Restavracija in protetika

Turbine
brez
senc
Turbine

Made in
AUSTRIA

Linija opreme za najvišje zahteve.
High end turbine z ultimativno tehnologijo!

Linija opreme za največjo gospodarnost.
Zanesljiva kakovost Synea, ugodno kot še nikoli!
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Turbine W&H Synea

Turbine za najvišje zahteve

High end tehnologija za odlične rezultate preparacije: Obe liniji opreme turbin Synea
vas bosta prepričali s svojim odličnim delovanjem, optimalno ergonomijo in najboljšim
razmerjem med kakovostjo in ceno. Synea Vision predstavlja simbol inovacij, kot je
5-kratni obroč LED+, ki ga je mogoče sterilizirati, Synea Fusion pa zagotavlja najboljšo
kakovost in odlično gospodarnost.

Ergonomično, lahko in tiho
Sproščeno delo, ki ne utrudi, zaradi
občutno lažjega turbinskega
sistema.

Boljša preglednost
Najboljši kontrasti in naravna
osvetlitev ob odličnem videzu
barv s tehnologijo LED+.

S polno paro naprej zaradi rotorja Power Blade
Optimizirana geometrija lopatic omogoča večjo učinkovitost rotorja. Za
največjo pogonsko moč in optimalno hitrost odstranjevanja materiala med
celotno preparacijo.

Optimalno hlajenje
4-kratni ali 5-kratni pršilnik skrbi za
to, da je vrtalna konica pri uporabi v
vsakem položaju nenehno hlajena.

Patentirani sistem higienske glave
Brez vsesavanja aerosolnih delcev
ob upočasnjevanju rotorja, saj zrak v
glavi turbine kroži.

Turbine W&H Synea
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Synea Vision:
korak pred prihodnostjo
Prve turbine na svetu s 5-kratnim obročem LED+, primerne za sterilizacijo, ne
izstopajo samo zaradi osvetlitve brez senčenja, temveč so v vseh pogledih turbine
najvišjega kakovostnega razreda. Doživite popolnoma nov občutek pri delu – brez
temnih plati.
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Čista petica za udobje!
Pet LED diod in 5 odprtin pršila
zagotavljajo revolucionarno
udobje in odlično vidljivost.

Synea Vision z obročem LED+
Osvetlitev mesta obravnave brez
senčenja z edinstvenim 5-kratnim
obročem LED+.

Primerjava Synea Fusion
s tehnologijo LED+.

Pregled nadaljnjih prednosti
> Najboljša ergonomija
> Majhna teža
> Najboljše ravnovesje
> Nedrsljiv profil ročaja
> Izjemno tekoče delovanje
> Tiho delovanje
> Keramični kroglični ležaj
> Sistem higienske glave
> Daljša življenjska doba
> Kakovost iz Avstrije
> Možnost termodezinfekcije
in sterilizacije

Turbine po meri
Primerna velikost glave za vsak
način uporabe, kar omogoči optimalen dostop do mesta obravnave.

Odlična obstojnost
Vsak dan kot nova zaradi svoje
posebne prevleke površine, ki je
odporna proti praskam.

Turbine W&H Synea

SYNEA VISION

SYNEA FUSION

Synea Vision:
Zmogljiva turbina TK-100 L in mikroturbina TK-94 L

Zmogljivost v vatih

TK-100 L je zmogljiva turbina brez temnih plati. Zagotavlja posebej zmogljivo
delovanje brez neželenih posledic, kot so večja obraba in uhajanje zraka na glavi
turbine. TK-94 L je s svojo zelo malo glavo idealna za minimalno invazivne posege in
omogoča odličen dostop do mesta obravnave.

