ULTRAZVUKOVÝ ODSTRAŇOVAČ ZUBNÉHO KAMEŇA
Prináša úsmev pre pacienta i užívateľa

Výrobok ProPower UltraLED je piezoelektrický odstraňovač zubného kameňa . Svetelný LED nástroj
zabezpečuje jedinečné osvetlenie ošetrovaného miesta. Ideálny a šetrný výsledok po zákroku
zaručuje spokojnosť nielen užívateľa, ale i pacienta. Jedinečné LED osvetlenie je prispôsobené
dennému prírodnému svetlu, čo chráni zrak každému užívateľovi.
Ergonomicky navrhnuté vymeniteľné a autoklávovateľné silikónové návleky spĺňajú aj tie
najprísnejšie požiadavky na hygienu a poskytujú užívateľovi komfortný, relaxačný stisk a skvelý cit
v ruke pri používaní.

Prístroj je navrhnutý skúsenými konštruktérmi v spolupráci s dentistami a hygienikmi s dlhoročnými
skúsenosťami, ktorých požiadavky sú zakomponované do výrobku. Prístroj ProPower UltraLED je
určený na odstraňovanie zubného kameňa a na ostatné dentálne práce, kde sú požadované
ultrazvukové vibrácie.
Najvýkonnejšie LED osvetlenie na trhu (70 000 lux).
LED osvetlenie neprodukuje žiadne teplo v nástroji a jeho životnosť je najmenej 100 000 pracovných
hodín (viac ako 30 rokov). Tento druh svetla efektívne osvetľuje ošetrovanú oblasť a garantuje
výbornú viditeľnosť aj cez striekajúcu vodu. LED osvetlenie zabezpečuje výborný kontrast, vďaka
ktorému sú vodný kameň a škvrny viditeľnejšie.
Nezanedbateľnou prednosťou výrobkov ProPower sú vynikajúce funkčné vlastnosti , jednoduchosť
obsluhy a hygienicky čistý dizajn.
Výrobok ProPower ULtraLED sa vyznačuje širokými možnosťami jeho použitia a je určený na
vykonávanie nielen štandartných ošetrení , ale taktiež je z praxe veľmi obľúbený v parodontológii,
endodoncii, chirurgii a v ďalších oblastiach stomatologických ošetrení.
V endo režime je výkon automaticky prispôsobený použitej ultrazvukovej koncovke, čo značne
zjednodušuje nastavenie požadovaného výkonu ( zatlačením jedného tlačítka) pri použití ošetrovania
koreňových kanálikov a v apikálnej chirurgii a zároveň zabezpečí i ochranu ultrazvukovej koncovky
proti jej poškodeniu.








Jednoduché nastavenie výkonu – jedným stlačením (one touch)
Hygienické povrchy
Všetky povrchy sú ľahko čistiteľné
Ergonomické a autoklávovatelné nástroje a povrchy nástrojov
Vymeniteľné a autoklávovateľné silikónové návleky nástroja
Malé a praktické rozmery
LED svetelný nástroj

Ľahko vymeniteľné a autoklávovateľné návleky nástrojov.

