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W&H Dentalwerk
Bürmoos (A)

W&H Sterilization
Brusaporto (I)

Gre za pomembno zadevo.
Gre za ljudi.
Naše najpomembnejše orodje so izkušnje: podjetje
W&H že od leta 1890 izdeluje visokokakovostne ročnike
in kolenčnike. Stalne inovacije zagotavljajo visok nivo
kakovosti restavracije in protetike.
Skrivnost našega uspeha: W&H že od nekdaj v središče
postavlja ljudi – ne glede na to, ali gre za partnerja,
stranko, bolnika ali zaposlenega. Ne bomo presenečeni,
če boste zdaj kritično vprašali: Ali se res tega držite?
Naš predlog: postavite nas na preizkušnjo!

People
have
Priority
W&H na kratko
>
>
>
>

Sedež v Avstriji
1000 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
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Restavracija in protetika W&H

Ne glede na to, s čim se soočate.
Z instrumenti za restavracijo in protetiko podjetja W&H
ste pripravljeni na vse.

Zdaj pri vašem dentalnem depoju ali na wh.com

»Korak pred prihodnostjo«

»Nova definicija cene in
zmogljivosti«

»Popolni partner pri obravnavi
vaših bolnikov.«

Pregled nadaljnjih prednosti
> 5-kratna luč LED+ za osvetlitev brez senčenja
> Površina, odporna proti praskam
> Izjemna zmogljivost
> Tiho delovanje
> Daljša življenjska doba
> S priključkoma Roto Quick in Multiflex®
> Higienska glava
> Keramični kroglični ležaj
> Popolna ergonomija
> Različne velikosti glave s 5-kratnim pršilnikom
> Možnost termodezinfekcije in sterilizacije

Synea Vision

Podrobnejše
informacije od strani 10

Pregled nadaljnjih prednosti
> Osvetlitev LED+
> Majhne glave
> Optimalna rešitev
> Lahkost in tihost
> Daljša življenjska doba
> Možnost dobave s priključkom Roto Quick ali Multiflex®
> Higienska glava
> Keramični kroglični ležaj
> Največja učinkovitost pri uporabi
> Brezkompromisno udobje uporabe
> Možnost termodezinfekcije in sterilizacije

Synea Fusion

Podrobnejše
informacije od strani 18

Pregled nadaljnjih prednosti
> Hitro in natančno prepariranje
> Najboljše ergonomija
> Popolno ravnovesje
> Robustnost in dolga življenjska doba
> Zamenljivi vodni filter
> Izjemno natančno hlajenje
> Preprosta menjava svedra
> Patentirani sistem higienske glave
> Optimalna vidljivost
> Možnost termodezinfekcije in sterilizacije

Alegra

Podrobnejše
informacije od strani 22

»Svestrani sistemski
interfejsi«
»Vsestranski
sistemski
vmesniki«

»Izjemno zmogljivi zračni motorji
in dolga življenjska doba«

»Popolno ravnovesje med
zmogljivostjo in ergonomijo«

Pregled nadaljnjih prednosti
> Lahkost
> Prilagodljivost
> Možnost sterilizacije
> Prosto vrtenje instrumentov za 360°
> Brezstopenjsko nastavljanje dovoda vode za pršenje
> Roto Quick-Zaščita pred povratnim sesanjem

Pregled nadaljnjih prednosti
> Uporaba luči LED brez potrebe po
prilagoditvi dentalne enote
> Dolga življenjska doba luči LED
> Brezstopenjsko nastavljanje dovoda vode za pršenje
> Multiflex®* zaščita pred povratnim sesanjem

Pregled nadaljnjih prednosti
> Kratek in lahek
> Luč LED v zračnem motorju zagotavlja najboljšo vidljivost
> Izjemna zmogljivost zaradi visokega vrtilnega momenta
> Dolga življenjska doba

Roto Quick

Spojnik z lučjo LED

Podrobnejše
informacije od strani 26

Zračni motor

Podrobnejše
informacije od strani 28

Pregled nadaljnjih prednosti
> Ergonomičen, majhen in lahek
> Konstantno visoka odzivnost
> Boljša vidljivost zaradi tehnologije LED
> Tiho delovanje z malo vibracij
> Ne zahteva vzdrževanja in ohranja vrednost

Elektromotor

Podrobnejše
informacije od strani 30

Turbine Synea Vision

Turbine za najvišje zahteve

Inovativnost. Prilagodljivost. Dolga življenjska doba. 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.

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

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.