Število vrtljajev svedra na minuto

Običajne turbine z visoko
vatno močjo

Običajne turbine z
visoko vatno močjo

Običajne turbine z visoko
vatno močjo v kritičnem
območju števila vrtljajev

Synea Vision
TK-100 L

Synea Vision TK-100 L
deluje v varnem območju
števila vrtljajev

Brezkompromisna življenjska doba
Večja zmogljivost zaradi optimalnega izkoristka navora brez doseganja najvišjega
možnega števila vrtljajev. Tako je zagotovljena visoka hitrost odstranjevanja
materiala in dolgoročna zaščita občutljivih krogličnih ležajev rotorja.

Mala glava za veliko korist
S premerom glave samo 9 mm in skupno višino glave 17,2 mm z vpetim 16
mm svedrom ...

Brezkompromisna higiena
Minimalno uhajanje zraka na glavi
pri največji zmogljivosti za večjo
učinkovitost in najboljšo higieno.

... pridobijo predvsem bolniki z
majhno ustno odprtino, kot npr.
otroci ali starejši

Turbine W&H Synea
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Izkušnje uporabnikov

»Inovativni koncept luči turbine W&H s 5-kratnim
obročem LED+ tudi v težjih pogojih zagotavlja popolno
intenzivnost svetlobe na mestu obravnave.«

Dr. med.dent. Martin Schiffl,
Salzburg, Avstrija

»Turbina Synea Vision je ena najboljših turbin, kar sem jih kdaj
uporabljal. Razlog za to nista samo njena majhna teža in odličen
navor, temveč tudi obroč LED+, ki zaradi visoke intenzivnosti
svetlobe poskrbi za najboljšo vidljivost predvsem na težko
dostopnih mestih v zadnjem delu ustne votline.«

Dr. Sunil Hirani BSc (Hons), BDS, MSc, FDSRCS (Eng), MOrthRCS (Eng),
FDS (Orth)SmileLux, Milton Keynes, Velika Britanija

»Odličen navor pripomore k učinkovitemu odstranjevanju
naravne zobne substance ter trdnih materialov za zobne
proteze.«

DDR Mats Bäckström Falun,
Švedska
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Turbine W&H Synea

SYNEA VISION

SYNEA FUSION

Synea Vision:
Tehnični podatki

Vrste z integralnimi
keramičnimi krožnimi ležaji:

TK-94 L / TK-94 LM

TK-97 L / TK-97 LM

TK-98 L / TK-98 LM

TK-100 L / TK-100 LM

LED+/
kompaktna steklena palica

Obroč LED +/
kompaktna steklena palica

Obroč LED +/
kompaktna steklena palica

Obroč LED +/
kompaktna steklena palica

> 90

> 90

> 90

> 90

5.500 K

5.500 K

5.500 K

5.500 K

Svetlobni tok (lumen):

6,0 / 4,0**

6,0 / 4,0**

6,0 / 4,0**

6,0 / 4,0**

Moč osvetlitve:

25.000 luks

25.000 luks

25.000 luks

25.000 luks

Luč:
CRI (različica LED):
Temperatura barve (različica LED):

 Roto Quick
 Multiflex®***

Spojnik:
Velikost glave:
Višina glave:
Moč*:
Št. vrtljajev (min-1):

 Roto Quick
 Multiflex®***

 Roto Quick
 Multiflex®***

Ø 9 mm

Ø 10 mm

Ø 11,5 mm

Ø 13 mm

17,2 mm
(s svedrom 16 mm)

21,1 mm
(s svedrom 19 mm)

21,4 mm
(s svedrom 19 mm)

21,4 mm
(s svedrom 19 mm)

14 W

21 W

24 W

26 W

400.000

360.000

330.000

410.000

Vrtljivi instrumenti:
Največji premer delovnega dela:
Največja dolžina:

 Roto Quick
 Multiflex®***

1,5 mm
16 mm

FG-vrtalnik, skladno z EN ISO 1797-1:1995, s Ø 1,6 mm
2 mm
2 mm
21 mm
25 mm

2,5 mm
25 mm

Teža:

39 g / 67 g

38 g / 68 g

40 g / 69 g

40 g / 70 g

Obratovalni tlak priključka Roto Quick:
Obratovalni tlak priključka Multiflex®:

