Ndyag 1064nm Smartfile
Το αντιµικροβιακό και ευέλικτο laser µαλακών ιστών
Ενδείξεις: Ενδοδοντία, Περιοδοντολογία, Εµφυτευµατολογία, Στοµατολογία, Οδοντική χειρουργική. Αποστείρωση ριζικών σωλήνων. Απολύµανση και αποεπιθηλιοποίηση θυλάκων,
κοπή µαλακών ιστών, βάθυνση προστοµίου, χαλινεκτοµές, ουλεκτοµές, ουλοπλαστική,
αιµόσταση, αποκάλυψη εµφυτευµάτων , περιεµφυτευµατίτιδες, αποστείρωση οδοντίνης,
υαλοποίηση µαλακής οδοντίνης, λήψη αποτυπώµατος χωρίς νήµα, αποστείρωση ριζικών
σωλήνων, απολύµανση µαλακών και σκληρών ιστών σε όλες τις ενδείξεις.
Επιτυγχάνει πιο χειρουργικές, γρήγορες και ανώδυνες τοµές και καλύτερη αιµόσταση
και αποστείρωση σε σχέση µε τα διοδικά laser και είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στην
περιοδοντολογία και στην ενδοδοντία αλλά και στη γενική οδοντιατρική.

ErYag 2940nm 2940D
To Laser σκληρών ιστών : η µέγιστη απορρόφηση στο νερό των ιστών

Ενδείξεις: Κοπή σκληρών ιστών, οδοντίνης, αδαµαντίνης, οστού και κοπή µαλακών ιστών.
Αποστειρώνει και αδροποιεί την οδοντική ουσία κατά την κοπή της και αποστειρώνει µαλακούς και σκληρούς ιστούς. Η κοπή των µαλακών ιστών και η αιµόσταση είναι σαφώς
υποδεέστερη αυτής των laser µαλακών ιστών και δεν κάνει λεύκανση.

∆ιοδικό LASER

∆ιοδικό LASER

∆ιοδικό Laser για κοπή µαλακών ιστών, αιµόσταση,
περιοδοντική θεραπεία, ενδοδοντία, κ.α. Χάρη στο µήκος
κύµατος των 445 nm επιτυγχάνει αποδοτικότερη κοπή
των µαλακών ιστών και καλύτερη αιµόσταση µε λιγότερη
ισχύ σε σχέση µε τα περισσότερα διοδικά laser.

Εύχρηστο, µικρό, φορητό και οικονοµικό διοδικό Laser
για κοπή µαλακών ιστών, περιοδοντική θεραπεία κ.α.
∆ιαθέτει ασύρµατο ποδοδιακόπτη. Κατασκευασµένο
στις ΗΠΑ µε 2 έτη εγγύηση.
TIMH: 3.900€

Γυαλιά LASER

∆ιοδικό LASER

Laservision Γερµανίας
Εύχρηστο και οικονοµικό διοδικό
Laser για κοπή µαλακών ιστών,
λεύκανση, περιοδοντική θεραπεία,
ενδοδοντία, λεύκανση κ.α.
Iσχύς 4W, Peak Power 7 W, 970nm.
Kωδικός: FONEMLASER

LASER

SOL

Γυαλιά µε µικρό βάρος και
ειδικά φίλτρα για προστασία
ταυτόχρονα από laser
διοδικά, Nd:yag, Co2.
Κωδικός: LASEMF29P1L02.1001
TIMH: 250€
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