Specyfikacje techniczne
Rękojeść: LED
NEWTRON® SLIM B.LED
niebieskie światło (F12900)
białe światło (F12905)

Irygacja: Podłączenie do źródła wody

Płyn uwidaczniający płytkę nazębną
F.L.A.G.™ do B.LED

Uchwyt: LED
NEWTRON® SLIM B.LED
niebieskie światło (F12900)
białe światło (F12905)
Płyn uwidaczniający płytkę nazębną
F.L.A.G.™ do B.LED

Uchwyt: LED
NEWTRON® SLIM B.LED
niebieskie światło (F12900)
białe światło (F12905)
Płyn uwidaczniający płytkę nazębną
F.L.A.G.™ do B.LED
Bluetooth: zdalne ustawianie mocy i
przepłukiwania

Irygacja: Zbiornik 300 ml
(Opcjonalnie zbiornik 500 ml: F62005)
Prędkość przepływu płynów:
5 - 40 ml/min

Irygacja: Zbiornik 300 ml
(Opcjonalnie zbiornik 500 ml: F62005)
Prędkość przepływu płynów:
5 - 40 ml/min

Klasyfikacja urządzenia:......................... Newtron® Booster: Klasa II - Typ BF / Pozostałe wyroby: Klasa I - Typ BF
Napięcie zasilania................................... Newtron® Booster: 100-240 VAC 47-63Hz / Pozostałe wyroby: 100-240 VAC 50/60Hz
Częstotliwość ultradźwięków:................ 28 kHz - 36 kHz
Klasa wyrobu medycznego:................... II a
(zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG)
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Irygacja: Podłączenie do żródła wody

Ochrona zębów dzięki
wykorzystaniu perfekcyjnych wibracji
ultradźwiekowych
i doskonałej jakości
końcówek
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MOGĘ LECZYĆ DOKŁADNIE

I BYĆ SPOKOJNY O WYNIKI.
Efektywne czyszczenie przy zachowaniu ochrony zębów to główny problem trapiący
stomatologów i higienistów na całym świecie.
Nasza opatentowana technologia generatorów NEWTRON® w połączeniu z wysoką jakością
naszych końcówek to Twoje wsparcie na co dzień przy realizacji obietnicy zapewnienia
najlepszej opieki pacjentom: „Troszczę się“

NEWTRON® P5XS B.LED
Elastyczny i autonomiczny
NEWTRON® P5XS B.LED Bluetooth
Innowacyjny i intuicyjny

NEWTRON® P5 B.LED
Konstrukcja i ergonomia

jakość końcówki
stalowej:
standard
Twardość końcówek
NEWTRON®, wykonanych ze
specjalnej stali, jest najbliższa
szkliwu.

NEWTRON® BOOSTER

Kompaktowy i skuteczny
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Dzięki naszym końcówkom
i ich liniowym ruchom zęby
są nie tylko leczone, ale
również zachowane.
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PRZEPROWADZAM DELIKATNE ZABIEGI
Technologia NEWTRON®,
gwarancja efektywności i bezpieczeństwa.
Seria generatorów ultradźwiękowych NEWTRON® jest wyposażona w wyjątkową
opatentowaną technologię Newtron® , dbającą o ochronę zębów, efektywność
i komfort zabiegów.

OCHRONA
 Kontrolowane drgania

Ú Większa precyzja zabiegów, delikatne
działanie na zęby

 Jakość końcówki
stalowej

Ú Zachowanie anatomii i ochrona szkliwa

 Kontrolowana irygacja

Ú Chłodzenie = Bezpieczeństwo tkanek

SKUTECZNOŚĆ

 aksymalna i ciągła skuteczność, bez
 Regulacja częstotliwości Ú M
względu na siłę nacisku.
 Regulacja mocy

Ú Stabilne działanie, nie jest konieczny docisk

 Silna kawitacji

ÚR
 ozbijanie i usuwanie osadów, działanie
czyszczące i dezynfekujące

wygoda
 Liniowe i regularne
drgania

Ú Zachowanie wyczucia
Ú Mniejsze zmęczenie lekarza
Ú Bezbolesne leczenie pacjenta
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ZASPOKAJAM WSZYSTKIE POTRZEBY KLINICZNE MOICH PACJENTÓW
Najwyższej jakości końcówki zapewniające
bezpieczne zabiegi najwyższej klasy

Zoptymalizowany zewnętrzny system płukania

  Najszerszy zakres dostępny na rynku, niemal 80 różnych końcówek o niepowtarzalnej konstrukcji, stopach
i powłokach zapewniających elastyczność kliniczną.