3 ± 0,3 bar
2,5 do 4 bar

3 ± 0,3 bar
2,5 do 4 bar

3 ± 0,3 bar
2,5 do 4 bar

3 ± 0,3 bar
2,5 do 4 bar

Pršilnik:

5-kratni

5-kratni

5-kratni

5-kratni

Glasnost:

59 dB (A)

57 dB (A)

57 dB (A)

57 dB (A)

* Zmogljivost velja pri nazivnem delovnem tlaku 3 bar in tlaku povratnega zraka največ 0,2 bar
** Vrednosti veljajo pri uporabi luči RM-34 LED z napajanjem z enosmerno napetostjo
*** Multiflex® je znamka tretje stranke, ki z družbo W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH ni povezana



Spojniki W&H Roto Quick omogočajo vsestransko
uporabo instrumentov obroč LED+ in LED ter
halogenskimi lučmi
> Click & Pull
> Brezstopenjsko nastavljanje dovoda vode
za pršenje
> Zaščita pred povratnim sesanjem
> Primerno za sterilizacijo
> 24 mesecev garancije



Spojnik W&H RM-34 LED za priključek Multiflex®***
> Uporaba luči LED brez potrebe po prilagoditvi
dentalne enote
> Dolga življenjska doba luči LED
> Brezstopenjsko nastavljanje dovoda vode
za pršenje
> Zaščita pred povratnim sesanjem
> 24 mesecev garancije

Turbine W&H Synea
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Synea Fusion:
izjemno učinkovite turbine Synea
Brezkompromisno udobje uporabe in največja zmogljivost v kombinaciji z izjemno
gospodarnostjo: odkrijte prednosti nove linije opreme Synea Fusion!

Pregled nadaljnjih prednosti
> Najboljša ergonomija
> Majhna teža
> Izjemno tekoče delovanje
> Tiho delovanje
> Keramični kroglični ležaj
> Sistem higienske glave
> Daljša življenjska doba
> Kakovost iz Avstrije
> Možnost termodezinfekcije
in sterilizacije

Doživetje LED+
Dobra osvetlitev z naravnim videzom
barv in optimalnim položajem luči
LED.

Optimalno hlajenje s štirih strani
Nenehno hlajenje in optimalno
čiščenje mesta obravnave zaradi
4-kratnega pršilnika.

Izbira je vaša
Izbirajte med dvema različnima velikostma glave in se odločite za priključek, ki ustreza vašemu sistemu sklopke. Z
Roto Quick W&H izkoristite najboljšo luč LED+ in udobno rotacijo za 360°.
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Turbine W&H Synea

SYNEA FUSION

SYNEA VISION

Synea Fusion:
Tehnični podatki

Vrste:

TG-97 L / TG-97 L RM / TG-97 LM / TG-97 L N / TG-97

TG-98 L / TG-98 L RM / TG-98 LM / TG-98 L N / TG-98

Luč:

LED+ / LED+ / kompaktna steklena palica /
kompaktna steklena palica /–

LED+ / LED+ / kompaktna steklena palica /
kompaktna steklena palica /–

> 90

> 90

5.500 K

5.500 K

6,0 / 6,0 / 4,0** / glede na spojnik / –

6,0 / 6,0 / 4,0**/ glede na spojnik / –

25.000 Lux

25.000 Lux

CRI (LED Version):
Temperatura barve (različica LED):
Svetlobni tok (lumen):
Moč osvetlitve:

 Roto Quick
Priključek RM
 Multiflex®***
NSK Mach®***

 Roto Quick
Priključek RM
 Multiflex®***
NSK Mach®***

Spojnik:

Velikost glave:
Višina glave:
Moč*:
Št. vrtljajev (min-1):

Ø 10 mm

Ø 11,5 mm

21,1 mm
(s svedrom 19 mm)

21,4 mm
(s svedrom 19 mm)

18 W

21 W

390.000

Vrtljivi instrumenti:
Največji premer delovnega dela:
Največja dolžina:

