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Descoperiți gama noastră completă

I AM
HYGIENIC

*

*Igienă la superlativ

Igienă ireproșabilă
Fără compromiterea
rezultatelor clinice

RO

Inovare dovedită clinic
20 de ani
de inovare
pentru igienă
în practica
dentară

Flexibil

• Capete mai flexibile și foarte ușor de curbat
• Fără memorie de formă: își păstrează curbura ideală

Nivel scăzut de
bacterii: soluŢia
pentru o igienă
mai bună

Capetele de seringă reutilizabile sunt dificil de curățat și, deci, de sterilizat
corespunzător.
După un protocol de sterilizare standard, se pot găsi mai multe bacterii decât în
capetele de unică folosință Riskontrol (p<0,001).1
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Număr mediu de unități formatoare de colonii în capul reutilizabil față de Riskontrol.
Adaptat după M. Inger și al. 2014

Mai mult, după mai multe cicluri de sterilizare, interiorul capetelor reutilizabile arată semne de corodare.
Rugozitatea cavității tubului pentru apă poate reține mult mai ușor contaminanți, precum bacteriile.

Igiena este un adevărat avantaj pentru medic și pacientul său. Riskontrol vă permite să limitați
contaminarea încrucișată în cabinetele dentare și, astfel, să protejați pacienții și personalul medical dentar.

sigur

• Protecție pentru pacient,
medic și asistenți
• Risc redus de contaminare
directă sau încrucișată
• Niciun risc de ingerare: dispozitiv
cu blocare de siguranță

Ecologic

• Capete fabricate din plastic
alimentar
complet reciclabil
• Nu dăunează mediului
• Nu poluează în caz de ardere

UNIVERSAL

• Adaptoare* disponibile pentru orice tip de echipament
• Adaptoare din aluminiu anodizat, Propylux®,
oțel inoxidabil sau rășină, foarte ușor de înșurubat
sau de fixat pe seringa aparatului dmneavoastră,
*Dispozitive medicale de clasa I

Aer uscat

Două tuburi separate
ghidează aerul și apa de
la seringă până la vârful
capului, asigurând un
aer complet uscat.

Economic

Economisește timp (nu e necesară
curățarea/dezinfectarea/sterilizarea,
deci, nu e necesară asigurarea
trasabilității, etc).

ACELAȘI REZULTAT
CLINIC:
ADERARE EXCELENTĂ
LA DENTINĂ

De asemenea, Riskontrol furnizează aer uscat perfect, necesar pentru uscarea
suprafeței dentinei și obținerea unor rezultate de aderare excelente.2
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Adaptat după A. Lau și al. 2014

Aer uscat pentru aderare excelentă la dentină. Folosind Riskontrol, păstrați întreaga eficacitate a
a seringii aer-apă, reducând riscul de contaminare încrucișată.
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