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Suntem experţi în anse
De la proiectarea primului scaler piezoelectric în domeniul stomatologiei, ACTEON®
EQUIPMENT, acum 45 de ani, ne-am ocupat în mod constant de inovarea noilor anse
electronice şi ultrasonice. Cu ajutorul investiţiilor continue în domeniul cercetării şi
dezvoltării, şi a parteneriatelor cu medici, universităţi şi experţi în stomatologie din
întreaga lume, am reuşit să dezvoltăm produse unice, renumite în întreaga lume, vândute
în peste 135 de ţări.
Scopul nostru este acela de a oferi atât inovaţii clinice şi tehnice care se ridică la standardele
medicilor stomatologi şi igienişti dentari, cât şi aplicaţii clinice în concordanţă cu evoluţia
aşteptărilor pacienţilor.
Cu peste 80 de tipuri diferite de anse, ACTEON® EQUIPMENT oferă cea mai variată gamă
de instrumente care acoperă toate ariile clinice: proﬁlaxie, parodontologie, întreţinerea
implanturilor, endodonţie şi proteze.

Protejaţi dinţii cu ajutorul vibraţiilor
perfecte ultrasonice şi a calităţii
anselor din oţel
Tehnologia şi ansele NEWTRON® se ridică la nivelul expertizei clinice a practicienilor.
Micro-oscilaţiile ultrasonice transmise de la piesa de mână către ansă generează o mişcare
perfect liniară. Astfel, ansa execută mişcări de du-te-vino în axul piesei de mână.
Partea activă a ﬁecarei anse se aﬂă pe distal 2-3 mm. Această suprafaţă de lucru poate ﬁ
aplicată pe zona care necesită tratament, prin mişcare progresivă de la coroană către rădăcină.

Mişcarea liniară a ansei poate ﬁ utilizată în diverse moduri complementare:
• mişcare de ştergere: recomandată pentru tartru şi îndepartarea
bioﬁlmului.
ansa trebuie aplicată tangenţial pe zona tratată şi utilizată cu întreaga
parte activă (ﬁg.1).

Pentru ﬁecare indicaţie, ansele NEWTRON® sunt proiectate din diverse aliaje special
adaptate suprafeţei tratate: smalţ, proteze, implanturi.
Sistemul de codare a culorilor CCS ™ asociază intuitiv ﬁecare ansă cu unul dintre cele
patru trepte de putere, pentru eﬁcienţă maximă şi utilizare sustenabilă a ansei.

ﬁg.1

• mişcare de ciocănire: utilizată pentru a fragmenta depozite mari de
tartru şi pentru îndepartarea cimentului.
ansa trebuie poziţionată cu faţa la elementul de îndepărtat şi utilizată
fără a aplica presiune pe acest punct (ﬁg.2).

Exclusivă şi patentată, tehnologia NEWTRON® conferă tratamentelor conservare, eﬁcacitate
şi confort.
Doar procedurile noastre industriale şi controlul riguros al calităţii pot garanta adaptarea
perfectă a anselor la generatoarele noastre cu ultrasunete. Modulul electronic, piesa de
mână şi ansa sunt proiectate să interacţioneze în armonie şi să ofere performanţe optime
pentru dumneavoastră şi pacienţii dumneavoastră.

ﬁg.2

Tehnologia NEWTRON®, garanţie pentru eﬁcienţă şi siguranţă.
• Îngrijire
vibraţii controlate
calitate a anselor din oţel
control total al umezirii
• Eﬁcacitate

Cuprins
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ajustare a frecvenţei
reglaj al nivelului de putere
cavitaţie puternică

PROFILAXIE

P. 10-15 PARODONTOLOGIE
P. 16-19 ÎNTREŢINEREA IMPLANTURILOR

• Confort
vibraţii liniare şi regulate

De asemenea, vibraţiile ultrasonice creează un efect biologic numit
cavitaţie care prezintă beneﬁcii interesante.
Atunci când un lichid este expus la vibraţii ultrasonice, valul acustic
induce modiﬁcări de presiune destul de însemnate care determină
apariţia unor bule mici de vapori, fenomen numit cavitaţie.
Aceste bule sunt extrem de instabile şi explodează violent, determinând
fragmentarea şi îndepărtarea depozitelor.

P. 20-27 ENDODONŢIE
P. 28-33 PROTETICĂ ŞI ESTETICĂ

În plus, fenomenul de cavitaţie creează micro-bule de oxigen care au
efect de curăţare, dezinfectant*.

* Lea S.C. "Degradarea scalerelor ultrasonice provocată de cavitaţie" - Dental Health 2008; 47:2-6
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PROFILAXIE

Prevenţie zilnică şi tratament
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Ref. F00246

1

Ansă universală
Recomandată pentru
tratamente simple: detartraj
supra-gingival grosier.
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Ref. F00248

Tratament versatil,
delicat, igienic

Ref. F00247

2

Ref. F00245

1S

Ref. F00359

10X

Tartru voluminos

Ansă subţire

Interproximală

Recomandată pentru îndepărtarea
pungilor supra-gingivale
semniﬁcative.
Aplicaţi porţiunea plată pe suprafaţa
dintelui.

