Hygienická údržba a péče

čisté
uvnitř,
čisté
zvenku

NOVÝ

Assistina 3x3:
dokonalé čištění z vnitřní a vnější strany
Přehled výhod
> Automatické vnitřní čištění
> Automatické vnější čištění
> Dokonalé mazání nástrojů

> Krátká doba cyklu
> Jednoduchá obsluha
> Optimální poměr cena/výkon

Celkový proces*
1.	Vnitřní čištění sprejovacích kanálků
a součástí hnacího mechanismu,
vnější čištění nástroje

2.	Profouknutí sprejovacích kanálků
a součástí hnacího mechanismu
stlačeným vzduchem

3.	Promazání součástí hnacího
mechanismu servisním olejem
W&H Service Oil F1

Assistina 3x3
3 nástroje x 3 kroky přípravy:
vnitřní čištění, vnější čištění, promazání
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Od této chvíle se můžete soustředit na to, co je opravdu
důležité: na své pacienty. Důvodem je skutečnost, že
časově náročnou přípravu např. násadců, kolénkových
násadců a turbínek ke sterilizaci provádí přístroj
Assistina 3x3 automaticky.
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Nikdy nečistěte
nástroje ručně

Ověřený
proces
víc

e než 99 %

Vnitřní čištění
Důkladné čištění všech součástí
hnacího mechanismu a sprejovacích
kanálků zajišťuje plnou funkčnost
nástrojů.

Vnější čištění
Odstraňováním organických
usazenin před sterilizací se zajišťuje
bezpečnost vašich pacientů a
spolupracovníků v ordinaci.

Dokonalé mazání
Díky přesnému automatickému
mazání všech dílů hnacího
mechanismu se prodlužuje doba
životnosti vašich nástrojů.

Rekordní čas
Díky krátké době cyklu v délce
přibližně šesti minut můžete zkrátit
celkovou běžnou dobu přípravy
svých nástrojů.

Jednoduchá obsluha
Přístroj Assistina 3x3 nabízí velmi
jednoduchou obsluhu; příprava
probíhá stisknutím tlačítka.
Není nutné žádné školení.

Poměr cena/výkon
Nejvyšší možný stupeň účinnosti
čištění při nízkých pořizovacích
nákladech a maximálně úsporné
spotřebě.

Assistina 3x2:
dokonalé vnitřní čištění
Přehled výhod
> Automatické vnitřní čištění
> Dokonalé mazání nástrojů
> Krátká doba cyklu

Assistina 3x2
3 nástroje x 2 kroky přípravy:
vnitřní čištění, promazání

> Jednoduchá obsluha
> Optimální poměr cena/výkon

Probuďte obrázek k životu:
tady a teď

Obrázek umí více, než by se zdálo:
Lze ho probudit k životu!

Technologie Augmented Reality (AR)
společnosti W&H spojuje reálný svět
se světem virtuálním – jedinečný
zážitek. Budoucnost začíná dnes!

AR VIEW

Stáhněte si pro svůj chytrý telefon
či tablet zdarma aplikaci »W&H AR«
z Google Play (pro systém Android)
nebo z Apple App Store. Otevřete aplikaci
a podržte svůj přístroj ve vzdálenosti
50 cm nad obrázkem!

Technické údaje
Naskenujte kód QR
pomocí mobilního
telefonu a zjistěte více
o přístroji Assistina
Obr. fotografie symbolů. Doplňkové vybavení a obsah
vyobrazených dílů příslušenství nejsou součástí dodávky.

Přístroj Assistina
Proces:

3x3

3x2

Vnitřní a vnější čištění, promazání

Vnitřní čištění, promazání

Násadce a kolénkové násadce, turbínky, vzduchové motorky a vzduchem poháněné nástroje pro
odstraňování zubního kamene

Vhodné pro:
Síťové napětí:

100 – 240 V

Max. příkon:

40 VA

Spotřeba vzduchu:

cca 100 Nl/min.

Provozní tlak:

cca 60 Nl/min.

5–10 bar (regulace vestavěným automatickým regulátorem tlaku)

Výška / šířka / hloubka:

358 x 207 x 397 mm
1 000 ml aktivní kapaliny W&H Activefluid, MC-1100, 200 ml servisního oleje W&H Service Oil F1, MD-200

Objem náplně:
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Přesné údaje k různým adaptérům Assistina 3x3 / 3x2 naleznete na webu wh.com

Ověřený
proces
víc

e než 99 %

Ověřeno znaleckým posudkem
Ověření procesu je potvrzeno
posudkem, do něhož lze nahlédnout
na webu wh.com.

Servisní olej W&H Service Oil F1
Optimálním promazáváním dílů
hnacího mechanismu se prodlužuje
životnost jemných nástrojů
v zubních ordinacích.

Aktivní kapalina W&H Activefluid
Čisticí roztok určený k důkladnému
vnitřnímu a vnějšímu čištění
nástrojů.
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