360.000
Freză FG, conform ISO 1797-1, cu Ø 1,6 mm

2 mm
21 mm

2 mm
25 mm

40 g / 43g / 68 g / 52 g / 40 g

42 g / 44 g / 70 g / 53 g / 42 g

3 ± 0,3 bar
2,5 do 4 bar

3 ± 0,3 bar
2,5 do 4 bar

Pršilnik:

4-kratni

4-kratni

Glasnost:

59 dB (A)

59 dB (A)

Teža:
Obratovalni tlak priključka Roto Quick:
Obratovalni tlak priključka Multiflex®:

* Zmogljivost velja pri nazivnem delovnem tlaku 3 bar in tlaku povratnega zraka največ 0,2 bar
** Vrednosti veljajo pri uporabi luči RM-34 LED z napajanjem z enosmerno napetostjo
*** Multiflex® in NSK Mach® so znamke tretjih strank, ki z družbo W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH niso povezane



Spojniki W&H Roto Quick omogočajo vsestransko
uporabo instrumentov z lučmi LED+ in LED ter
halogenskimi lučmi
> Click & Pull
> Brezstopenjsko nastavljanje dovoda vode za
pršenje
> Zaščita pred povratnim sesanjem
> Primerno za sterilizacijo
> 24 mesecev garancije



Spojnik W&H RM-34 LED za priključek Multiflex®***
> Uporaba luči LED brez potrebe po prilagoditvi
dentalne enote
> Dolga življenjska doba luči LED
> Brezstopenjsko nastavljanje dovoda vode za
pršenje
> Zaščita pred povratnim sesanjem
> 24 mesecev garancije

Turbine W&H Synea
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Higiena in nega vaših turbin

Tehnični servis W&H

»Z ustrezno nego do daljše življenjske dobe in
odličnega zadovoljstva.« Z rednim čiščenjem
in rokovanjem boste inštrumente zaščitili pred
predčasno obrabo in si prihranili nepotrebne
stroške servisiranja.
Instrumenti
Ročniki in kolenčniki
Turbine
Začetek

Mobilna
aplikacija »Lisa«
Sledenje

Ko

c
ne

Assistina 3x3
Čiščenje notranjosti
pogonskih delov in
pršilnih kanalov
Čiščenje zunanjosti
Negovanje z oljem
Assistina TWIN
Čiščenje pršilnih
kanalov
Negovanje z
oljem
Assistina 301
Čiščenje pršilnih
kanalov
Negovanje z
oljem

LisaSafe
Etiketiranje

Seal²
Ovojnina

Lisa
Sterilizacija

Multidem
Priprava vode

Natančen opis postopka za pripravo instrumentov za prenos gibanja in motorjev boste našli na naslovu wh.com.

Steriliziranje v rekordnem času
Očiščeno, negovano, sterilizirano. Postopek čiščenja naprave Assistina 3x3
v kombinaciji s hitrim ciklom naprave Lisa skrajša celotni čas priprave.
Po samo 19 minutah so vaši instrumenti spet na voljo.

19 min

0 min
6 min

Reinigung und Pflege
V napravi Assistina 3x3 so trije
instrumenti v samo 6 minutah
očiščeni ter negovani od znotraj
in zunaj.

Sterilisation
S hitrim ciklom naprave Lisa
lahko instrumente po samo 13
minutah vzamete iz sterilizatorja,
pripravljene za uporabo.

Assistina 3x2
Pri napravi Assistina 3x2 poteka
priprava instrumentov v dveh
korakih: čiščenje notranjosti,
nega z oljem.

Assistina TWIN
To je prvi pripravljalni pripomoček,
ki je opremljen z dvema
procesnima komorama, ki
omogočata izmenično uporabo.

ot 99-odstot
čk

en

Ve

Dezinfekcija z brisanjem
Pred čiščenjem in nego po
potrebi izvedite dezinfekcijo
z brisanjem.