Proiectată pentru detartraj supraşi sub-gingival.
Marginile laterale mai active ale acesteia
o fac potrivită pentru detartrajul spaţiilor
interproximale.

Cu ajutorul părţii active plate,
este în mod deosebit potrivită
pentru detartrajul spaţiilor interproximale
şi supra-gingivale.
Forma sa anatomică permite un tratament
rapid şi eﬁcient.

ire decât
ă și mai subț
Ansa mai lung
robustă.
și
dată puternică
Nr.1, este toto

Proﬁlaxie

Proﬁlaxie

Primul pas
detartraj supra-gingival

3

Pete
Îndepărtarea colorațiilor şi petelor
(tutun, ceai, cafea, etc.).
Ansa se foloseşte prin aplicarea extremităţii rotunjite pe suprafaţa de tratat.
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Kit detartraj (Ref. F00900): include ansele Nr.1, Nr.2, Nr.10X şi Nr.10Z, o cutie autoclavabilă din plastic şi 4 chei albastre pentru cuplu
autoclavabile.

Kit detartraj (Ref. F00934): include ansele Nr.1, Nr.1S, Nr.10X şi H3, o cutie autoclavabilă din plastic,
3 chei albastre pentru cuplu şi una verde autoclavabile.
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Ref. F00253

10P

Pungi de tartru
superﬁciale
Instrument ﬁn, rotund, potrivit
pentru pungi de tartru cu grosime
de maxim 2-3mm.

Minim de masă dentară îndepărtată
şi micro-abraziune

Ref. F00254

10Z

Sub-gingival
Recomandat pentru detartrajul
pungilor medii (< 4mm).
Îndepărtarea bioﬁlmului şi a depozitelor
moi, pe durata evaluării grosimii
depozitelor de tartru cu utilizarea
marcajelor la ﬁecare 3mm.

Ref. F02040

EX1

Ansă rotundă,
diamantată 76μm
Pregătirea suprafeţei ocluzale şi a marginilor
cervicale.
Eliminarea structurii dentare hipermineralizate.

Ref. F02041

Proﬁlaxie

Proﬁlaxie

Detartraj sub-gingival
şi investigaţii

EX2

Ansă rotundă ½
diamantată, plan mezial 76μm
Pregătirea suprafeţei meziale fără lezarea
suprafeţelor dentare adiacente.
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Ref. F02042

EX3

Ref. F02044

EXL

Ansă rotundă ½ diamantată,
plan distal 76μm

Ansă rotundă ½ , diamantată,
orientată stânga, 76μm

Pregătirea suprafeţei distale fără lezarea suprafeţelor dentare adiacente.

Curbată 45°spre stânga, ansa EXL permite accesul
în zona în care se aﬂă leziunea, în special în zone
posterioare, fără lezarea ariilor adiacente.
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Ansele Excavu
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Ref. F02043

EXR

Ansă rotundă ½, diamantată
orientată dreapta, 76μm
Curbată 45° spre dreapta, ansa EXR permite
accesul în zona în care se aﬂă leziunea, în special în
zone posterioare, fără lezarea ariilor adiacente.
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* Takanashi H. "Efectul anselor ultrasonice diamantate asupra capacităţii de lipire a
materialelor compozite cu dentina" IADR/ AADR/CADR-2007; poster 1509

Kit Excavus (Ref. F00739): include ansele EX1, EX2, EX3, EXL şi EXR,
un suport metalic şi o cheie de cuplu universală.

9

PARODONTOLOGIE

Tratamente parodontale delicate, non-chirurgicale
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Ref. F00369

H3

Parodontologie iniţială,
cadran anterior
Instrument ideal pentru tratament iniţial,
face posibil tratamentul blocului incisiv-canin.
Marginea de ghidaj este orientată paralel cu
punga.

rodontală,
nde în punga pa
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Ref. F00115

Îndepărtarea bioﬁlmului

Ref. F00114

H4L

Ref. F01001

Parodontologie pentru
cadranul premolar şi molar,
ansă orietată la stânga
Primul instrument recomandat pentru tratarea
tuturor suprafeţelor şi furcaţiilor.
• Maxilar: suprafeţele bucale şi distale ale
cadranului 2, pivot la 13, apoi suprafeţele
bucale şi meziale ale cadranului 1.
• Mandibular: suprafeţele bucale şi distale ale
cadranului 4, pivot la 43, apoi suprafeţele
linguale şi meziale ale cadranului 3.

