Wskazania

„Classic"

Przejdź na SUPRA

Na bazie
wodorowęglanu
sodu
Średnia wielkość
cząstek 76µm
AIR-N-GO® EASY SUPRA 120°
Dostarczane jako standard

SMAKI: Neutralny,
Cola, Malina, Mięta
oraz Cytryna

„PEARL"
Na bazie węglanu
wapnia
Średnia wielkość
cząstek 55 µm

AIR-N-GO® PERIO EASY

„PERIO"
Na bazie glicyny
AIR-N-GO® PERIO

Dostarczana jako opcja

Bardzo szybkie czyszczenie trudnych
przebarwień i kompozytów bez ryzyka
uszkodzenia ich
Uwaga: Ponieważ wyrób nie zawiera sodu,
można stosować u pacjentów wrażliwych lub
na diecie bezsodowej

Usuwanie biofilmu poddziąsłowego
Leczenie chorób przyzębia i
stanów zapalnych wokół implantów
Kieszonki 3 mm - 8 mm

Dostarczana opcjonalnie z zestawem PERIO

Zęby i implanty

Przejdź na PERIO

SMAK: Neutralny

Polerowanie po skalingu
Przygotowanie do wybielania
Czyszczenie obszarów międzystycznych,
bruzd
i kieszonek
Opracowywanie powierzchni zęba
przed trawieniem
Czyszczenie aparatów ortodontycznych
Usunięcie naddziąsłowego biofilmu, płytki
i pozostałości cementu tymczasowego

Średnia wielkość
cząstek 25 µm

Leczenie chorób przyzębia i
stanów zapalnych wokół implantów
Kieszonki 8mm - 10mm

SMAK: Neutralny

Podtrzymujące leczenie periodontologiczne
Kieszonki do 4 mm

AIR-N-GO® PERIO
MAINTENANCE

Dostarczana jako opcja

Więcej informacji na temat
dobrej praktyki i stosowania
AIR-N-GO® easy jest dostępne
na naszym
kanale

OFERTA HANDLOWA
Standard

AIR-N-GO® easy: AIR-N-GO® easy z szybkozłączką,
w zależności od modelu (KaVo*, Sirona*, W&H*, Bien-Air*,
Midwest*), 1x dysza SUPRA 120°, 1x zestaw wprowadzający
10 saszetek proszku „CLASSIC" o różnych smakach
i 2x saszetka proszku „PEARL", 1x zestaw do zabiegów
podtrzymujących AIR-N-GO®
*KaVo, Bien-Air, W&H, Sirona i Midwest są zastrzeżonymi znakami handlowymi.

Opcjonalnie: PERIO easy Zestaw: Dysza AIR-N-GO® PERIO easy i 1 x butelka
160g glicynowego proszku AIR-N-GO® „PERIO"

Dostarczany samodzielnie Dysza AIR-N-GO® PERIO
Dostarczany samodzielnie Dysza podtrzymująca AIR-N-GO®
PERIO MAINTENANCE
SATELEC® S.A.S Firma należąca do Grupy ACTEON®
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Łatwe czyszczenie

Wszystkie zabiegi
piaskowania łatwiejsze
dzięki piaskarce typu
„dwa w jednym”

PL

Jeszcze łatwiejsze piaskowanie dzięki
Usuwanie bakterii
Świeżość

Niezawodność

A k t y w n a Supra
kC oH n O t rR o Ól aB Perio Swoboda
P R Z Y Z Ę B I A

Prostota

4 dysze dla aktywnej kontroli
postępowania w chorobach przyzębia.
W zależności od potrzeb klinicznych wybierz:
• Proszki „CLASSIC" na bazie wodorowęglanu sodu
• Proszek „PEARL" na bazie węglanu wapnia
• Proszek „PERIO" na bazie glicyny

• „Funkcja SUPRA “ do piaskowania naddziąsłowego: codzienne piaskowanie profilaktyczne.
• „Funkcja PERIO“ do piaskowania poddziąsłowego: zabiegi podtrzymujące, periodontologiczne i przy implantach
Wyrób medyczny łączący prostotę z efektami.

Leczenie stanów zapalnych wokół implantów
Kompatybilność

Konstrukcja
Bezpieczeństwo pacjenta

Profilaktyka

Jeden uchwyt dla szerokiego zakresu pielęgnacji i zabiegów

Elastyczność

POJEDYNCZY
uchwyt

Moc i
działanie
Łatwa zmiana

Komfort

KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIE

r u c h u

podwójna
funkcja

Firma ACTEON® EQUIPMENT stworzyła nową generację przenośnych piaskarek
, AIR-N-GO® easy, o podwójnej funkcji:

AIR-N-GO® easy łączy w sobie podstawowe funkcje z niezawodnością ułatwiając Twoje codzienne obowiązki:
•	Szybkie uruchomienie: bezpośrednie podłączenie na rękaw Midwest lub turbinę.
•	Większa swoboda ruchu Obrót 360 stopni, szybkie i dokładne zabiegi
w miejscach wymagających leczenia.
• Łatwiejsze czyszczenie: główne części można zdemontować.

Twoi partnerzy w profilaktyce
i zwalczaniu chorób
Dysze AIR-N-GO® wykorzystują najbardziej zaawansowane techniki modelowania dynamiki
cieczy, zapewniając ciągły, dokładny i kontrolowany sprej bez względu na sytuację kliniczną.
W codziennej praktyce dysze te zapewniają moc i skuteczność przy usuwaniu biofilmu nadi poddziąsłowego.

