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Hrbtenice človek ne dobi na borzi: 
podjetje W&H je že več generacij v družinski lasti. 
V vzdušju, na kakršnega v današnjih časih le še redko 
kje naletimo, živi duh, ki prinaša inovacije, kot so 
Implantmed, Elcomed in Piezomed. 

Skrivnost našega uspeha: W&H že od nekdaj v središče 
postavlja ljudi – ne glede na to, ali gre za partnerja, 
stranko, bolnika ali zaposlenega. No vidite – skrivnost 
je že razkrita! In tudi mi ne želimo, da imate vi skrivnosti 
pred nami. 

Veliko je na kocki. 
Gre za ljudi. 

W&H Sterilization 
Brusaporto 

People 
have 
Priority 

W&H na kratko 

> Sedež v Avstriji 
> 980 zaposlenih po vsem svetu 
> 80 skupin 
> Podjetje sta leta 1890 v Berlinu 

ustanovila Jean Weber in  
Hugo Hampel 

> 3 proizvodni obrati 
> 18 hčerinskih družb v Evropi in Aziji 
> Več kot 95-odstotni delež izvoza 

Več informacij na 
wh.com 

W&H Dentalwerk 
Bürmoos 

Ne glede na to, s čim se soočate. 
S kirurškimi napravami podjetja W&H ste pripravljeni na vse. 

Zdaj pri vašem dentalnem depoju ali na wh.com 



Nicholas Claydon BDS MscD PhD MJDF RCS (eEng) FHEA, 
specialist za parodontologijo in implantologijo. 

»Zaradi kombinacije naprave 
Implantmed in modula Osstell ISQ so 
posegi zame in za bolnike varnejši.« 

Implantmed Pregled prednosti 
> Intuitivni koncept upravljanja 
> Na novo zasnovana črpalka 
> Ultrakratek, zmogljiv elektromotor z navorom 6,2 Ncm 
> Število vrtljajev na motorju: od 200 do 40.000 rpm 
> Modul W&H Osstell ISQ (na voljo kot pribor) za zanesljivo 

oceno stabilnosti implantata 
> Samodejni nadzor navora: od 5 do 80 Ncm 
> Funkcija strojnega rezanja navojev 
> Elektromotor s kablom, primeren za termodezinfekcijo  

in sterilizacijo 

Dr. dent. med. Fred Bergmann, 
zobozdravnik specialist za oralno kirurgijo. 

Kirurški ročniki  
in kolenčniki 

Podrobnejše 
informacije 

na strani 14

Pregled prednosti 
Z lučjo Mini-LED+ in priključkom W&H 
> Primerno za naprave Implantmed SI-1023,  

SI-1015, SI-1010 
> Optimalna osvetlitev pri vseh delovnih postopkih 
> Delo, ki zaradi ergonomičnega ravnovesja ne utrudi 
> Robustnost in dolga življenjska doba zaradi kakovostnega 

nerjavečega jekla s prevleko, odporno proti praskam 
> Delo pri svetlobi, primerljivi z dnevno 
> Naraven videz rdečih tonov 
> Razstavljivo za temeljito čiščenje 
> Možnost termodezinfekcije in sterilizacije 
> Pripomoček lahko uporabljate samo z elektromotorjem 

EM-19 proizvajalca W&H 

»Vrhunska izvedba za  
kakovost in ravnovesje. 
Odlična luč LED postavlja  
nova merila.« 

»Med kirurškimi posegi ni časa  
za kompromise. 
V operacijski dvorani je Elcomed  
zame nedvomno številka 1.« 

Priv. doc. dr. Jörg Neugebauer, 
zobozdravnik specialist za oralno kirurgijo. 