13 min

Preverjeni
postopek
u lt a

nj

a

r

ez

t čiš če

Nega s pritiskom gumba
Preverjanje postopka čiščenja je
potrjeno z atestom in si ga lahko
ogledate na wh.com.

AR VIEW

Aplikacija W&H Augmented Reality
(AR) združuje realni in virtualni
svet – edinstveno doživetje.
Prihodnost se začne danes!

Kodo QR lahko skenirate
z mobilnim telefonom
in izveste še več o
turbinah Synea
Prikazane slike so simbolične. Dodatna oprema in vsebina prikazanih
delov pribora niso zajeti v obseg dobave.

Oživite linijo Synea Vision!
Iz trgovine Google Play (za Android) ali Apple App Store lahko v svoj pametni telefon ali tablični računalnik
brezplačno prenesete aplikacijo »W&H AR«. Odprite aplikacijo in držite svojo napravo 50 cm nad sliko.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com
20392 ASI Rev. 005 / 06.10.2017
Pridržujemo si pravico do sprememb

Restavracija in protetika

Natančnost,
e eganca,
udobje:
Synea.
Ročniki in kolenčniki

Linija opreme za najvišje zahteve. Po meri prilagojeni ročniki in kolenčniki,
ki se ponašajo z največjo natančnostjo, eleganco in močjo.

Učinkovita in gospodarna osnovna rešitev. Ročniki in kolenčniki zanesljive
kakovosti Synea niso bili še nikoli tako ugodni!
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Kolenčniki W&H Synea

Novi premium ročniki in
kolenčniki družbe W&H
People have Priority: da bi vam olajšali izbiro naših novih ročnikov in kolenčnikov
Synea, smo vam prisluhnili in ustvarili dve novi liniji opreme, ki sta povsem v skladu
z vašimi željami.
Synea Vision: z inovacijami, kot je posebna prevleka površine, odporna proti praskam.
In Synea Fusion: serija, ki jo odlikujeta visoka kakovost in odlična gospodarnost.

Tiho delovanje
Občutno tišji – zaradi posebnih
keramičnih krogličnih ležajev.

Made in
AUSTRIA
Zanesljivost
Najvišja kakovost in dolga
življenjska doba.

Monobloc Design
Ergonomičnost iz litine –
za optimalne pogoje higiene.

Izdelava po meri
Različne velikosti glave za
optimalen dostop.

VISION
FUSION
Dve liniji opreme
Novo! Synea zajema liniji opreme
Vision in Fusion.

Synea Vision Short Edition
Bljižnjica do večje ergonomije.

Kolenčniki W&H Synea
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Synea Vision: ultimativni
ročniki in kolenčniki
En komplet za vse načine uporabe: z novo linijo opreme Synea Vision je družba W&H
razvila serijo instrumentov najvišje kakovosti. Dve velikosti hitrih glav zagotavljata
presenetljive možnosti dostopa. Posebna prevleka pa zagotavlja še večjo estetiko in
daljšo življenjsko dobo.

Instrumenti prihodnosti
> Različne velikosti glave
s 5-kratnim pršilnikom
> Odlična ergonomija in
tiho delovanje
> Površina, odporna
proti praskam
> Dolga življenjska doba

5-kratni pršilnik
5-kratni pršilnik zagotavlja
enakomerno hlajenje mesta
obravnave v vseh pogojih.
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Kolenčniki W&H Synea

Majhne glave
Dve velikosti hitrih glav in najmanjša
višina glave na svetu pri počasnih
instrumentih. Izjemno primerne tudi
za bolnike z majhno ustno odprtino.

Površina, odporna proti praskam
Posebna prevleka preprečuje
obrabljenost, zagotavlja trajno
estetiko in ohranja veselje pri
rokovanju z instrumenti.

Odlični rezultati preparacije
po zaslugi izjemno tihega delovanja
in optimizirane velikosti glave.

Vsestranska ponudba
Primeren ročnik ali kolenčnik za vsak
način uporabe – v kakovosti Synea!