AIR-N-GO®
SUPRA
DYSZA
(standard)

DYSZA
AIR-N-GO PERIO
EASY

• Idealne narzędzie do wszelkich
naddziąsłowych zabiegów profilaktycznych
w połączeniu z proszkami AIR-N-GO®
„CLASSIC“ lub „PEARL“
• Gwarancja szybkiej i skutecznej procedury
zwiększająca komfort pracy

(opcjonalny zestaw
PERIO easy)
Opis przypadku klinicznego Dr P. ROUAS
(Francja)

DYSZA AIR-N-GO
PERIO
MAINTENANCE
(opcjonalnie)

DYSZA
AIR-N-GO®
PERIO

• Mniejsze zużycie cząsteczek drobnego
proszku AIR-N-GO® „PERIO" w fazie
podtrzymywania
• Leczenie zapalenia błony śluzowej jamy
ustnej i przywrócenie normalnego stanu
• Działanie przeciw postępom choroby przyzębia.

Opis przypadku klinicznego Dr C. LIM
(Wielka Brytania)

(opcjonalnie)

• Innowacyjna konstrukcja w kształcie „łyżki
do butów” zapewniająca łatwe wsuwanie
poddziąsłowe
• Prawdziwa pomoc przy niechirurgicznych zabiegach poddziąsłowych obejmujących zęby
i implanty (3–8 mm kieszonki okołozębowe)
• Wystarczy tylko 5 sekund na daną powierzchnię

Opis przypadku klinicznego Dr C. LIM
(Wielka Brytania)

• Zastosowanie poddziąsłowe do
zabiegów chirurgicznych i niechirurgicznych
(tuneling i przy otwartym płacie)
• Silny podwójny sprej boczny
• Odkażanie głębokich
kieszonek okołozębowych (8-10 mm)
Opis przypadku klinicznego Dr A. PATEL
(Wielka Brytania)

Rozwiązania dostosowane do
Proszki AIR-N-GO® zostały specjalnie opracowane i przebadane w celu zapewnienia
efektywnego wykonania zabiegu, łagodnego dla wszystkich leczonych powierzchni. Wszystkie
proszki są kompatybilne z AIR-N-GO® easy, nie jest konieczna zmiana rękojeści.

• Pełen zakres aktywnych proszków do zastosowań naddziąsłowych odpowiadających preferencjom każdego pacjenta

Proszki
AIR-N-GO®
„CLASSIC"

Twoich potrzeb klinicznych
Proszek AIR-NGO®
„PEARL"

• Proszek do polerowania naddziąsłowego do delikatnej ochrony tkanek

Naturalny na bazie
węglanu wapnia

• Szybkie czyszczenie trudnych przebarwień i kompozytów z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa.

(≈ 55 µm)

• Zmniejszenie kwasowości pH wywołanej przez stany zapalne tkanek; przywrócenie klinicznie zdrowej flory jamy ustnej.
• Przywrócenie naturalnego połysku i perłowości szkliwa zębów.

• Dokładne czyszczenie dające natychmiastowe efekty
• Usuwanie przebarwienia i płytki bakteryjnej nawet w trudno dostępnych
obszarach

Na bazie
wodorowęglanu sodu

• Większy komfort pacjenta: delikatny i skuteczny przy zmniejszonym krwawieniu
podczas zabiegu
Nawet najwrażliwsi pacjenci z zaawansowanym
zapaleniem dziąseł odniosą korzyści z mikrosfer
„PEARL" .

(≈ 76µm)

AIR-N-GO®„PEARL” (x 1000)
Źródło: ICMCB CNRS (Institute of Condensed
Matter Chemistry - French National Centre
for Scientific Research) zdjęcia spod S.E.M.

Proszek
AIR-N-GO® „PERIO"

5 świeżych smaków na bazie w 100% naturalnych aromatów lub olejków eterycznych:
Neutralny, Cola, Malina, Mięta oraz Cytryna

Naturalny na bazie glicy-

• W
 yłącznie do stosowania do zabiegów poddziąsłowych jako uzupełnienie
zabiegów wstępnych.
•	Niskie właściwości ścierne chroniące powierzchnie poddawane zabiegowi (zęby
i implanty) oraz najbardziej delikatne obszary anatomiczne.
•	Zapobiega przyrostowi biofilmu poddziąsłowego.

ny (≈ 25µm)

KONKURENCJA
Wiele zalet i wyjątkowe właściwości:
•	Usuwanie płytki: podczas podtrzymującego
leczenia periodontologicznego na odsłoniętych
powierzchniach korzeni bez naruszania
powierzchni
Warstwowe cząsteczki o
agresywnej geometrii (x 1000)

Na leczonym szkliwie widać wiele
zadrapań (x 300)

Cząsteczki o zmiękczonej
geometrii (x 1000)

Źródło: ICMCB CNRS (Instytut Chemii Skondensowanej Materii -Francuskie Krajowe Centrum Badań Naukowych) zdjęcia spod S.E.M.

Leczone szkliwo: zachowane bez
śladów uderzeń i zadrapań (x
300)

•	Zmniejszenie obciążenia bakteryjnego
w kieszonkach okołozębowych
AIR-N-GO® „PERIO" (x1000)
Źródło: ICMCB CNRS (Institute of Condensed Matter Chemistry - French National Centre for Scientific Research) zdjęcia spod S.E.M.