Elcomed 

Podrobnejše 
informacije 

na strani 16 

Pregled prednosti 
> Vse informacije na ravni upravljanja 
> Celovita dokumentacija prek ključa USB 
> Najkrajši in najlažji motor s 50.000 rpm 
> Do 80 Ncm na vrtljivem instrumentu 
> 6 programov s posamično nastavljivimi parametri 
> Funkcija strojnega rezanja navojev 
> Motor s kablom, primeren za termodezinfekcijo  

in sterilizacijo 

Podrobnejše 
informacije 

na strani 12



»Protetični izvijač z nadzorom  
navora! Tako lahko kar najboljše 
privijem vsak pritrditveni vijak.« 

Kirurški ročniki  
in kolenčniki 

z generatorjem 

Pregled prednosti 
Z in brez osvetlitve Mini-LED+ 
> Delo, ki ne utrudi, zaradi optimalne ergonomije 
> Robustnost in dolga življenjska doba zaradi kakovostnega 

nerjavečega jekla s prevleko, odporno proti praskam 
> Razstavljivo za temeljito čiščenje  

(z izjemo modela WI-75 E/KM) 
> Možnost termodezinfekcije in sterilizacije 

Z osvetlitvijo Mini-LED+ 
> Delo pri svetlobi, primerljivi z dnevno 
> Naraven videz rdečih tonov 
> Neodvisno napajanje prek vgrajenega generatorja 
> Daljša življenjska doba od običajnih luči 

»Idealno za Implantmed in Elcomed: 
natančno in zanesljivo!« 

Dr. Alexander Schatzdorfer, 
zobozdravnik z lastno ordinacijo. 

Podrobnejše informacije 
na strani 18 

IA-400 

Podrobnejše informacije 
na strani 20

Pregled prednosti 
> Nadzor navora za varno privijanje pritrditvenih vijakov 
> Samodejni izklop, ko je dosežen nastavljeni navor 
> Prihranek časa zaradi konstantne hitrosti 
> Brez kabla za lažjo uporabo 
> Majhna glava za izjemno vidnost 
> Momentni ključi in raglje so odveč 

Dr. Alexander Schatzdorfer, 
zobozdravnik z lastno ordinacijo. 

Kirurške žage 

Podrobnejše informacije 
na strani 22 

»Hitro rezanje brez vibracij. 
Tudi pri uporabi v lokalni anesteziji.« 

Pregled prednosti 
> Dovršena geometrija žaginega lista za vrhunsko 

zmogljivost rezanja 
> Pogonska hitrost, primerna za vse 3 vrste žag 
> Robustnost in dolga življenjska doba zaradi kakovostnega 

nerjavečega jekla s prevleko, odporno proti praskam 
> Za sagitalno, oscilirajoče ali recipročno gibanje 
> Ponudba žaginih listov, primerna za vse vrste uporabe  

v kirurgiji 
> Povzročajo zelo malo vibracij in so posebno tihe 
> Razstavljivo za temeljito čiščenje 
> Možnost termodezinfekcije in sterilizacije 

Priv. doc. dr. Jörg Neugebauer, 
zobozdravnik specialist za oralno kirurgijo. 



Instrumenti Piezomed  

Piezomed »Neverjetno – kosti reže  
kot bi rezal maslo.« 

Podrobnejše informacije 
na strani 24 

Pregled prednosti 
> Samodejno prepoznavanje instrumentov 
> Trije individualni načini delovanja: »Power«,  

»Basic« in »Smooth« 
> Kratkotrajno povečanje moči za 20 % s funkcijo Boost 
> Idealna osvetlitev področja obdelave z obročem LED 
> Učinkovito hlajenje s pršenjem v bližini delovnega  

območja instrumenta 
> Ročnik s podstavkom LED in kablom, primeren za 

termodezinfekcijo in sterilizacijo 

Pregled prednosti 
> Ponudba 24 inovativnih instrumentov za kostno kirurgijo, 

parodontologijo in ekstrakcijo, retrogradno endodontijo in 
tudi za lateralni dvig sinusa 

> Večja moč rezanja zaradi posebnega ozobljenja žag  
za kosti 

> Zelo visoka moč rezanja in prihranek časa zaradi tankega 
reza novih posebnih žag 

> Prilagodljivost in individualnost načina dela 
> Možnost termodezinfekcije in sterilizacije 

Dr. Ulrich Fürst, 
specialist za oralno kirurgijo. 