H4R

Ref. F01004

TK1-1L

Sondă scurtă

Sondă lungă

Gradată la ﬁecare 3mm,
ansa TK1-1S este recomandată
pentru examinarea pungilor înguste şi
moderate (< 4mm) şi pentru întreţinerea
cazurilor simple.

Recomandată pentru examinarea şi
întreţinerea pungilor medii spre
mari (> 4mm).
Constituie un instrument care facilitează
diagnoza pe durata debridării şi irigării
pungilor.
a se aplica
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Ref. F02162

TK2-1L

Ref. F02161

TK2-1R

Parodontologie pentru
cadranul premolar şi molar,
ansă orietată la dreapta

Întreţinerea cadranelor
premolare şi molare,
ansă orietată la stânga

Întreţinerea cadranelor
premolare şi molare,
ansă orietată la dreapta

Al doilea instrument recomandat, după ansa H4L :

Recomandată pentru întreţinerea pungilor
moderate spre adânci şi a furcaţiilor.
Echivalentă cu sonda Nabers.

Este complementară ansei TK2-1L şi este
recomandată pentru întreţinerea pungilor
moderate spre adânci şi a furcaţiilor.
Echivalentă cu sonda Nabers.

• Maxilar: suprafeţele palatine şi meziale ale
cadranului 2, pivot la 13, apoi suprafeţele
bucale şi distale ale cadranului 1.
• Mandibular: suprafeţele linguale şi meziale
ale cadranului 4, pivot la 43, apoi suprafeţele
bucale şi distale ale cadranului 3.
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TK1-1S

Kit Perio (Ref. F00936): include ansele Nr.1S, H3, H4L şi H4R,
o cutie din plastic autoclavabilă, o cheie de cuplu de culoare albastră şi 3 chei de culoare verde autoclavabile.

Parodontologie

Parodontologie

Debridare parodontală

H4L / TK2-1L
H4R / TK2-1R
Kit întreţinere BDR (Ref. F00937): include ansele TK1-1S, TK1-1L, TK2-1L şi TK2-1R,
o cutie din plastic autoclavabilă şi 4 chei de cuplu de culoare verde autoclavabile.
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Ref. F00366

H1

Întreţinere parodontală

Ref. F00367

H2L

Ansă diamantată
pentru întreţinerea
rădăcinilor,
zonă anterioară 30 μm

Ansă diamantată pentru
întreţinerea rădăcinilor
în cadranele premolar
şi molar 30 μm, orientare stânga

• Mini-ansă diamantată recomandată pentru tratamente simple în zona cervicală.
• Eﬁcientă de asemenea pentru retragerea
ţesutului granular.

Micro-sondă diamantată recomandată pentru
tratamentul furcaţiilor şi a spaţiilor înguste.
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Ref. F00090

P2L

Ref. F00091

Parodontologie

Parodontologie

Întreţinerea rădăcinilor

P2R

Debridarea cadranelor
premolare şi molare,
ansă orietată la stânga

Debridarea cadranelor
premolare şi molare,
ansă orietată la dreapta

Micro-ansă rotundă recomandată pentru
debridare parodontală în prezenţa unui
paradonţiu ﬁn şi în spaţii înguste.
• Maxilar: suprafeţele bucale şi distale ale
cadranului 2, pivot la 13, apoi suprafeţele
palatine şi meziale ale cadranului 1.
• Mandibular: suprafeţele bucale şi distale ale
cadranului 4, pivot la 43, apoi suprafeţele
linguale şi meziale ale cadranului 3.

Al doilea instrument recomandat, după ansa P2L.
Angularea dublă permite tratamentul suprafeţelor
diﬁcil de accesat (spaţii inter-radiculare, pungi
adânci).
• Maxilar: suprafeţele bucale şi meziale ale
cadranului 2, pivot la 13, apoi suprafeţele bucale
şi distale ale cadranului 1.
• Mandibular: suprafeţele linguale şi meziale ale
cadranului 4, pivot la 43, apoi suprafeţele bucale
şi distale ale cadranului 3.
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Ref. F00368

H2R

Ansă diamantată pentru
întreţinerea rădăcinilor
în cadranele premolar şi molar
30 μm, orientare dreapta
Micro-sondă diamantată recomandată pentru
tratamentul furcaţiilor şi a spaţiilor înguste.
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H2L / P2L
H2R / P2R
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Kit Intro Perio (Ref. F00718): include ansele H1, H2L, H2R şi H3,
o cutie din plastic autoclavabilă şi 4 chei de cuplu de culoare verde autoclavabile.

