PT-A
Air-Polishing (supra- i subgingivální)
& ultrazvukové periodontální ošetření
& endodontické ošetření
& údržba implantátů - účinné a
komfortní odstranění plaku.

Všestranný pomocník do každé
ordinace pro účinné a komfortní
odstranění plaku, pigmentů a
zubního kamene.

Moderní přístroj zajišťující bezbolestné odstranění zubního kamene (sub- i
supragingiválního) pomocí krouživých vibrací za použití titanových koncovek. Titanové
koncovky jsou měkčí než povrch zubu a dochází tak daleko šetrnějšímu ošetření než
běžným scalerem. Navíc obsahuje veškeré Endo funkce – vyplachování kanálků, endo
scaling, odstraňování kalcifikací, hledání vstupů do kanálků, reendo a odstraňování
zalomených nástrojů.
Air-Polishing poskytuje přesné a cílené čištění všech povrchů bez poškrábání. Předchází
také poranění měkkých tkání. Anti-Blocking systém snižuje ucpávání trysky.
Důkladně odstraňuje plak a pigmentaci a redukuje jejich další usazování.
• Velký, přehledný displej pro intuitivní ovládání.
• Automatické rozpoznávání čistícího programu.
• Multifunkční nožní spínač.
• Bohaté příslušenství.

Leštění vzduchem
Air-flow technika je proces využívající stlačený vzduch, který aplikuje prášek a vodu na
povrch zubu a odstraňuje z něj adhezivní substance (dentální plak, pigmenty, měkké
nečistoty atd.) a zároveň povrch leští.

• PT-A poskytuje účinné a komfortní ošetření, které je snesitelnější pro pacienta.
• Nedochází k poškrábání povrchu zubu nebo snadnému poranění měkkých tkání.
• Díky speciální koncovce umožňuje také maximálně šetrné SUBGINGIVÁLNÍ čištění

Efektivní ochrana povrchu zubu
Tvrdost prášku je mnohem nižší než tvrdost zubní skloviny, proto ultrazvukové odstranění
zubního kamene může lépe zub chránit. Zabraňuje poškození povrchu, které způsobuje
tradiční škrábání ručním nástroje, ošetření je také pro pacienta lépe snesitelné.

Důkladné odstranění plaku
Air-Polishing můžeme dosáhnout značného skvělého efektu odstranění zubního
kamene na okluzním povrchu, přilehlých plochách, ortodontických zámcích a dalších těžce
přístupných místech.

Snižuje další usazování plaku a pigmentu
Po ultrazvukovém nebo ručním odstranění zubního kamene pacienti často cítí, že povrch
je drsný a nestejný. Hlavní funkcí Air-Polishingu je vyčistit povrch zubu. Po vyleštění je
povrch hladší a méně náchylný k pigmentaci.

Moderní zařízení na odstranění zubního kamene
spojující jak supragingivální, tak subgingivální čištění

Tryska malého průměru, větší koncentrace leštění
Anti-blocking systém redukující ucpávání
Air-Polishing
& perio
& endo
& ošetření implantátů

Velký displej s intuitivním ovládáním
Jasný, ultra-citlivý a vodě odolný dotykový ovládací panel. Displej potažený ochrannou
folií. Snadno se ovládá i v rukavicích a kapka vody neovlivní dotykové ovládání.

Multifunkční nožní spínač

Dva samostatné zásobníky na tekutinu
Jednotka je vybavena dvěma zásobníky na vodu (600 ml a 1400ml), které jsou vyrobené z
antikorozivních materiálů.
Můžete v nich tedy používat speciální roztoky, jako je chlorhexidin, peroxid vodíku a
chlornan sodný aj. Přístroj je také možné připojit na externí přívod vody. Voda je ohřívána,
čímž je ošetření komfortnější.

Automatická identifikace čistícího režimu

Odstranění zubního kamene
Zvedněte ultrazvukový násadec a jednotka se automaticky přepne do ultrazvukového
čistícího režimu.

Leštění vzduchem
Zvedněte násadec pro Air-Polishing a jednotka se automaticky přepne do režimu
vzduchového čištění.

Násadec pro Air-Polishing
Složený je tří částí. Lehký, s delší životností.

Tryska malého průměru
Větší koncentrace na ošetřené
místo

Jedlá soda - klasický pískovací prášek
Průměrná velikost částic: cca 65 mikronů; tvrdost je menší než sklovina, nijak nepoškozuje
zuby.
Obsahuje pouze přírodní silice pro vylepšení chuti.
Prášek je vodě odolný, aby se zamezilo ucpání přístroje zvlhlým práškem.

Trychtýřovitý zásobník pro zajištění stabilního proudu prášku
Zásobník je možno jednoduše připojit a odpojit pro snadné přidání prášku.

Zatočte s plakem!
Tryska malého průměru, více koncentrované leštění vzduchem, více účinné odstranění
plaku. Vysoká soustřednost vody a vzduchu dosahuje ideálního smíchání prášku s vodou
a tím redukci odletujících práškových částic.

Efekt ultrazvukového čištění

Ultrazvukové periodontální ošetření
Zkraťte supragingivální a subgingivální ultrazvukové čištění. Díky eliptickým vibracím je
síla rozložena mezi koncovkou a zubem. Tvrdost titanové koncovky je nižší než cementu a
skloviny, nijak neporušuje zuby. LED světelná koncovka pro skvělou přehlednost.

Ošetření kořenového kanálku

Krouživé vibrace
Krouživé vibrace o šíři 20-60 my (1/3 tloušťky lidského vlasu) rozptylují sílu nárazu mezi
koncovku a zub a zajišťují současně scaling i polishing v rozsahu 360 o.

Koncovky z titanové slitiny
Tvrdost je nižší než zubní sklovina, flexibilnější a komfortnější.
Tvrdost koncovky z titanové koncovky: HRC30
Tvrdost koncovky z nerezové oceli: HRC50

Příslušenství
Hlavní jednotka + práškový sterilizační box a ultrazvukový sterilizační box
Práškový sterilizační box
Pro sterilizaci a skladování vzduchového leštícího násadce a čistící jehly.
Ultrazvukový sterilizační box
Pro sterilizaci a skladování ultrazvukového násadce a čistící jehly.
Vnější box
Pro skladování všech PT-A příslušenství
Standardní obsah balení:
• Ultrazvukový násadec - 1x
• Vzduchový leštící násadec - 2x
• Momentový klíč - 2x
• Koncovka P33 - 2x
• Sterilizační box - 3x
• Zásobník na vodu - 2x
• Multifunkční nožní spínač - 1x
• Koncovka P59 - 1x
• Zásobník na prášek - 2x
• Vodní hadice, vzduchová hadice - 2x
• Jehla - 2x
• Napájecí adaptér - 1x

Zdarma
•
•
•
•
•

Ultrazvukový násadec - 1x
Woodpecker prášek - 2x
Koncovka z titanové slitiny P56 2x, P59 1x, P50 2x, P50R 2x
Koncovka na ošetření implantátů - P94 1x, P95 1x
Endo zvlhčovací koncovka E60 2x