Komplet instrumentov »Bone« 
za kostno kirurgijo 

Posebne žage 
za kostno kirurgijo 

dobavljive samo posamezno

Komplet instrumentov »Paro« 
za parodontologijo 

Komplet instrumentov »Endo« 
za retrogradno endodontijo 

Komplet instrumentov Sinus »SPECIAL« 
za lateralni dvig sinusa 

Komplet instrumentov »EX« 
za ekstrakcijo 



Oralna kirurgija in implantologija W&H 13

Implantmed Za enostaven potek dela 

Varno privijanje 
Potrebno varnost zagotavlja 
samodejni nadzor navora, ki ga lahko 
nastavite od 5 do 80 Ncm. 

Stabilnost, ki jo lahko izmerite 
Modul W&H Osstell ISQ, ki je na voljo 
kot pribor, omogoča zanesljivo oceno 
stabilnosti implantata. 

Z intuitivno lahkoto 
Barvni zaslon na dotik z  
uporabniku prijaznim vodenjem  
po menijih in stekleno površino za 
preprosto čiščenje. 

Za asistente 
Na novo zasnovana črpalka  
omogoča varno in hitro vstavitev  
cevi za hladilno sredstvo. 

Gibanje brez kakršnih koli omejitev 
Z brezžičnim nožnim krmilnikom 
lahko prosto izbirate najboljšo 
lokacijo v delovnem območju. 
To omogoča veliko varnost v  
območju posega. 

Eden za vse 
Funkcije naprav Implantmed in 
Piezomed krmilite z enim samim 
nožnim krmilnikom. 

Varno, preprosto in prilagodljivo. Naprava Implantmed prepriča s svojim intuitivnim 
konceptom upravljanja in olajša izvajanje posega. Vsaka naprava Implantmed 
predstavlja simbol najvišje kakovosti, natančnosti in varnosti. 
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Kirurški ročniki in kolenčniki 
za Implantmed SI-1023, SI-1015, SI-1010 

Prilagodljivo delo, ki ne utrudi 

Delo, ki vas ne utrudi 
Kombinacija z ultrakratkim 
elektromotorjem EM-19 omogoča 
dolgotrajno delo, ki ne utrudi. 

Optimalna osvetlitev 
Mini-LED+ je pol manjše velikosti v 
primerjavi z običajnimi lučmi LED, zato 
je nameščena povsem blizu konice in 
zagotavlja optimalno osvetlitev. 

Prilagodljivo hlajenje 
Na voljo so sponke pršila za levo in 
desno stran. Tako je mogoče hlajenje 
prilagoditi individualnim potrebam. 

Robustni, ergonomični in z dolgo življenjsko dobo. Naj gre za vstavljanje implantata  
ali izdiranje modrostnih zob: optimalno hlajenje in osvetlitev mesta obravnave. 
Kirurški ročniki in kolenčniki so zaradi kakovostnega nerjavečega jekla s prevleko, 
odporno proti praskam, robustni in imajo posebej dolgo življenjsko dobo. 

Površina, odporna proti praskam 
Edinstvena prevleka ščiti instrument 
pred praskami. To olajšuje čiščenje in 
zagotavlja ohranjanje vrednosti. 

Vpenjalni sistem Hexagon 
Vpenjalni sistem Hexagon, ki ga je 
razvila in patentirala družba W&H  
(v EU in ZDA), zagotavlja varno 
uporabo pri visokem navoru. 

Popolno čiščenje 
Instrumenti so razstavljivi, zato 
omogočajo zagotavljanje visokih 
higienskih zahtev. 

