PERFECT DENTAL SYSTEM

O SYSTEMIE DENFORCE
Denforce™ jest unikalnym systemem urządzeń dentystycznych obejmującym unity,
fotele oraz karty dentystyczne, które mogą występować razem lub osobno w dowolnej konfiguracji i dowolnym wyposażeniu. Zostały one wyposażone w system
innowacyjnych sterowników elektronicznych, zaprojektowanych w celu optymalizacji
pracy stomatologa. Denforce™ sprawia, że staje się ona łatwiejsza i przyjemniejsza. Dzięki zastosowaniu Endo Perfect System (EPS) wykonywanie wielu zabiegów
jest szybsze, bezpieczniejsze i bardziej precyzyjne. Denforce™ stanowi kwintesencję
piękna, jakości, ergonomii i innowacyjności zmieniając standardy współczesnej stomatologii.
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Admiral reprezentuje nowy standard unitów o najwyższej jakości. Połączenie innowacyjnych rozwiązań z elegancją i wyrafinowaniem sprawia, że Admiral jest idealnym urządzeniem dla nowoczesnej
stomatologii.
Admiral jest unitem wielozadaniowym. Może na nim odbywać się leczenie z zakresu stomatologii
ogólnej, chirurgii szczękowej oraz implantologii.
Wbudowane systemy endodontyczne i implantologiczne pozwalają na sprawne wykonywanie wielu
zabiegów. Mimo zastosowania wielu użytecznych funkcji przeznaczonych dla skomplikowanych zabiegów, opanowanie podstawowej umiejętności obsługi unitu nie stwarza problemów.
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Lampa oświetleniowa
W unicie można zamontować lampę zabiegową halogenową o mocy do 27000 Lux lub diodową do 42000 Lux o płynnej regulacji światła.

Dolne i górne rękawy
W Admirale może być zamontowana konsola
lekarza z górnymi lub dolnymi rękawami. W unitach Admiral komfort pracy lekarza poprawia
brak blokad zarówno przy mechanizmach rękawów jak i ramieniu stolika. Mechanizmy oraz ramiona są idealnie wyważone.

Spluwaczka
Montowany na fotelu blok spluwaczki został zaprojektowany z myślą o uzyskaniu jak największej
przestrzeni dla pracy asysty. Obrotowa, wysunięta
poza obręb bloku spluwaczki duża misa ceramiczna może być nasuwana bezpośrednio pod brodę
pacjenta lub odchylana w przeciwnym kierunku
dla lepszego dojścia asysty. Zdejmowana misa
i odłączane wylewki przystosowane są do sterylizacji. Blok spluwaczki wyposażony jest w dwie
butle o dużej pojemności. Jedna służy do podawania wody destylowanej na końcówki, druga do
podawania płynów dezynfekcyjnych.
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Admiral jest produktem proekologicznym dbającym o środowisko. Zastosowane w unicie
obudowy wykonane są z laminatów neutralnych dla środowiska. Zastosowana technologia parafinowa zamyka wszystkie mikropory
stosowanych do produkcji żywic, przez co
produkty są bezwonne, a do środowiska nie
przedostają się formaldehydy, tak jak to jest
w przypadku obudów wielu innych tworzyw
sztucznych. Dodatkowo kilkudziesięciokrotnie większa trwałość i żywotność sprawia, że
zwiększa się ich czas użytkowania. Nie trzeba
utylizować zużytych materiałów tak często,
jak to jest w przypadku obudów wykonanych
w technologiach miękkich. Laminaty wykorzystywane do produkcji osłon fotela i unitu
posiadają powłokę antybakteryjną.

Unity można wyposażyć dodatkowo w separator amalgamatu, który oddziela od wody amalgamat i inne stałe związki chemiczne. Stosowane przez nas separatory należą do najbardziej
skutecznych na świecie. Ich filtracja jest na poziomie 99,7% wszystkich cząstek stałych odprowadzanych do kanalizacji z bloku spluwaczki.
Uniwersalny, mobilny sterownik nożny służy do
obsługi funkcji fotela i unitu