SYNEA VISION

SYNEA FUSION

Synea Vision Short Edition: popolno
ravnovesje med močjo in ergonomijo
Novi sistem Synea Vision Short Edition zaradi manjše teže in dolžine bistveno olajša
izvajanje posega. Na voljo je klasičen komplet hitrih in počasnih instrumentov.
V kombinaciji z novim, ultrakratkim mikromotorjem EM-12 L je poskrbljeno za
popolno ravnovesje med ergonomijo in zmogljivostjo.

Popolno ravnovesje
Kolenčniki Short Edition se
optimalno prilegajo roki.

Površina, odporna proti praskam
tudi pri majhnih kolenčnikih
Synea Vision.

Majhen, vendar zmogljiv
Novi mikromotor EM-12 z diodo
LED za dnevno osvetlitev mesta
obravnave.

Najboljši rezultati
zaradi lahkega dostopa in
majhnih velikosti glave.

Kolenčniki za vse primere
Synea Vision Short Edition v klasičnem
kompletu z različnima velikostma
glave pri hitrih instrumentih.

Kolenčnike Synea Vision
Short Edition je mogoče
uporabljati z mikromotorji z
dolžino spojnika 23 mm
ali manj, v skladu s standardom
ISO. Preverite, ali so kompatibilni
z vašimi mikromotorji.
Vaš strokovni svetovalec
vam bo z veseljem pomagal.

Kolenčniki W&H Synea
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Delo s sistemom: Synea Vision
Standard in Short Edition
Dva sistema, veliko prednosti: tako različica Synea Vision Standard kot različica
Synea Vision Short Edition bistveno olajšata vaše delo zaradi najvišje kakovosti,
dolge življenjske dobe in natančnosti.

Synea Vision Short Edition z
elektromotorjem EM-12 LED*

Kolenčniki Synea Vision Standard z
elektromotorjem EM-E8 LED

Majhen, vendar zmogljiv: elektromotor
EM-12 LED je primeren tako za uporabo
za restavracijo in protetiko kot tudi za
endodontijo in profilakso.

Popoln sistem za vsakodnevno delo
v ordinaciji z instrumenti za vse
standardne motorje, ki so trenutno
na voljo na trgu.

Za 25 % lažji, 15 % krajši
Pri uporabi kolenčnikov Synea
Vision Short Edition v kombinaciji
z elektromotorjem EM-12 LED je
potrebno bistveno manj moči.

Imate ga v rokah
Odločite se za rešitev,
ki se najbolje prilega
najpomembnejšemu orodju v
vaši ordinaciji – vašim rokam.

* Na voljo za izbrane
dentalne naprave.
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Kolenčniki W&H Synea

SYNEA VISION

SYNEA FUSION

Synea Vision:
Tehnični podatki

Vrste z lučjo:
(kompaktna steklena palica)

WK-99 LT
WK-99 LT S

WK-93 LT
WK-93 LT S

WK-66 LT
WK-66 LT S

WK-56 LT
WK-56 LT S

WK-86 LT

HK-43 LT

Velikost glave:

Ø 9,5 mm

Ø 9,1 mm

Ø 9,5 mm

Ø 9,5 mm

Ø 9,5 mm

–

Višina glave
s svedrom (19 mm):

21,6 mm

21,2 mm

20 mm

20 mm

20 mm

–

FGvrtalnik

FGvrtalnik

Vrtalnik
kolenčnika

Vrtalnik
kolenčnika

Vrtalnik
kolenčnika

Vrtalnik ročnika
in kolenčnika

Ø 2,5

Ø2

–

–

–

–

25 mm

21 mm

34 mm

34 mm

34 mm

34 mm

1:5

1:4,5

2:1

1:1

8:1

1:1

5-kratni
(> 50 ml/min)

5-kratni
(> 50 ml/min)

5-kratni
(> 50 ml/min)

1-kratni
(> 50 ml/min)

1-kratni
(> 50 ml/min)