WS-75 L | 20:1 Razvit posebej za pripravo ležišča implantata  
in vstavljanje implantata. 

S-11 L | 1:1 Prva izbira pri apikotomijah, osteotomijah, sekvestrotomijah,  
modeliranju in glajenju kosti ter pri izdiranju modrostnih zob. 

WS-91 L | 1:2,7 
45°-glava 

Razvit posebej za boljšo dostopnost v območju  
ličnikov in kočnikov. 

WS-56 L | 1:1 
WS-92 L | 1:2,7

Razvita za osteotomije, sekvestrotomije,  
germektomije, hemisekcijo. 
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Elcomed Številka 1 v operacijski dvorani 

Vsi podatki na zaslonu 
Število vrtljajev na minuto, navor in 
izbrana količina hladilnega sredstva 
na vmesniku za upravljanje. 

Celovita dokumentacija 
Vsak del posega se shrani 
neposredno na ključ USB. 
Podatke je mogoče takoj priklicati. 

Funkcija strojnega rezanja navojev 
Preprečuje prevelik pritisk na kost  
pri nameščanju implantata. 

Praktičen nožni krmilnik 
Večfunkcijski nožni krmilnik omogoča 
sterilno delo in optimalno gibanje 
vaših rok brez omejitev. 

Izjemen motor 
Najkrajši in najlažji motor s 
50.000 vrtljaji na minuto. 

SPI Dongle – nadgradite kadar koli 
Funkcije naprave Elcomed krmilite z 
brezžičnim nožnim krmilnikom, ki je 
dobavljiv na željo. 

Varen, zanesljiv, zmogljiv. W&H Elcomed je bil zasnovan prav za potrebe ustne, 
čeljustne, obrazne in zobozdravstvene kirurgije ter implantologije. 
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Kirurški ročniki in kolenčniki  
z generatorjem 

Kolenčnika WS-91 in WS-91 L G  
s 45°-glavo združujeta prednosti 
ročnikov in kolenčnikov. 
Kot 45° omogoča bistveno boljšo 
vidljivost mesta posega. To je še 
posebno koristno pri kirurških 
odstranitvah modrostnih zob, 
ločevanju zob in odstranitvah 
koreninskih vrškov (apikotomiji). 

Tako je bistveno olajšan palatinalni 
dostop do kočnikov na zgornji čeljusti, 
tudi pri majhni ustni odprtini. 
Pri bukalnih vrstah uporabe ostane 
več prostora med licem in mestom 
posega. Hkrati se vidnost skoraj  
ne zmanjša 

Pri prestavnem razmerju 1:2,7 se 
(glede na pogonsko hitrost) v 
vrtljivem instrumentu doseže hitrost 
do 135.000 vrtljajev na minuto. 
3-kratni pršilnik pri tem skrbi za 
zadostno hlajenje vrtljivega 
instrumenta in zoba. 

Vodilni na področju osvetlitve LED 

Jasno, svetlo in prostorno. Vrhunska osvetlitev olajšuje temeljito  
diagnosticiranje in zagotavlja odlične rezultate posega. 
Kirurški instrumenti z osvetlitvijo Mini-LED+ samostojno proizvajajo  
svetlobo. Vgrajeni generator zagotavlja napajanje luči LED v instrumentu. 

WS-75 (brez osvetlitve) 
WS-75 L G (z Mini-LED+) 
Modeli, razviti posebej  
za implantacijo. 

WS-56, WS-92 (brez osvetlitve), 
WS-56 L G, WS-92 L G (z Mini-LED+) 
Ti modeli so odlični za zahtevne 
kirurške posege. 

WS-91 (brez osvetlitve) 
WS-91 L G (z Mini-LED+) 
Kot 45° omogoča bistveno  
boljšo dostopnost do in vidljivost 
mesta posega. 

