkuje 9º zagięcie części tylnej końcówki.

• Gwarantuje łatwy dostęp bez utraty precyzji pracy w trudnych  
obszarach jamy ustnej takich jak: stłoczenia, przestrzenie  
międzyzębowe oraz okolice tkanek miękkich

• Przeznaczona do usuwania średniej wielkości kamienia oraz płytki nazębnej

Focused Spray® system chłodzenia wodą 
• Opracowany tak, aby zapewnić efektywne płukanie w danym miejscu

• Zwiększona widoczność pola pracy

• Komfortowy zabieg dla pacjenta



Cieńsze końcówki pracujące Cavitron® 
to synonim lepszego dostępu i adaptacji

Seria końcówek pracujących Slimline®

• Kształt końcówek SlimLine jest o 30% cieńszy w porównaniu do narzędzi serii Powerline-1000 (FSI-1000)

• Niezwykle cienki kształt warunkuje znakomity dostęp w rejonach poddziąsłowych

• Końcówki Slimline® Curve idealnie adaptują się do anatomii korzeni zębowych i są opracowane z myślą 
o użyciu w okolicach furkacji i innych wklęsłych obszarach.

• Przeznaczone do usuwania niewielkich i średnich osadów nazębnych

Najnowsza końcówka w grupie narzędzi Slimline®

Wyróżnia się potrójnym zakrzywieniem oraz ukośną krawędzią dla lepszej adaptacji w rejonach 
występowania linii kątowych.

Slimline® Curve  
Adaptacja prawej i lewej końcówki pracującej

FSI®-Slimline® R-Curve FSI®-Slimline® L-Curve



Kluczem do utrzymania optymalnej wydajności końcówek pracujących jest systematyczne monitorowanie 
ich stopnia ścierania

Stosowanie nadmiernie startych końcówek znacznie obniża efektywność pracy. Może także przyczyniać 
się do odruchowego zwiększania siły nacisku, co wywołuje dyskomfort zarówno w przypadku pacjenta 
jak i operatora.

Regularna kontrola ostrości narzędzi ultradźwiękowych oraz sukcesywna wymiana warunkuje maksymalną 
skuteczność oraz komfort pracy lekarza i pacjenta.

Do kontroli ostrości końcówek stosować specjalny Wskaźnik Ścieralności

Końcówka pracująca przekracza niebieską linię: optymalna efektywność

Końcówka pracująca dotyka niebieskiej linii: zamówić nową (25% utrata efektywności)

Końcówka dotyka czerwonej linii: wyrzucić (50% utrata efektywności)

Przewodnik końcówek pod kątem kształtu
Końcówki pracujące Cavitron przygotowano tak, aby dawały możliwości bardziej efektywnej pracy.

Zakrzywienie Przekrój 
poprzeczny

Grubsza Cieńsza

Powerline™-1000

(FSI®-1000)
Slimline®-1000

Powerline™-100

(FSI®-100)
n/a

Powerline™-10

(FSI®-10)
Slimline®-10

Optymalny
obszar skalingu

Zredukowany
obszar skalingu

prawe skrzydło



Cavitron®, Slimline®, THINsert®, Focused Spray®, Bellissima®, and FSI® są zarejestrowanymi znakami towarowymi, oraz Powerline™, SofTip™, and Tap-On™ są znakami firmowymi DENTSPLY International i/lub spółek zaleznych.

Zalecany przewodnik końcówek pracujących
Przewodnik pomaga dobrać odpowiednią końcówkę pracującą do rodzaju wykonywanego zabiegu. 

Procedura

Profilaktyka
D1110

SPT (wspieranie terapii 
peridontologicznej)/zachowanie 

efektów leczenia perio 
D4910

SRP (skaling i wygładzanie 
korzenia)/skaling 

poddziąsłowy 
D4341

Skaling Slimline®-1000 Slimline®-1000 Powerline™-100

Powerline™-1000 Powerline™-1000 Powerline™-10

Powerline™-100 Powerline™-100 Powerline™-1000

Powerline™-10 Powerline™-10 Slimline®-1000

Kamień na mostach Powerline™-3 N/A Powerline™-3

Skaling poddziąsłowy THINsert® Slimline®-10 Slimline®-10

Slimline®-10 THINsert® THINsert®

Slimline®-1000 Slimline®-1000 Slimline®-1000

Korzenie/wyprofilowane 
powierzchnie Slimline® L/R Curve Slimline® L/R Curve Slimline® L/R Curve

Specjalne  Implanty SofTip™ SofTip™ SofTip™

N/A N/A N/A

Produkty Cavitron® są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów 

końcówka Reorder No.

Powerline™-10 25K
 30K
 30K Bellissima® soft grip

80293
80294
81501

Powerline™-100 25K
 30K
 30K Bellissima® soft grip

80795
80798
81502

Powerline™-1000 25K
 30K
 30K Bellissima® soft grip

80796
80799
81503

Powerline™-3 25K
 30K
 30K Bellissima® soft grip

80794
80797
81500

końcówka SKU

THINsert® 30K 81551

SofTip™ Ultrasonic Implant Insert 30K 90411

końcówka Reorder No.

Slimline®-10 25K
 30K
 30K Bellissima® soft grip

80392
80395
81510

Slimline®-1000 25K
 30K

81569
81570

Slimline®L-Curve 25K
 30K
 30K Bellissima® soft grip

80393
80396
81511

Slimline®R-Curve 25K
 30K
 30K Bellissima® soft grip

80394
80397
81512

Slimline®-10/ 25K
Slimline®L-Curve/ 30K
Slimline®R-Curve/ 30K Bellissima® soft grip
Combo Pack

80398
80399
81513

Slimline®L-Curve/ 25K
Slimline®R-Curve/ 30K
Combo Pack 30K Bellissima® soft grip

80400
80401
81514

Dentsply DeTrey GmbH 
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Pilchowicka 9/11
02-175 Warszawa  
+48 22 500 28 34

biuro@dentsply.pl 
www.dentsply.pl
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