Kit PerioPrecision (Ref. F00739): include ansele P2L, P2R şi TK1-1S,
o cutie din plastic autoclavabilă şi 3 chei de cuplu de culoare verde autoclavabile.
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ÎNTREŢINEREA
IMPLANTURILOR

Proﬁlaxia şi tratamentul implanturilor
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PH1

Ref. F00702

Igiena cadranului
anterior
Micro-ansă elastică în formă de chiuretă
universală pentru tratamentul grupurilor incisiv/
canin.
• Îndepărtarea bioﬁlmului şi a depozitelor cu
aderenţă scăzută fără a zgâria suprafeţele
protetice.
• Lustruirea şanţurilor şi fosetelor dinţilor
naturali.
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Ref. F00705

Tratamentul peri-implantitei
şi întreţinere

PH2L

Ref. F02121

IP1

Igiena cadranelor
premolare şi molare,
ansă orietată la stânga

Debridarea bontului protetic
al implantului şi a ﬁletului
cu pas mare

Micro-ansă elastică în formă de chiuretă 13-14
pentru îndepărtarea bioﬁlmului şi a depozitelor
cu aderenţă scăzută, pentru tratamentul
grupurilor posterioare.
• Întreţinerea ﬁletului şi a bontului protetic.
• Detartrajul protezelor.

Ansă din titan pur cu o extremitate mai
lată pentru curăţarea bontului protetic şi
debridarea ﬁletului cu pas mare.

Ref. F02123

IP2R

Debridarea implantului cu
ﬁlet mediu,
orientare dreapta

Ref. F00706

PH2R

Ansă din titan pur cu o formă similară ansei P2R
pentru debridarea ﬁletului cu pas mediu.
Abordarea poate ﬁ chirurgicală sau nonchirurgicală.

Igiena cadranelor
premolare şi molare,
ansă orietată la dreapta
Micro-ansă elastică în formă de chiuretă 13-14
pentru îndepărtarea bioﬁlmului şi a depozitelor
cu aderenţă scăzută, pentru tratamentul
grupurilor posterioare.

Ref. F02125

Ref. F02122

Întreținerea implanturilor

Întreținerea implanturilor

Proﬁlaxia implanturilor
şi a protezelor

IP2L

Debridarea implantului cu
ﬁlet mediu, orientată stânga
Ansă din titan pur cu o formă similară
ansei P2L pentru debridarea ﬁletului cu
pas mediu. Angularea permite mişcarea în
jurul întregului implant pentru decontaminare
completă.
titan pur
tProtect din
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protejează su

Ref. F02124

IP3L

Debridarea implantului cu
pas ﬁn, orientare stânga
Ansă din titan pur cu o extremitate ascuţită potrivită
pentru curăţarea implanturilor cu pas ﬁn. Toate
tipurile de implanturi pot ﬁ tratate cu aceste anse
diferite ca mărime.
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IP3R

Debridarea implantului cu
pas ﬁn, orientare dreapta
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Kit Periosoft (Ref. F00906): include ansele 4 PH1, 4 PH2L şi 4 PH2R, o cutie din
plastic autoclavabilă şi 3 chei de cuplu de culoare neagră autoclavabile.

Ansă din titan pur cu o extremitate ascuţită
potrivită pentru curăţarea secţiunilor interioare
ale implanturilor cu pas ﬁn.

Kit ImplantProtect (Ref. F02120):
include ansele IP1, IP2L, IP2R, IP3L şi IP3R,
un suport din metal şi o cheie de cuplu universală autoclavabilă.

19

ENDODONŢIE
De ultimă oră

20

21

Ref. F88181

CAP1

Ansă cu micro-lamă
lungime 12mm,
înclinaţie 6%
Ansa CAP1 se utilizează cu partea laterală
activă pentru :
• Finisarea pereţilor şi lustruire.
• Îndepărtarea cimentului temporar şi a
rezidurilor dentinare.
• Îndepărtarea proeminenţelor dentinare.
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Ref. F88183

CAP3

Irigarea
canalului

Ref. F88182

CAP2

Ansă cu micro-lamă,
lungime 9mm,
înclinaţie 5%
Ansa CAP2 prezintă o parte laterală
şi extremitatea active şi este utilizată prin
metoda ştergerii pentru îndepărtarea punţilor
dentinare.
• Localizarea MB2 (al doilea canal mezio-bucal) şi
identiﬁcarea canalelor ascunse.
• Pregătirea camerei pulpare.
• Îndepărtarea stratului dentinar care ar putea
masca accesul la canalul MB2.
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Ref. F88017

ET18D

Ansă cu micro-lamă,
lungime 8mm, înclinaţie
6%

Ansă din oţel diamantat
76μm, lungime 18mm,
înclinaţie 5%

Ansa CAP3 prezintă o extremitate foarte ascuţită
recomandată pentru:
• Localizarea şi deschiderea canalelor calciﬁate.
• Fragmentarea calciﬁerilor sau a pietrelor pulpare
în camera pulpară.
• Slăbirea pivoţilor din ﬁbră.
• Localizarea canalelor anexe.
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Ansa ET18D diamantată se utilizează pentru:
• Finisarea cavităţii de acces.
• Îndepărtarea pragurilor dentinare, a
calciﬁcărilor şi a materialelor de obturație.