S-9, S-11 (brez osvetlitve) 
S-9 L G, S-11 L G (z Mini-LED+) 
Prva izbira pri zapletenih posegih  
na čeljusti. 

S-10, S-12, S-15 (brez osvetlitve) 
Boljša vidljivost težko  
dostopnih območij. 

WI-75 E/KM (brez osvetlitve) 
Model, razvit posebej  
za implantacijo. 
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Protetični izvijači Za natančen nadzor navora 

Praktični, hitri in brez tveganja. Brezžični protetični izvijač  
z enoročnim upravljanjem omogoča hitro in predvsem varno delo  
ter boljšo vidnost mesta posega. 

Natančen nadzor navora 
Nastavljiv od 8 do 40 Ncm v korakih 
po 1 Ncm. To omogoča natančno in 
varno privitje pritrdilnega vijaka. 

Dolgi gumb 
Z dolgim gumbom aktivirate 
protetični izvijač. 

Brezžično delo 
Zaradi moderne baterije s tehnologijo 
Li-Ion vašemu protetičnemu izvijaču 
ne stoji prav nič na poti. 

Majhna glava za dobro vidljivost 
Nič ne ovira vašega pogleda na  
mesto posega. 

Prihranek časa zaradi  
konstantne hitrosti 
S 25 vrtljaji na minuto privijete 
pritrditveni vijak v manj kot  
10 sekundah. 

Doživljenjsko podmazan 
Kolenčnik, primeren za 
termodezinfekcijo in sterilizacijo,  
je doživljenjsko podmazan in se  
ga ne sme naoljiti. 
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Kirurške žage Z vrhunsko zmogljivostjo rezanja 

S-8 S s sagitalnim gibanjem 
Smer rezanja vzporedno z osjo, 
zelo malo vibracij, razstavljiva 

S-8 O z oscilirajočim gibanjem 
Smer rezanja 90° na os, 
zelo malo vibracij, razstavljiva 

S-8 R z recipročnim gibanjem 
Smer rezanja naprej/nazaj, 
zelo malo vibracij, razstavljiva 

Žagini listi, sagitalni za S-8 S 
Širine 6 mm ali 10 mm, 
z merilnikom globine na žaginem
listu (z razmiki po 2,5 mm), 
na voljo v pakiranju po 1 komad  
ali 5 komadov 

Žagini listi, oscilirajoči za S-8 O 
Višine 8 mm ali 15 mm, 
z merilnikom globine na žaginem
listu (z razmiki po 2,5 mm), 
na voljo v pakiranju po 1 komad 

Žagini listi, recipročni za S-8 R 
Dolžine 15 mm, 20 mm ali 30 mm, 
omejeni za večjo zmogljivost rezanja, 
na voljo v pakiranju po 1 komad  
ali 5 komadov 

Hitre, zmogljive in vzdržljive. Žage so bile zasnovane posebej za prestavitvene 
osteotomije in odvzeme kosti. Visoka in nespremenjena zmogljivost rezanja je 
zagotovljena tudi pri večletni uporabi pri največjem številu vrtljajev. 
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Izjemno močan in hiter 
S funkcijo Boost je mogoče 
nastavljeno osnovno moč za kratek 
čas povečati za 20 %. 

Učinkovito hlajenje 
Pršilo izstopa v bližini delovnega 
območja in tako izjemno učinkovito 
hladi mesto posega. 

SPI Dongle – nadgradite kadar koli 
Funkcije naprave Piezomed krmilite z 
brezžičnim nožnim krmilnikom, ki je 
dobavljiv na željo. 

Samodejno  
prepoznavanje instrumentov 
Piezomed prepozna nameščeni 
instrument in samodejno nastavi 
pravilno skupino moči. 

Inovativen obroč LED 
Zagotavlja idealno osvetlitev mesta 
posega brez senčenja. 

Večja moč rezanja 
Novo, posebno ozobljenje zagotavlja 
natančen rez in prihranek časa. 

