W poszukiwaniu komfortu pracy!

Kolejny krok w skalingu ultradźwiękowym:

Technologia Tap-On™

Teraz z

Potwierdzona skuteczność systemów Cavitron® –
teraz w połączeniu z Technologią Tap-On™
Nowe urządzenia są wyposażone w dodatkowe funkcje:

NOWOŚĆ!

Zwiększenie komfortu pracy higienistki
• Technologia Tap-On™ pozwala na uruchomienie funkcji skalingu
lub pisakowania tylko jednym przyciśnięciem pedału nożnego.
Dzięki temu podczas zabiegu stopy pozostają w spoczynku.
• Nowy tryb pracy Prophy Mode Auto Cycles
umożliwia automatyczną zamianę pomiędzy pisakowaniem
i płukaniem bez konieczności dotykania pedału nożnego*

Udoskonalona skuteczność kliniczna
• Opcje zwiększania mocy obejmują tryb turbo, który
po jednorazowym przyciśnięciu dostarcza o 25% mocy więcej
oraz tryb boost uruchamiany naciśnięciem pedału nożnego.
• Ulepszony mechanizm kontroli przepływu wody w końcówce
pozwala na precyzyjną oraz wygodną regulację płukania,
do poziomu preferowanych ustawień.

* Tryb Prophy Mode Auto Cycles dostępny tylko w przypadku Cavitron® JET Plus

Piaskowanie
Wielu klinicystów preferuje zabieg skalingu
w porównaniu do tradycyjnego stosowania
past profilaktycznych ze względu na mniejszą
abrazyjność w stosunku do szkliwa. Nowa
funkcja modelu Cavitron JET Plus o nazwie
Prophy Mode Auto Cycles oferuje automatyczną
zmienność trybu piaskowania oraz płukania.
W ten sposób wyeliminowano potrzebę
ciągłego naciskania pedału celem zamiany
wodnego sprayu na powietrze/wodę/piasek.
Lekarz może bardzo łatwo dokonać wyboru
pomiędzy czasem trwania profilatycznych
cykli-brak (tryb manualny), krótki, średni lub
długi. Omawiana funkcja pozwala lekarzowi
indywidualnie ustawiać parametry zabiegu
dla każdego pacjenta w zależności od ilości
i rodzaju usuwanych złogów nazębnych.
Technologia Tap-On™ oraz tryb Prophy
Mode Auto Cycles zostały opracowane w celu poprawy efektywności
pracy oraz minimalizacji
nadmiernego napięcia
nóg u higienistek. Operator nie ma już potrzeby
ciągłego trzymania nogi
na pedale podczas
zabiegu piaskowania.

PLUS wszystkie zalety i korzyści
jakich należy oczekiwać od systemu Cavitron®:
Blue Zone™
• Poszerzony zakres niskich częstotliwości drgań w celu podniesienia
komfortu pacjenta podczas poddziąsłowego skalingu.
Sustained Performance System: SPS™
• Automatyczne dostosowanie mocy niezależnie od wartości siły
przyłożenia oraz warunków klinicznych w celu zachowania stałego
zasięgu pracy końcówki roboczej.
• Działa na podobnej zasadzie jak tempomat utrzymując efektywność
skalingu nawet przy najniższych ustawieniach mocy.
Tryb Boost
• Po naciśnięciu padału nożnego zwiększa moc o kolejny poziom.
• Tymczasowy tryb zwiększania mocy to szybkie usuwanie
dużych złogów nazębnych.
Tryb Płukania
• Po włączeniu poziomu kontroli mocy w zakresie oznaczonym
kolorem niebieskim, płukanie bez efektu kawitacji umożliwia irygację
lub wypłukiwanie złogów nazębnych w danym obszarze zabiegowym.

Niemal jedna trzecia
osób profesjonalnie
wykonujących zabiegi
stomatologiczne
jako powód przejścia
na wcześniejszą emeryturę
podaje choroby układu
mięśniowo-szkieletowego.
Burke FJT et al. Br Dent J.

Cavitron® Select™ SPS™
• Steri-Mate® to niezawodność
sterylizacji w autoklawie (750+ cykli)

Przenośne urządzenie kompaktowe zapewnia kliniczną
efektywność, redukuje przerwy zabiegowe oraz przyczynia się do wzrostu wydajności klinicznej. Cavitron®
Select™SPS™ łączy w sobie zalety przenośnego urządzenia typu podłącz & pracuj ze skutecznością wymaganą
zarówno przez specjalistów w dziedzinie periodontologii
jak i przez higienistki stoamtologiczne.

• Końcówki pracujące
zaopatrzone w szybkozłączki
• Automatyczna funkcja
„ power boost”
• 500 ml zbiornik
na roztwory płuczące
• Urządzenie przenośne typu
podłącz & pracuj
BlueZone™

Cavitron® Plus™ | Cavitron® Jet Plus™
• Nowa Technologia Tap-On™ aktywuje jednorazowym
przyciśnięciem pedału nożnego czynność skalingu
lub piaskowania.
• Nowy tryb Prophy Mode Auto Cycles.
• Opcje dodatkowego wzrostu mocy obejmują
tryb turbo po jednokrotnym przyciśnięciu.
• Ulepszona kontrola przepływu wody.
• Steri-Mate® to niezawodność
sterylizacji w autoklawie (750+ cykli)
BlueZone™
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Cavitron® Jet Plus™ Ultrasonic Scaler and Air Polishing System
ReOrder
(230 V, EU)....................................................... 8187501
Cavitron® Select™ SPS®
ReOrder
1x Cavitron® Select™ SPS® ze zbiornikiem,
1x 30K FSI® 1000 końcówka pracująca.................81313E
1x Cavitron® Select™ SPS® bez zbiornika,
1x 30K FSI® 1000 końcówka pracująca................ 81307E

Cavitron® Prophy Powder
Prophy-Jet®
Orzeźwiający smak miętowy proszku
Cavitron Prophy-Jet, który doskonale
usuwa osady zewnątrzpochodne
oraz płytkę nazębną.
ReOrder..................... 130002V
JET-Fresh®
Formuła proszku pozbawionego
sodu dobrze usuwa trudne osady
i doskonale sprawdza się u pacjentów
na niskosodowej diecie.
ReOrder....................... 130203
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Przedstawicielstwo w Polsce

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

biuro@dentsply.pl
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skanuj za pomocą
smartfona
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Cavitron® Plus™ Ultrasonic Scaling Unit
ReOrder
(230 V, EU)....................................................... 8184001
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