Ref. F88020

IRRI 20, 25

Limes K 10, 15, 25, 30

Anse cu irigare ultrasonică
pasivă (PUI) de diferite
lungimi şi diametre

Anse de diferite lungimi şi diametre,
înclinaţie 2%

Ansele Irrisafe™ se adaptează la dimensiunile
canalului:
Ø 20 lungime 21mm şi 25mm
Ø 25 lungime 21mm şi 25mm
Ansele Irrisafe™ sunt utilizate pentru irigare,
imediat ce canalul a fost pregătit.
• 20ml de lichid de irigare (NaOCl) se injectează
în canal.
• Irrisafe™ se introduce cu 2mm mai puţin decât
lungimea de lucru şi se activează prin efectuarea
de mişcări de retragere pentru a elimina
detritusul şi straturile colorate.
• Se repetă de 3x 1 minut în ﬁecare canal.
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Ø 10 lungime 21mm şi 25mm
Ø 15 lungime 21mm şi 25mm
Ø 25 lungime 21mm şi 25mm
Ø 30 lungime 21mm şi 25mm
Recomandările pentru ansele K sunt irigarea, retragerea
dentinei calciﬁate, îndepărtarea resturilor de gutapercă şi a
instrumentarului rupt.
Pentru irigare, ansele ultrasonice se utilizează cu soluţie
dezinfectantă. Pentru a oferi o decontaminare ﬁnală, utilizaţi
hipoclorit de sodiu până la îndepărtarea petelor.
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Blister cu 4 anse: IRR 20-21 (Ref. F43807), IRR 20-25 (Ref. F43808),
IRR 25-21 (Ref. F43805), IRR 25-25 (Ref. F43806).

Ansă rotundă diamantată utilizată pentru
căutarea canalelor şi localizarea celor calciﬁate.

Kit EndoSuccess Canal Access Prep (Ref. F88180):
include ansele CAP1, CAP2 şi CAP3, un suport metalic şi cheie de cuplu universală autoclavabilă.

Ansele tip K se adaptează la multiplele dimensiuni ale
canalului:

ETBD

Ansă rotundă diamantată,
lungime 20mm,
înclinaţie 5%
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Endodontie

Endodonţie

Pregătirea
cavității de acces

* van der Sluis L.W.M. "Irigare pasivă cu ultrasonice a canalului radicular:
o analiză a literaturii"
Int. Endodont. J. 2007; 40; 4: 415-428

Blister cu 4 anse: K10-21 (Ref. F43710), K10-25 (Ref. F43712),
K15-21 (Ref. F43715), K15-25 (Ref. F43717), K25-21 (Ref. F43725),
K25-25 (Ref. F43727), K30-21 (Ref. F43730), K30-25 (Ref. F43732).
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Ref. F88011

Retratament
și obturație

ET20

Ref. F88013

Ansă retratament,
lungime 20mm,
înclinaţie 6%

Ansă retratament
diamantată, 30 μm,
lungime 20mm, înclinaţie 5%

Ansa din oţel ET20 se utilizează în prima
treime coronară pentru:
• Îndepărtarea materialului de obturație, a
conurilor de argint folosite pentru obturarea
canalului şi a instrumentelor rupte.
• Îndepărtarea detritusului şi a straturile colorate.

Ansa din oţel diamantată ET20D se foloseşte
în prima treime coronară pentru îndepărtarea
materialelor foarte dure, prin perierea pereţilor.

Ref. F88018

ET25

Ref. F88021

ET25S

Ansă titan-niobiu scurtă,
lungime 15mm, înclinaţie 4%

Ansă recomandată pentru retratament în
treimea mijlocie şi cea apicală şi pentru extracţia
instrumentelor rupte.
n care este
an-niobiu di
Aliajul de tit
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Kit EndoSuccess Retreatment (Ref. F00737):
include ansele ET18D, ET20, ET25, ET25S, ETBD şi ETPR ,
un suport metalic şi o cheie de cuplu universală autoclavabilă.

Ref. F88012

ET40

Ansă retratament lungă,
40mm, înclinaţie 4%
Ansa din oţel ET40 se utilizează pentru
îndepărtarea rapidă a instrumentelor rupte în
treimea mijlocie a canalelor largi şi drepte.

Ref. F88014

ET40D

Ansă retratament lungă,
40mm, diamantată 30 μm,
înclinaţie 4%
Ansa din oţel diamantat ET40D se utilizează
pentru retratamentul materialelor foarte dure
din treimea mijlocie.

D ampliﬁcă
tat al ansei ET20
Stratul diaman
ne laterală
ziu
ra
ab
e și de
efectul de tăier
al acesteia.

Ansă titan-niobiu,
lungime 20mm,
înclinaţie 3%
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ET20D

Endodonţie

Endodonţie

Retratament
de canal

Ansa scurtă ET25S este proiectată pentru
retratamentul treimii coronare şi a
istmusurilor.