Piezomed Nova moč v kostni kirurgiji 

Minimalna invazivnost, maksimalna moč. Piezomed olajšuje delo kirurga:  
po zaslugi ultrazvočne tehnologije je mogoče z večjo natančnostjo odstranjevati 
izključno kostno substanco. Mehko tkivo, ki obdaja kost, ostane nepoškodovano. 
Občutno olajšanje tudi za bolnika: manj bolečin, hitrejše okrevanje! 
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Tip: SI-1023 SI-1015 SI-1010 

Omrežna napetost:  230 V 120 V 100 V 

Dovoljeno nihanje napetosti: 220 – 240 V 110 – 130 V 90 – 110 V 

Nazivni tok: 0,3 – 0,8 A 0,3 – 1,6 A 0,3 – 1,4 A 

Frekvenca: 50 – 60 Hz 

Omrežna varovalka (2 pcs): 250 V – T1,6AH 

Največja vhodna moč: 170 VA 

Največja izhodna moč: 80 W

Največji navor motorja: 6,2 Ncm 

Število vrtljajev na motorju v območju nazivne napetosti: 200 – 40.000 min-1 

Pretok hladilnega sredstva pri 100 %: najmanj 90 ml/min 

Dolžina kabla motorja: 1,8 m 

Mere v mm (višina x širina x globina): 100 x 262 x 291 

Nožni krmilnik: S-N2 / S-NW 

Ročniki in kolenčniki z osvetlitvijo Mini-LED+: S-11 L / WS-56 L, WS-75 L, WS-91 L, WS-92 L 

Garancija: 24 mesecev 

Implantmed 

Kirurški kolenčniki 
z lučjo Mini-LED+ in priključkom W&H 

Tip: WS-75 L WS-56 L WS-91 L WS-92 L 

Prestavno razmerje: 20:1 1:1 1:2,7 1:2,7 

Sistem sklopke: EM-19 LC / EM-19 W&H

Sistem luči: Mini-LED+ 

Zunanje pršilo: 1-kratno 3-kratno 

Sistem notranjega hlajenja: Kirschner/Meyer – – – 

Sistem vpenjanja: vpenjanje s pritiskom gumba 

Vrtljivi instrumenti: za kirurške svedre in rezkala z 

ravnim nastavkom kolenčnika Ø 2,35 mm ravnim nastavkom FG Ø 1,6 mm 

Največje število vrtljajev: 50.000 min-1 

Razstavljiv: da 

Uporaba, npr.: priprava ležišča implantata   
vstavljanje implantata 

osteotomije 
sekvestrotomije 

germektomije 
hemisekcija 

za boljšo dostopnost v območju  
ličnikov in kočnikov 

Kirurški ročnik 
z lučjo Mini-LED+ in priključkom W&H 

Tip: S-11 L  

Prestavno razmerje: 1:1 

Sistem sklopke: EM-19 LC / EM-19 W&H 

Sistem luči: Mini-LED+ 

Pršilo: zunanje 

Sistem vpenjanja: vpenjanje z vzvodom 

Vrtljivi instrumenti: za kirurške svedre in rezkala Ø 2,35 mm* 

Dovoljena dolžina svedra: 45 mm 

Največje število vrtljajev: 50.000 min-1 

Razstavljiv: da 

Uporaba, npr.: apikotomija 
osteotomije 

sekvestrotomije 
modeliranje in glajenje kosti 

izdiranje modrostnih zob 

* tudi sistem Stryker 
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Elcomed 

