Endostar Navigator

Ekonomiczny zestaw COMBOset

Provider

Navigator

Smart & Safe Endo

Mo¿liwoœæ zakupu
na korzystnych warunkach.
Dowiedz siê wiêcej.

Do Providera polecamy
pilniki Endostar E3 Azure.

EPROV Endostar Provider, zestaw

ENAV Endostar Navigator, zestaw

G³owica Endostar Provider z wbudowan¹ elektrod¹

Endometr, 1 szt.

(k¹tnica)/ Mikrosilnik Endostar Provider, 1 szt.

Przewód pomiarowy, 1 szt.

£adowarka Endostar Provider, 1 szt.

Zatrzask pilnika, 1 szt.

Kabel zasilania, 1 szt.

Elektroda bierna, 5 szt.

Prowadnik, 1 szt.

Tester dzia³ania, 1 szt.

Olej LS Oil, 60 ml

Ogniwa alkaliczne, 3 szt.

Akcesoria dodatkowe (do zakupienia poza zestawem)

Ruch OTR
Patent firmy Morita

Akcesoria dodatkowe (do zakupienia poza zestawem)

EA6961-013 Podstawka pod mikrosilnik, 1 szt.

EA6905-009 D³ugi zatrzask pilnika, 1 szt.

EA6970-006 Przewód przesy³owy, 1 szt.

EA6950-005 Zatrzask pilnika, 1 szt.

EA6907-011 Wbudowana elektroda z prowadnikiem, 1 szt.

EA6950-004 Elektroda bierna, 5 szt.

EA6970-001 G³owica z wbudowan¹ elektrod¹ (k¹tnica), 1 szt.

EA6951-012 Tester dzia³ania, 1 szt.

EA6960-011 Olej LS Oil, 60 ml

EA6951-001 Przewód pomiarowy, 1 szt.

EA6970-003 Mikrosilnik Endostar Provider, 1 szt.

EA E8449449 Pokrywa komory baterii, 1 szt.

EA6907-010 Elektroda zewnêtrzna, 1 szt.
EA6440-820 Akumulator litowo-jonowy, 1 szt.

Prawdopodobnie najdok³adniejszy

> Niezawodna nawigacja japoñskiej produkcji.

EA6970-002 £adowarka, 1 szt.

i najbardziej stabilny endometr

> Bezpieczny i komfortowy pomiar d³ugoœci

EA6970-800 Kabel zasilania, 1 szt.

na œwiecie.

Dowiedz siê o cenie specjalnej
oraz o mo¿liwym systemie po¿yczki
www.poldent.pl

kana³u korzeniowego.
> Niezwyk³a precyzja miary podczas zabiegów
endodontycznych.
> Du¿y, kontrastowy wyœwietlacz z funkcj¹
optycznego oraz dŸwiêkowego monitorowania
po³o¿enia pilnika.

Poldent sp. z o.o.
ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa
Tel.: 22 351 7 650 - 651, Fax: 22 351 7 679
E-mail: poldent@poldent.pl
www.poldent.pl

endo star

www.poldent.pl

endo star

Endostar Provider

Ergonomia i komfort

Teraz bezpieczniej z OTR

OTR (Optimum Torque Reverse) to innowacyjny

Podczas obracania siê pilnika w kanale k¹tnica

Smuk³a budowa

Nowy, inteligentny

rodzaj ruchu pilnika w kanale, opatentowany

ca³y czas dokonuje pomiarów, jakie obci¹¿enia

Ma³a, kompaktowa g³ówka

ruch OTR

przez firmê Morita, maj¹cy na celu zminima-

dzia³aj¹ na pilnik. Je¿eli si³y te bêd¹ za du¿e,

tylko 9 mm - ³atwy dostêp

Urz¹dzenie to posiada

lizowanie ryzyka z³amania/zaklinowania

pilnik wykona obrót o 90 stopni w lewo a nastêp-

i lepsza widocznoœæ ujœæ

automatyczne funkcje

instrumentu.

nie 180 stopni w prawo i bêdzie kontynuowa³

kana³ów i dna komory.

kontroluj¹ce prêdkoœæ,
kierunek obrotu oraz

Ruch OTR
Patent firmy Morita

moment obrotowy,
co znacz¹co poprawia

taki ruch (recyprokalny) a¿ obci¹¿enia instrumentu spadn¹ do bezpiecznego poziomu.

> Niezwyk³e po³¹czenie zalet ruchu

K¹tnica wraca do pracy w ruchu rotacyjnym.

recyprokalnego i rotacyjnego.
> Zapewnienie dodatkowego bezpieczeñstwa

Przycisk zasilania

dok³adnoœæ oraz

podczas opracowywania poprzez zmianê

Idealne umiejscowienie

bezpieczeñstwo

rodzaju ruchu w momencie napotkania oporu.

przycisku znacznie poprawia

leczenia kana³owego.

ergonomie pracy.

> Zapobieganie wkrêcaniu i z³amaniu pilników.
> Zmniejszanie zu¿ycia instrumentów.
> Przyspieszenie pracy.

Czas pracy
Uniwersalnoœæ
Urz¹dzenie dostosowane
dla osób praworêcznych

Wyd³u¿one
dzia³anie
akumulatora.

i leworêcznych.
Idealna waga

Rotacja ci¹g³a.

Lekka (100 g)
Wyœwietlacz

i ergonomiczna

WyraŸny, obrotowy i kolo-

- redukcja

rowy wyœwietlacz z LCD

zmêczenia d³oni.

z widocznym poziomem

Kompaktowy, bezprzewodowy mikrosilnik

Inteligentna, intuicyjna k¹tnica dopasowuje rodzaj

endodontyczny umo¿liwiaj¹cy pracê 2

ruchu do sytuacji w kanale. Dziêki temu znacznie

rodzajami ruchów:

zwiêksza bezpieczeñstwo i skraca czas pracy.

> Rotacyjnym

Provider to:

> OTR (opatentowany przez firmê

> Japoñska jakoœæ i precyzja.

Morita, niezwykle bezpieczny
i zapobiegaj¹cy z³amaniu
instrumentu).

> Indywidualne programowanie ustawieñ
prêdkoœci i momentu obrotowego.
> Doskonale wywa¿ona i ergonomiczna.
> Mo¿liwoœæ pracy wiêkszoœci¹ systemów
dostêpnych na rynku.

Cofanie o 90o,
przy przekroczeniu
momentu obrotowego.

Rotacja po powrocie
do wczeœniejszego
momentu obrotowego.

OTR vs. Ruch recyprokalny

na³adowania baterii.

Moment obrotowy poni¿ej
ustawionej wartoœci

Wyœwietlacz zmienia kolor

Moment obrotowy powy¿ej
ustawionej wartoœci

w zale¿noœci od zmiany
momentu obrotowego
oraz lokalizacji koñcówki
pilnika. Zmiany momentu

Ruch OTR
Patent firmy Morita

90o

obrotowego s¹ wyœwietlane zarówno na skali
jak i za pomoc¹ zmiany
barwy podœwietlenia.

Ruch
recyprokalny

120o

120o
30o

30o