Siedzisko i oparcie
Admiral może być wyposażony w różne rodzaje siedziska i oparcia: wąskie, średnie i szerokie, występujące w 24 kolorach.
Cienkie oparcie fotela zapewnia swobodną pracę z pacjentem leżącym.
Doskonałe rozwiązanie dostępu lekarza do pacjenta od strony bocznej zmniejsza obciążenie kręgosłupa stomatologów pracujących z pacjentem siedzącym.
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Terapia endodontyczna
W unicie Admiral został zastosowany Endo Perfect System (EPS), dzięki któremu endometr został zintegrowany z pracą mikrosilnika oraz całego unitu (patent). Pozwala to na wizualizację pomiaru dokonywanego
endometrem na tym samym wyświetlaczu, który służy do kontrolowania wszystkich pozostałych funkcji unitu,
a ponadto na kontrolowanie pracy mikrosilnika w zależności od zmierzonej przez endometr pozycji pilnika
w kanale. Dzięki Endo Perfect System (EPS) na kątnicy redukcyjnej 2:1 uzyskujemy moc zabezpieczającą
wszystkie systemy dla pilników NiTi.
Wprowadzenie Endo Perfect System (EPS) na standardowym mikrosilniku szczotkowym lub bezszczotkowym pozwoliło bezpieczniej stosować maszynowe narzędzia kanałowe minimalizując ryzyko ich złamania
w kanale. Automatyczny rewers oraz wbudowany endmometr zapewniają niemal pełne bezpieczeństwo
zabiegów. Mikrosilnik można przełączyć w tryb obrotów (min 60, max 1000) bez konieczności zakupu kątnic
redukcyjnych przy zachowaniu dużej mocy.
Wyeliminowana została konieczność wymiany kątnic w trakcie zabiegu.
W unitach Admiral i Commander zastosowany został zintegrowany z endometrem mikrosilnik bezszczotkowy z funkcją auto-forward oraz automatycznymi programi endodontycznymi. Zbliżenie narzędzia NiTi
do wierzchołka powoduje zmniejszanie momentu obrotowego. Pomiary z endometru można wyświetlać na
monitorze LCD oraz zapisywać dane z pomiarów do kartoteki pacjenta.
Dzięki funkcji Gyromatic wykonując obroty oscylacyjne kątnicą 1:1 lub 2:1dentysta można poszerzać kanał
tak, jak jest mu wygodnie. Może regulować kąt wychylenia wiertła, a także szybkość, z jaką to wiertło będzie
się obracać. Dla implantologów zostały wbudowane: mikrosilnik implantologiczny, pompa perystaltyczna
oraz oprogramowanie implantologiczne. Możliwość programowania wszystkich zakresów obrotów mikrosilnika zwiększa komfort i bezpieczeństwo zabiegów. Urządzenia należące do Denforce wyposażone są
w system zliczania pracy efektywnej turbin i kątnic.
Pozwala to lekarzowi precyzyjnie określić czas ich smarowania, unikając w ten sposób przypadków, gdy
narzędzia pracują bez koniecznego dla ich żywotności smaru. Żywotność turbin i kątnic zwiększa się w niektórych przypadkach nawet kilkakrotnie, a tym samym zwiększona zostaje precyzja pracy narzędziami obrotowymi, co ma zasadnicze znaczenie dla żywotności zęba. W trakcie opracowywania ubytku wiertło, które
pracować będzie nierównomiernie rozgrzeje ząb mogąc powodować jego martwicę. Najważniejsze jest zachowanie standardu precyzji. Kątnice smarowane nadmiernie w trakcie zabiegu „brudzą” olejem tkankę
zęba, co powoduje rozszczelnienie wypełnień.

Implantologia
Admiral może być wyposażony w mikrosilnik implantologiczny, uchwyt na zbiornik z solą fizjologiczną oraz
pompkę perystaltyczną do podawania soli fizjologicznej. Praca mikrosilnika oraz pompki jest sterowana przez
moduł elektroniczny Denforce - APDS, który kontroluje także pozostałe funkcje unitu. Parametry pracy są
wyświetlane na wyświetlaczu unitu. Dedykowane dla Denforce ™ oprogramowanie zawiera także predefiniowane ustawienia parametrów pracy mikrosilnika przydatne podczas zabiegów implantologicznych. Użytkownik może także ustawić własne parametry prędkości obrotowej, momentu obrotowego oraz zastosowanej
kątnicy w podanych zakresach. Oprogramowanie unitu dostosowuje prędkość obrotową mikrosilnika do zastosowanej kątnicy oraz przelicza wyświetlaną wartość momentu obrotowego.

PERFECT DENTAL SYSTEM

Navigator charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, funkcjonalnością, niezawodnością, a przy tym przystępną ceną. Specjalna, sztywna konstrukcja, jak również obniżony środek ciężkości unitu, zapewnia mu
stabilność i zapobiega drganiom lampy zabiegowej, gdy pacjent poruszy się na fotelu.

Engineered in Britain
Manufactured in Europe
Sold all over the world

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

Copyright ©2017 dental-systems.co.uk

All Rights Reserved