* E.W. Collings "Superconductivitate aplicată, metalurgie şi fizica aliajelor din titan" 1985

Ref. F88022

ET25L

Ref. F88009

SO4

Ansă titan-niobiu lungă,
25mm, înclinaţie 3%

Condensator ﬁn,
lungime 40mm, înclinaţie 4%

Ansa lungă ET25L este potrivită pentru
retratament în treimea apicală şi pentru
canale lungi şi drepte.

Ansa SO4 este proiectată pentru condensarea
laterală a resturilor de gutapercă prin efectul de
încălzire. Se utilizează uscată, fără irigare.
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Kit Endo (Ref. F00925): include ansele ET20D şi ET40D, un blister cu 4 anse K15-21, un blister cu 4 anse K15-25,
o cutie din plastic autoclavabilă şi o cheie de cuplu universală autoclavabilă.
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Ref. F00065

AS3D

Ansă universală diamantată
30μm, lungime 3mm,
înclinaţie 9%
Ansa AS3D este proiectată pentru chirurgia
apicală a dinţilor anteriori. Trebuie utilizată fără
presiune, la puterea eﬁcientă cea mai mică.

Ref. F00067

AS9D

Ansă diamantată 30μm,
lungime 9mm, înclinaţie 8%
Ansa AS9D este recomandată pentru
cazurile complexe şi permite pregătirea
canalului radicular până la treimea coronară.
Secţiunea diamantată se aﬂă doar la extremitatea
instrumentului cu scopul de a nu pregăti în exces
canalul.
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Ref. F00080

Ref. F00079

AS6D

Ansă diamantată 30μm,
lungime 6mm, înclinaţie 9%
Al doilea instrument recomandat, trebuie
utilizat pentru obţinerea unei lungimi
de lucru de minim 5mm.

Ref. F00081

Ref. F00118

S12-70D

Ansă retrochirurgie angulată
la 70°, diamantată 30μm,
lungime 5mm, înclinaţie 9%
Ansa S12-70D este recomandată pentru
tratamentul zonelor posterioare, in canale diﬁcil
de accesat sau asupra rădăcinilor cu orientări
speciﬁce.

Ref. F00106

Endodonţie

Retrochirurgie

Endodonţie

Chirurgie apicală

P14D

Ansă retrochirurgie
universală,
diamantată 30μm,
lungime 5mm, înclinaţie 7%
Ansa P14D este recomandată pentru pregătirea
canalelor dinţilor anteriori.
tamentul
tro fac posibil tra
Ansele micro-re
a rapidă.
ând vindecare
minimal asigur

ASRD

Ansă orientată dreapta,
diamantată 30μm,
lungime 3mm,
înclinaţie 10%
Ansa ASRD este recomandată pentru chirurgia
apicală a premolarilor şi molarilor.
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Ref. F00107

P15LD

Ref. F00108

P15RD

Ansă retrochirurgie orientare
stânga, diamantată 30μm,
lungime 5mm, înclinaţie 7%

Ansă retrochirurgie orientare
dreapta, diamantată 30μm,
lungime 5mm, înclinaţie 7%

Ansa P15LD este recomandată pentru pregătirea
canalelor premolarilor şi molarilor.

Ansa P15RD este recomandată pentru pregătirea
canalelor premolarilor şi molarilor.

ASLD

Ansă orientată stânga,
diamantată 30μm,
lungime 3mm,
înclinaţie 10%
Recomandată pentru chirurgia apicală a
premolarilor şi molarilor.
Acest instrument trebuie utilizat cu presiune
scăzută.
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Kit EndoSuccess Apical Surgery(Ref. F00069):
include ansele AS3D, AS6D, AS9D, ASLD şi ASRD,
un suport din metal şi o cheie de cuplu universală autoclavabilă.

Kit Micro-Retro (Ref. F00912): include ansele P14, P15LD şi P15RD,
o cutie din plastic autoclavabilă, şi 3 chei de cuplu de culoare galbenă autoclavabile .27

PROTETICĂ
& ESTETICĂ
Perfecţiune fără limite
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Ref. F02250

PM1

Ref. F02251

PM2

Ansă pentru preparație,
cu vârf rotunjit,
diamantată 76 μm

Ansă pentru ﬁnisare,
cu vârf rotunjit,
diamantată 46 μm

Primul instrument ultrasonic recomandat, după
secvenţa rotativă.
Pregătire intrasulculară a dentinei şi poziţionarea
pragului.

Corectarea neregularităţilor de la nivelul pragului
şi demararea etapei de lustruire.
Învelişul diamantat, mai puţin dens decât cel al
ansei PM1, permite obţinerea unei ﬁnisări de
ultimă generaţie.

rfectMargin
e și cu prag Pe
Ansele rotund
m pentru
1m
la
arcaj laser
prezintă un m
lui.
su
lcu
su
a
re
tra
a controla pene

Ref. F02252

30

Finisare protetică cu
prag

PM3

Ref. F02253

PM4

Ansă pentru lustruire,
cu vârf rotunjit, ﬁn

Pregătire corono-radiculară,
conică, diamantată 46 μm

Acest instrument în întregime neted
este ultimul recomandat şi are rolul de
a îmbunătăţi starea suprafeţei la limita cervicală
înainte de luarea amprentei.