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

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

Restavracija in protetika W&H
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Turbine Synea Vision

Obroč LED+ in mikroturbina TK-94 L

Inovativnost. Raznolikost. Dolga življenjska doba. Prve turbine na svetu s 5-kratnim
obročem LED+, ki jih je mogoče sterilizirati, 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. TK-94 L je s svojo zelo
majhno glavo idealna za minimalno invazivne posege in omogoča odličen dostop do
mesta obravnave.

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

Primerjava Synea Fusion
s tehnologijo LED+.

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

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

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

Restavracija in protetika W&H
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Ročniki in kolenčniki Synea Vision

Ultimativna tehnologija

Natančnost. Eleganca. Udobje. 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
> Odlična ergonomija in
tiho delovanje
> Dolga življenjska doba
> Vsestranska ponudba
> Ohranjanje vrednosti zaradi
posebne prevleke

5-kratni pršilnik
5-kratni pršilnik zagotavlja
enakomerno hlajenje mesta
obravnave v vseh pogojih.

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

Synea Vision Short Edition
Novi sistem Synea Vision Short
Edition zaradi manjše teže in dolžine
bistveno olajša izvajanje posega.

Popolno ravnovesje
Kolenčniki Short Edition se
optimalno prilegajo roki.

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

Restavracija in protetika W&H
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Turbine Synea Fusion

Nova moč pri razmerju cene in zmogljivosti

Gospodarnost. Dolga življenjska doba. Ergonomičnost. Brezkompromisno udobje
uporabe in največja zmogljivost v kombinaciji z izjemno gospodarnostjo: odkrijte
prednosti nove linije opreme Synea Fusion!

Made in
AUSTRIA
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.

Zanesljivost
Najvišja kakovost in dolga
življenjska doba.

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°.

Restavracija in protetika W&H

17

Ročniki in kolenčniki Synea Fusion

Ultimativno razmerje med ceno in močjo

Gospodarno. Ergonomično. Učinkovito. 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

Optimiziran profil ročaja
za varen oprijem in
optimalno higieno.

Dobra osvetlitev
Kompaktna steklena palica za dobro
osvetlitev mesta obravnave.

Majhna glava
Boljša vidljivost in optimalen dostop
do mesta obravnave zaradi nove,
manjše glave.

Posebni instrumenti
Posebni gibljivi kolenčniki za težko
dostopna območja.

Optimalno hlajenje s štirih strani
Nenehno hlajenje s
pršilnikom Quattro.

Restavracija in protetika W&H
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Turbine Alegra

Dolga življenjska doba in izjemno tiho delovanje

Zanesljivost. Učinkovitost. Natančnost. Ponudba turbin Alegra zagotavlja vrhunsko
tehnologijo za najboljše rezultate prepariranja! Doživite vrhunsko učinkovitost pri
uporabi in hkrati največjo varnost: za vas in vaše bolnike.

Turbina LED + hitri spojnik z generatorjem = neodvisna luč
Generator v hitrem spojniku Roto Quick omogoča uporabo turbin z lučjo na
turbinski cevi brez napajanja.

Izjemno natančno hlajenje
Trojni pršilnik hladi mesto obravnave
z vseh strani ter zagotavlja varnost
pri obravnavi.

Turbine po meri
Od težko dostopnih mest do
večje zmogljivosti odstranjevanja
materiala: primerna velikost glave
za vsak primer uporabe.

Zamenljivi vodni filter
Preprečuje vdor delcev umazanije
v turbino.

Optimalna vidljivost
Položaj luči LED na glavi turbine
zagotavlja najboljšo vidljivost in
osvetlitev mesta obravnave.

Restavracija in protetika W&H
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Ročniki in kolenčniki Alegra

Največja učinkovitost uporabe in varnost pri obravnavi

Dolga življenjska doba. Kompaktnost. Natančnost. Z izdelki Alegra izvajate obravnavo
bolnikov z največjo natančnostjo in varnostjo. Ročniki in kolenčniki »Made in Austria«,
razviti z uveljavljeno kakovostjo družbe W&H.

Zunanje hlajenje s pršenjem
Dodatno dobavljiva sponka za pršilo
omogoča hlajenje mesta obravnave.

Preprosta menjava svedra
Vpenjalni sistem omogoča preprosto
in hitro menjavo svedra s pritiskom
gumba.

Najboljša vidljivost
Majhna glava kolenčnika zagotavlja
neposredni pogled na mesto
obravnave.

Robustnost in dolga življenjska doba
Zaradi vrhunskih materialov so
ročniki in kolenčniki Alegra še
posebno robustni in imajo dolgo
življenjsko dobo.