Tip: SA-310 

Omrežna napetost: 220 – 240 V / 100 – 130 V 

Dovoljeno nihanje napetosti: ±10 % 

Nazivni tok: 0,1 – 0,9 A / 0,1 – 1,8 A 

Frekvenca: 50 – 60 Hz

Omrežna varovalka (2 pcs): 250 V – T1,6AH 

Največja vhodna moč: 180 VA 

Največja izhodna moč: 100 W 

Največji navor motorja: 7 Ncm 

Število vrtljajev na motorju v območju nazivne napetosti: 
300 min-1 – največ 50.000 min-1, 

varnostna stopnja pri 40.000 min-1 

Pretok hladilnega sredstva pri 100 %: najmanj 90 ml/min 

Dolžina kabla motorja: 1,8 m / 3,5 m 

Mere v mm (višina x širina x globina): 109 x 256 x 305 

Nožni krmilnik: S-N1 

Ročniki in kolenčniki: priključek ISO 3964 (DIN 13940) 

Tip: S-9 L G S-11 L G 

Prestavno razmerje: 1:1 

Sistem sklopke: ISO 3964 (DIN 13940) 

Sistem luči: Mini-LED+ 

Napajanje: prek neodvisnega generatorja 

Kakovost osvetlitve: dnevna svetloba 

Pršilo: zunanje 

Sistem vpenjanja: vpenjanje z vzvodom  

Vrtljivi instrumenti: za kirurške svedre in rezkala Ø 2,35 mm* 

Dovoljena dolžina svedra: 45 mm 

Največje število vrtljajev: 40.000 min-1 

Razstavljiv: da 

Uporaba, npr.: apikotomija 
osteotomije 

apikalno sproščanje pritiska 
modeliranje kosti 

* tudi sistem Stryker 

Kirurški ročniki 
z lučjo Mini-LED+ in generatorjem 

Kirurški ročniki 
brez luči 

Tip: S-9 / S-11 S-15 S-10 S-12 

Prestavno razmerje: 1:1 1:1 1:1 1:2 

Sistem sklopke: ISO 3964 (DIN 13940) 

Pršilo: zunanje 

Sistem vpenjanja: vpenjanje z vzvodom 

Vrtljivi instrumenti: za kirurške svedre in rezkala Ø 2,35 mm*

Dovoljena dolžina svedra: 45 mm 70 mm 

Največje število vrtljajev: 50.000 min-1 30.000 min-1 50.000 min-1 40.000 min-1 

Razstavljiv: da 

Uporaba, npr.: apikotomija 
osteotomije 

apikalno sproščanje pritiska 
modeliranje kosti 

osteotomije v težko 
dostopnih predelih

osteotomije 
fenestracija 

osteosinteza v distalnem območju 

* tudi sistem Stryker 
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Kirurški kolenčniki 
brez luči 

Tip: WS-75 (WI-75 E/KM*) WS-56 WS-91 WS-92 

Prestavno razmerje: 20:1 1:1 1:2,7

Sistem sklopke: ISO 3964 (DIN 13940) 

Zunanje pršilo: 1-kratno 3-kratno 

Sistem notranjega hlajenja: Kirschner/Meyer – – – 

Sistem vpenjanja: vpenjanje s pritiskom gumba 

Vrtljivi instrumenti: za kirurške svedre in rezkala z 

ravnim nastavkom kolenčnika Ø 2,35 mm ravnim nastavkom FG Ø 1,6 mm 

Največje število vrtljajev: 50.000 min-1 

Razstavljiv: da 

Uporaba, npr.: vstavljanje implantata 
osteotomije 

osteotomije zgornje  
ali spodnje čeljusti 

germektomije 
sekvestrotomije 

hemisekcija 
izdiranje modrostnih zob 

 
* WI-75 E/KM: kot WS-75, ni razstavljiv 

Kirurški kolenčniki 
z lučjo Mini-LED+ in generatorjem 

Tip: WS-75 L G WS-56 L G WS-91 L G WS-92 L G 

Prestavno razmerje: 20:1 1:1 1:2,7

Sistem sklopke: ISO 3964 (DIN 13940) 