După faza rotativă, se utilizează ansa
PM4 pentru:
• Pregătirea treimii superioare a camerei canalului.
• Realizarea unui oriﬁciu de conectare anatomic.
• Curăţarea pereților radiculari.
• Netezirea oriﬁciilor de conectare pentru conurile
anatomice.
în ambele
te disponibilă
Ansa PM4 es
argin.
kituri PerfectM

Kit PerfectMargin Rounded (Ref. F00738): include ansele PM1, PM2, PM3 şi
PM4, un suport metalic şi o cheie de cuplu universală autoclavabilă.

Ref. F02254

PMS1

Ref. F02255

PMS2

Ansă pentru preparație cu
prag, diamantată 76 μm

Ansă pentru ﬁnisarea, cu
prag diamantată 46 μm

Primul instrument ultrasonic
recomandat, după secvenţa rotativă.
Penetrarea sulcusului pentru continuarea
pregătirii dentinei, pentru corectarea "buzei" şi
obţinerea unei linii de ﬁnisare cu prag.

Ansă pentru ﬁnisarea cu prag, fără risc
de leziune în sistemul ataşat şi cu începutul
lustruirii datorită granulaţiei ﬁne a stratului
diamantat.

Ref. F02256

Protetică și estetică

Protetică și estetică

Finisare protetică
cu şanfren
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Polişare, cu prag, netedă
Polişare şi îmbunătăţire a suprafeţei.
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Kit PerfectMargin Shoulder (Ref. F00736): include ansele PMS1, PMS2, PMS3 şi PM4,
un suport metalic şi o cheie de cuplu universală autoclavabilă.
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Ref. F02021

PMV1

Bilă diamantată 107 μm
Efectuați tăieturi pe marginea incizală,
controlând adâncimea cu raza vârfului
rotund. Apoi alăturaţi tăieturile în adâncime pentru a obține o reducere homotetică de 1.5mm.
Completaţi reducerea vestibulară.

Ref. F02022

Detaşare şi condensare

PMV2

Ref. F00249

5AE

Ref. F00113

C20

Lingură externă
diamantată 107 μm

Detaşare cu ajutorul
spray-ului

Condensare,
Piezocem

După retracţia gingivală efectuată cu
Expazyl®*, plasaţi marginile liniilor de ﬁnisare
gingivală cu ajutorul ansei PMV2 paralel cu
suprafaţa de preparat.
Plasaţi liniile de ﬁnisare interproximale cu ajutorul
anselor PMV2 şi 3, menţinând dispozitivul de
prindere perpendicular pe suprafaţă preparată.

Recomandată pentru detaşarea pivoţilor din
canalele radiculare, combinată cu ansele
endodontice de retratare şi pentru coroane.
Aplicaţi ansa 5AE pe suprafaţa linguală sau
palatină şi pe cea bucală înainte de ﬁnisarea
suprafeţei ocluzale. Ţineţi extremitatea plată a
instrumentului apăsată ferm pe dinte.

Ansă de condensare pentru inlay-uri sau onlay-uri
pe dinții posteriori.
Se utilizează în secvenţe de 10 secunde până la
integrarea completă a piesei protetice în cavitate.
În general, doua sau trei secvenţe sunt suﬁciente;
după ﬁecare secvenţă, cimentul în exces se
îndepărtează de pe margini.

Protetică şi estetică

Protetică și estetică

Finisarea fațetelor ceramice
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Ref. F02023

PMV3

Ref. F02024

PMV4

Lingură externă netedă

Lingură internă
diamantată 107 μm
Plasaţi marginile incizale cap la cap cu
ajutorul ansei PMV3, perpendicular pe suprafaţa
preparată.
Apoi uniţi liniile de ﬁnisare incizală şi proximală cu
ansa PMV2/3.

Neteziţi liniile de ﬁnisare interproximală şi gingivală cu ansele PMV4 şi 5, menţinând dispozitivul
de prindere perpendicular pe suprafaţă.

Ref. F88019

ETPR

Ansă detaşare
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Ansă puternică din oţel pentru detaşarea pivoţilor
şi a coroanelor. Se utilizează cu irigare, în contact
cu elementul de detaşat şi la putere maximă.