1-kratni
(> 50 ml/min)

25.000 luks

25.000 luks

25.000 luks

25.000 luks

25.000 luks

25.000 luks

> Preparacija
krnov kron in
kavitet
> Trepaniranje
> Izrezovanje
> Zaključno
brušenje
> Odstranitev
zalivk in kovin

> Preparacija
krnov kron in
kavitet
> Trepaniranje
> Izrezovanje
> Zaključno
brušenje
> Odstranitev
zalivk in kovin

> Preparacija
kavitet
> Trepaniranje
> Izrezovanje
> Ločevanje
> Zaključno
brušenje robov
kavitet in zalivk

> Izdolbenje
> Preparacija
v bližini pulpe
> Zalivanje
kanalov korenin
> Cementiranje

> Prepariranje
> Ločevanje
> Trepaniranje
> Izrezovanje
v območju
sprednjega
dela zoba
> Lahka tehnična
dela

Vrtljivi instrumenti:
Največji premer
delovnega dela:
Največja dolžina:
Razmerje zvišanja/znižanja:
Pršilnik:
Moč osvetlitve
pri vrstah z lučjo:
Področja uporabe:

Dolžina (do konca
spojke za gibko cev):
Teža:

> Izdolbenje
> Preparacija
v bližini pulpe
> Zaključno
brušenje

ISO Standard
WK-93 LT + EM-E8 LED + VE-9

ISO Short
WK-93 LTS + EM-12 L + VE-10

189 mm

160 mm

198 g

150 g

Kolenčniki W&H Synea
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Synea Fusion:
ultimativno razmerje med ceno in močjo
Zanesljiva kakovost Synea ni bila še nikoli tako ugodna:
z linijo opreme Synea Fusion je družba W&H razvila serijo instrumentov,
pri kateri je gospodarnost enako pomembna kot kakovost.

Kakovost, ki se izplača
> Zanesljiva kakovost Synea
> Največja učinkovitost pri
uporabi
> Brezkompromisno
udobje uporabe

Manjša glava
Boljša vidljivost in optimalen dostop
do mesta obravnave zaradi nove,
manjše glave.
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Kolenčniki W&H Synea

Dobra osvetlitev
Kompaktna steklena palica za dobro
osvetlitev mesta obravnave.

Optimalno hlajenje s štirih strani
Nenehno hlajenje s
pršilnikom Quattro.

Optimiziran profil ročaja
za varen oprijem in
optimalno higieno.

Posebni instrumenti
Posebni gibljivi kolenčniki za težko
dostopna območja.

SYNEA FUSION

SYNEA VISION

Synea Fusion:
Tehnični podatki

Vrste z lučjo:
(kompaktna steklena palica)

WG-99 LT

WG-66 LT

WG-56 LT

Vrste brez luči:

WG-99 A

WG-66 A

WG-56 A

Velikost glave:

Ø 9,5 mm

Ø 9,5 mm

Višina glave
s svedrom (19 mm):

21,6 mm

Vrtljivi instrumenti:
Največji premer
delovnega dela:
Največja dolžina:
Razmerje zvišanja/znižanja:
Pršilnik:
Moč osvetlitve pri vrstah
z lučjo:
Področja uporabe:

WG-67 LT

WG-69 LT

HG-43 A

WG-67 A

WG-69 A

Ø 9,5 mm

–

–

–

20 mm

20 mm

–

–

–

FGvrtalnik

Vrtalnik
kolenčnika

Vrtalnik
kolenčnika

Vrtalnik ročnika in
kolenčnika

Gibljivi del 1,1 za
konice Dentatus

Gibljivi del 0,9 za
pile Intensiv

Ø 2,5

–

–

–

25 mm

34 mm

34 mm

34 mm

1:5

2:1

1:1

1:1

2:1

2:1

4-kratni
(> 50 ml/min)

1-kratni
(> 50 ml/min)

1-kratni
(> 50 ml/min)

1-kratni
(> 50 ml/min)

1-kratni
(> 50 ml/min)