 300ml lub 500ml zbiorniki ze skalą umożliwiają bezpośrednie mieszanie roztworu oraz napełnianie w trakcie
użytkowania.

 Światowa premiera: końcówki z Czystego Tytanu do czyszczenia implantów.

 Łatwa i precyzyjna regulacja przepływu zapewnia silniejszą kawitację i
maksymalną efektywność końcówki (rozbijanie osadów, działanie dezynfekujące).

Periodontologia

Pielęgnacja
implantów

Endodoncja

Chirurgiczna
endodoncja

Profilaktyka

Stomatologia
zachowawcza i
rekonstrukcyjna

 Możliwość stosowania dowolnego roztworu płuczącego, w tym wody, podchlorynu sodu czy też
chlorheksydyny.

 Często kopiowane, zawsze niedoścignione, nasze końcówki zaprojektowano tak, że wibrują z pojedynczym
trybem rezonansu podstawowego zapewniając maksymalną i ciągłą skuteczność.

Intuicyjne procedury
do przeprowadzania
bezpiecznych procedur
klinicznych
 Ustawienie mocy jest dokładnie określane dzięki Color
Coding System™, który intuicyjnie dopasowuje każdą
końcówkę do jednego z 4 zakresów mocy, zapewniając
najbezpieczniejsze interwencje.
 Opcja Bluetooth NEWTRON® P5XS automatycznie
konfiguruje moc i płukanie zapewniając długotrwałe
użytkowanie końcówki i maksymalny komfort pacjenta.
Aplikacja P5XS app zapewnia dostęp do oferty końcówek
proponując optymalne ustawienia dla każdej końcówki
oraz do filmów pokazujących przypadki kliniczne
i protokoły stosowania.
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LEPIEJ WIDZĘ

LEPIEJ LECZĘ
Nowa i dokładniejsza wizja skalingu
dzięki technologii B.LED
Technologia B.LED daje wskazówki lekarzowi w czasie rzeczywistym.
Po naniesieniu na zęby fluorescencyjny płyn F.L.A.G.™ dla B.LED uwidacznia docelową
płytkę nazębną i zaczyna świecić w niebieskim świetle rękojeści NEWTRON® SLIM B.LED.

Komfort widzenia
JakośĆ leczeniA
Edukacja na temat higieny jamy ustnej

Wyjątkowe korzyści:
► Idealnie uwidacznia płytkę nazębną na potrzeby kontrolowanej pielęgnacji
klinicznej.
► Zwiększa dokładność zabiegu i pozwala uniknąć nadmiernego używania
instrumentów, chroniąc w ten sposób zdrowe tkanki.
► Podnosi jakość kliniczną dzięki dokładniejszemu i skutecznemu leczeniu.
Takie fluorescencyjne uwidacznianie umożliwia również lekarzom edukowanie pacjentów
i zachęcanie do przestrzegania zasad higieny jamy ustnej.

Bez B.LED
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Z B.LED
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konstrukcja
Konstrukcja odpowiada
potrzebom ergonomii
i higieny	
 Eleganckie urządzenia: płaskie szklane powierzchnie,
czyste linie i świecące pokrętło mocy
 Praktycznie dopasowane: nachylenie płaszczyzny
przedniej dla lepszej interakcji z lekarzem oraz
dostępności ustawień i rękojeści.
 Spełnienie wymagań higienicznych: pełna higieniczna
szczelność dla płynów, ściągane pokrętło regulacji mocy
dla łatwego odkażania.

Elegancka i wyważona
rękojeść NEWTRON® SLIM
 Ergonomiczny kształt, niezależnie od położenia
rękojeści, z elastycznym przewodem.
 Tytanowe wnętrze zapewniające najwyższą odporność
na korozję.
	B.LED: uwidacznianie płytki nazębnej i doskonała
widoczność w jamie ustnej (2 białe i niebieskie,
wymienne i nadające się do sterylizacji w autoklawie
pierścienie LED oraz 6 diod wysokiej mocy).

Wyjątkowy uchwyt na
rękojeść zapobiegający
spadaniu
Zainstalowane z przodu lub z boku urządzenia, silikonowe
uchwyty można wyjąć i sterylizować w autoklawie.
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