Ref. F02026

PMV6
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Bilă netedă
Neteziţi suprafeţele vestibulare şi liniile de
ﬁnisare incizale.
Ref. F02025

PMV5

Lingură internă netedă
Neteziţi liniile de ﬁnisare interproximală şi
gingivală cu ansele PMV4 şi 5, menţinând
dispozitivul de prindere perpendicular pe
suprafaţă.
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* Acest dispozitiv medical este un produs sanitar care poartă marcajul CE în conformitate cu acest regulament.
Citiți cu atenție instrucțiunile din prospectul care însoțește produsul. Comercializate de PIERRE ROLLAND®. Data
stabilită a publicității: aprilie 2015.
Actualizarea informaţiilor este disponibilă la www.acteongroup.com

Kit PerfectMargin Veneers(Ref. F02020):
include ansele PMV1, PMV2, PMV3, PMV4, PMV5 şi PMV6,
un suport metalic şi o cheie de cuplu universală.
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SETĂRI RECOMANDATE
Unităţi
Newtron

Anse

PUTERE

IRIGARE

Unităţi
Newtron

Anse

PUTERE

ENDODONŢIE

PROFILAXIE
1 / 2 / 3 / 1S

14

ET20D / ET25L / ET40 / ET40D

7

10P

14

IRR20-21/ IRR20-25 /
IRR25-21 / IRR25-25

9

10X / 10Z

12

K10 / K15 / K25 / K30

6

EX1 / EX2 / EX3 / EXL / EXR

12

AS3D / AS6D

7

AS9D

6

PARODONTOLOGIE
H1 / H2L / H2R / H3 / H4L /
H4R

2

ASLD / ASRD

7

P2L / P2R

3

P14D / S12-70D

7

TK1-1S

2

P15LD / P15RD

7

TK1-1L / TK2-1L / TK2-1R

2

SO4

7

PH1 / PH2L / PH2R

2

PM1 / PMS1

15

IP1

3

PM2 / PMS2

10

IP2L / IP2R / IP3L / IP3R

5

PM3 / PMS3

8

ENDODONŢIE

PM4

15

CAP1

10

PMV1 / PMV2 / PMV3

15

CAP2 / CAP3

10

PMV4 / PMV5 / PMV6

10

ET18D

10

5AE / ETPR

20

C20

11

7
picătură cu picătură

pulverizare medie

ANSELE CARE NU SUNT ORIGINALE
ACTEON VĂ POT COSTA MULT
MAI MULT
®

Filet normal cu anse
ACTEON® EQUIPMENT

pulverizare mare

ACTEON® EQUIPMENT a proiectat dintotdeauna anse care respectă anatomia
dintelui şi vibrează în perfectă armonie cu piesa de mână.
Imperfecţiunile potenţiale de compatibilitate ale anselor ce poartă altă marcă, atât
din punct de vedere ﬁzic cât şi electronic, pot cauza riscuri şi uzură prematură a
echipamentului.

Risc pentru pacient

• Risc de leziune a țesuturilor pacientului (smalț, cement etc.).
• Risc de rupere a ansei, posibilitate ca segmentul rupt sa ﬁe înghiţit sau
inhalat de către pacient ori să se piardă în masa de ţesut.

Risc pentru echipament

PROTETICĂ ŞI ESTETICĂ

ÎNTREŢINEREA IMPLANTURILOR

ET20 / ET25 / ET25S / ETBD

IRIGARE

Filet uzat cu anse care
nu sunt originale
ACTEON® EQUIPMENT

Risc de supraîncălzire a piesei de mână (ceea ce înseamnă pierderea puterii
electromagnetice de ieşire), ceea ce poate duce la deteriorarea piesei de
mână.

Scăderea eﬁcienţei
Uzura ansei scade eﬁcienţa acesteia (-2mm = -50% eﬁcienţă), reducându-i-se
rugozitatea, vibraţia şi mişcarea.

Filet rupt cu anse care
nu sunt originale
ACTEON® EQUIPMENT

În mod evident, răspunderea ACTEON® EQUIPMENT – atât din punct de vedere
legal cât şi în ceea ce priveşte garanţia pieselor şi accesoriilor - nu acoperă
daunele care survin în urma utilizării altor componente în afara celor originale.

Reveniţi întotdeauna la ansele originale ACTEON® EQUIPMENT.

fără irigare

AJUSTAREA DEBITULUI DE IRIGARE ESTE ESENŢIAL

Pentru a obţine un debit bun picătură cu picătură potrivit tratamentelor parodontologice şi un spray care nu produce
aerosoli, se ajustează debitul de irigare al ﬁecărei anse:

1/ Setaţi debitul de irigare al
generatorului ultrasonic la
0 şi puterea la 3.
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2/ Ţineţi piesa de mână cu vârful
îndreptat în sus.
3/ Ajustaţi nivelul prin creştere
progresivă în aşa fel încât să
obţineţi debitul de curgere
picătură cu picătură.

4/ Setaţi echipamentul la
puterea dorită.

5/ Porniţi lucrul cu aspiraţie
aproape de vârf.

Singura cale de a
economisi cu adevărat și
de a nu leza dinții.
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