1-kratni
(> 50 ml/min)

25.000 luks

25.000 luks

25.000 luks

–

25.000 luks

25.000 luks

> Preparacija
kavitet
> Trepaniranje
> Izrezovanje
> Ločevanje
> Zaključno
brušenje robov
kavitet in zalivk

> Prepariranje
> Ločevanje
> Trepaniranje
> Izrezovanje
v območju
sprednjega
dela zoba
> Lahka tehnična
dela

> Odstranitev
odvečnih delov
> Grobo poliranje
> Fino poliranje
> Poliranje
medzobnih
predelov in
predelov pod
dlesnami
> Število
vrtljajev največ
20.000 vrt./min

> Zaključno
brušenje
medzobnih
predelov in
predelov pod
dlesnami, pa
tudi robov
kavitet
> Poševno
rezanje robov
pri preparacijah
različnih ravni in
kavitet
> Odstranjevanje
plaka pod
dlesnami
> Luščenje
pri čeljustni
ortopediji
> Število
vrtljajev največ
40.000 vrt./min

> Preparacija
krnov kron in
kavitet
> Trepaniranje
> Izrezovanje
> Zaključno
brušenje
> Odstranitev
zalivk in kovin

> Izdolbenje
> Preparacija
v bližini pulpe
> Zaključno
brušenje

določeni z dobavljivimi pilami/konicami

Kolenčniki W&H Synea
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Higiena in nega vaših ročnikov in kolenčnikov

Tehnični servis W&H

»Z ustrezno nego do daljše življenjske dobe in
odličnega zadovoljstva.« Z rednim čiščenjem
in rokovanjem boste inštrumente zaščitili pred
predčasno obrabo in si prihranili nepotrebne
stroške servisiranja.
Instrumenti
Ročniki in kolenčniki
Turbine

Mobilna
aplikacija »Lisa«
Sledenje

Assistina 3x3
Čiščenje notranjosti
pogonskih delov in
pršilnih kanalov
Čiščenje zunanjosti
Negovanje z oljem
Assistina TWIN
Čiščenje pršilnih
kanalov
Negovanje z
oljem
Assistina 301
Čiščenje pršilnih
kanalov
Negovanje z
oljem

LisaSafe
Etiketiranje

Seal²
Ovojnina

Lisa
Sterilizacija

Multidem
Priprava vode

Natančen opis postopka za pripravo instrumentov za prenos gibanja in motorjev boste našli na naslovu wh.com.

Steriliziranje v rekordnem času

Očiščeno, negovano, sterilizirano. Postopek čiščenja naprave Assistina 3x3
v kombinaciji s hitrim ciklom naprave Lisa skrajša celotni čas priprave.
Po samo 19 minutah so vaši instrumenti spet na voljo.

19 min

0 min
6 min

Čiščenje in nega
V napravi Assistina 3x3 so trije
instrumenti v samo 6 minutah
očiščeni ter negovani od znotraj
in zunaj.

Sterilizacija
S hitrim ciklom naprave Lisa
lahko instrumente po samo 13
minutah vzamete iz sterilizatorja,
pripravljene za uporabo.

Assistina 3x2
Pri napravi Assistina 3x2 poteka
priprava instrumentov v dveh
korakih: čiščenje notranjosti,
nega z oljem.

Assistina TWIN
Aceasta este prima unitate de
procesare echipată cu două
camere de proces care pot fi
utilizate în mod alternativ.

ot 99-odstot
čk

en

Ve

Dezinfekcija z brisanjem
Pred čiščenjem in nego po
potrebi izvedite dezinfekcijo
z brisanjem.

13 min

Preverjeni
postopek
u lt a

nj

a

r

ez

t čiš če

Nega s pritiskom gumba
Preverjanje postopka čiščenja je
potrjeno z atestom in si ga lahko
ogledate na wh.com.

Kodo QR lahko skenirate
z mobilnim telefonom
in izveste še več
o kolenčnikih Synea

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