Sistem luči: Mini-LED+ 

Napajanje: prek neodvisnega generatorja 

Kakovost osvetlitve: dnevna svetloba 

Zunanje pršilo: 1-kratno 3-kratno 

Sistem notranjega hlajenja: Kirschner/Meyer – – – 

Sistem vpenjanja: vpenjanje s pritiskom gumba 

Vrtljivi instrumenti: za kirurške svedre in rezkala z 

ravnim nastavkom kolenčnika Ø 2,35 mm ravnim nastavkom FG Ø 1,6 mm 

Največje število vrtljajev: 40.000 min-1 

Razstavljiv: da 

Uporaba, npr.: vstavljanje implantata 
osteotomije 

osteotomije zgornje  
ali spodnje čeljusti 

germektomije 
sekvestrotomije 

hemisekcija 
izdiranje modrostnih zob 

Pogonski ročnik IA-40 H 

Tip baterije: Li-Ion 

Napetost baterije: 3,7 V 

Nazivna kapaciteta: 680 mAh 

Število vrtljajev na instrumentu: 25 min-1 

Navor: 8 – 40 Ncm 

Trajanje polnjenja: približno 100 minut 

Kapaciteta baterije: približno 40 vijakov pri srednjem navoru 

Teža: 90 g 

Polnilna postaja 

Omrežna napetost: 220 – 240 V 

Frekvenca: 50 – 60 Hz 

Nazivni tok: 0,08 – 0,12 A 

Moč: 5 W 

Teža: 345 g 

Kolenčnik IA-80* 

Tip: IA-80

Prestavno razmerje: 80:1 

Sistem sklopke: posebna sklopka W&H 

Protetični izvijač IA-400 

* Kolenčnik IA-80 je primeren za termodezinfekcijo in sterilizacijo pri temperaturi do 135 °C
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Pribor za Implantmed, Elcomed in Piezomed 

Cev za hladilno sredstvo 
> Natančno prilagojena 
> Prihranek časa za vaše asistente 
> Varnost za vašo napravo 

Implantmed 

Voziček za pripomočke 
> Vaše krmilne naprave W&H 

kompaktno na enem mestu 
> Prihrani prostor 
> Premičen 

Transportni kovček 
> Varno zapakirano za na pot 
> Prostor za napravo Implantmed, 

nožni krmilnik, modul W&H  
Osstell ISQ, ročnike in kolenčnike 

> Na voljo tudi za Elcomed  
in Piezomed 

Tip: SA-320 

Omrežna napetost: 220 – 240 V / 100 – 130 V 

Dovoljeno nihanje napetosti: ±10 % 

Nazivni tok: 0,1 – 0,5 A / 0,1 – 1,0 A 

Frekvenca: 50 – 60 Hz 

Največja vhodna moč: 90 VA 

Največja izhodna moč: 24 W 

Delovna frekvenca: 22 – 35 kHz

Pretok hladilnega sredstva pri 100 %: najmanj 50 ml/min 

Dolžina kabla ročnika: 1,8 m / 3,5 m 

Mere v mm (višina x širina x globina): 109 x 256 x 305 

Nožni krmilnik: 
S-N1 

S-NW s SPI Dongle 

Piezomed 

Kirurške žage 

Tip: S-8 R S-8 O S-8 S 

Prestavno razmerje: 3,25:1 3,4:1 3,25:1 

Sistem sklopke: ISO 3964 (DIN 13940) 

Dvigi / kot: 1,8 mm 12° 3° 

Frekvenca (dvigi/min.): 12.300 11.800 12.300 

Največje število vrtljajev: 40.000 min-1 

Razstavljiv: da 
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Zapiski Zapiski 



Kodo QR lahko skenirate 
z mobilnim telefonom  

in izveste še več  
o naših izdelkih

Oralna kirurgija in implantologija 

Prikazane slike so simbolične. Dodatna oprema in  
vsebina prikazanih delov pribora niso zajeti v obseg dobave. 
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