Cenovno najugodnejši kompleti Alegra
> Komplet High Speed 4 RM (REF 90000132): TE-95 RM, WE-56, AM-25 RM
> Komplet High Speed 5 RM (REF 90000133): TE-95 RM, WE-56

Restavracija in protetika W&H
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Kolenčniki Alegra

Izjemno svetla luč LED+ za vsakogar

Vklop pogona = vklop luči LED+. Vgrajeni generator deluje kot integrirani vir energije
za luči LED, deluje pa podobno kot dinamo na kolesu. Tako kolenčniki Alegra LED+
zagotavljajo naravno osvetlitev, podobno dnevni svetlobi – ne glede na to, ali je
posamezni pogon opremljen z lučjo ali ne.

W&H LED+

Običajne luči LED

Prijetno delo z lučmi LED+
Dnevna svetloba v ustih: zaradi
generatorja LED in optimalnega
položaja izstopa svetlobe.

Zagotovljena zanesljivost
Kolenčniki, izdelani v Avstriji: z dolgo
življenjsko dobo, vzdržljivi, natančni.

Višji indeks barvnega videza (CRI)
Skrivnost je v kontrastu: CRI izdelkov
Alegra je višji od 90, zato zagotavlja
naraven videz rdečih tonov in močan
barvni kontrast.

Osupljivo inovativno
Generator LED kot integrirani vir
energije za luči LED deluje podobno
kot dinamo na kolesu.

Popolnoma neodvisno
Kakovost dnevne svetlobe, neodvisna od vaše enote in brez dodatnih naložb
zaradi vgrajenega generatorja LED.

Restavracija in protetika W&H

25

Spojniki

Vsestranski sistemski vmesniki

Lahki. Prilagodljivi. Možnost sterilizacije. Spojniki Roto Quick so vsestransko uporabni
in so primerni tako za instrumente z obročem LED+, LED+, LED kot tudi za halogenske
luči. Uporabni so za vse standardne turbinske cevi.

Največja združljivost
Združljivo z vsemi turbinami, zračnimi
motorji ter odstranjevalci zobnega
kamna s priključkom Roto Quick in
priključkom Multiflex®*.

Vrtenje instrumentov za 360°
Preprosta uporaba, preprečuje
zapletanje gibke cevi.

Brezstopenjsko nastavljanje dovoda
vode za pršenje
Hitra, individualna nastavitev
s strani uporabnika – tudi med
obravnavo.

Zaščita pred povratnim sesanjem
Zmanjšuje povratni tok
kontaminirane pršilne vode ter
tveganje za okužbo.

Spojniki Roto Quick z lučjo LED
Generator v hitrem spojniku Roto
Quick omogoča uporabo turbin z lučjo
na turbinski cevi brez napajanja.

Spojnik za priključek Multiflex®***
Spojnik z lučjo LED je mogoče
uporabiti skupaj z halogenskimi
spojniki, ne da bi bilo treba izvesti
kakršne koli spremembe na dentalni
enoti.

* Multiflex® je znamka tretje stranke, ki z družbo W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH ni povezana
Restavracija in protetika W&H
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Zračni motor

Visoka odzivnost in dolga življenjska doba

Kompaktni. Lahki. LED. Zračni motorji prepričajo s svojo visoko odzivnostjo in dolgo
življenjsko dobo. Njihovo moč je mogoče uravnavati brezstopenjsko, vrtijo pa se lahko
v levo in desno. Pri tem delujejo izjemno tiho in niso težki, če jih držite v roki. Zračni
motorji so dobavljivi z lučjo ali brez nje.

AM-25 L RM, AM-25 A BC/RM, AM-25 E BC/RM, AM-25 BC/RM
Družba W&H ponuja optimalno izbiro zračnih motorjev, primernih za vaše ročnike in kolenčnike. Zračni motorji so
dobavljivi s sistemom Borden z 2 (3) izvrtinama(-i), standardnim sistemom s 4 izvrtinami in standardnim sistemom
s 6 izvrtinami.

Hitro in natančno prepariranje
Za učinkovito uporabo ročnikov in
kolenčnikom z zmogljivimi zračnimi
motorji W&H.

Luč LED
Položaj luči LED v zračnem motorju
AM-25 L RM zagotavlja najboljšo
vidljivost in osvetlitev mesta
obravnave.

Najboljša ergonomičnost
Lahka vrtljivost kolenčnika na
zračnem motorju za 360°, manjša
skupna teža in vitka oblika
zagotavljajo delo, ki ne utrudi.

Restavracija in protetika W&H
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Elektromotor

Raznolikost uporabe z električno močjo

Zmogljiv. Vsestranski. Majhen. Elektromotor brez krtačk se optimalno prilega v roko
in prepriča z visoko odzivnostjo ter tehnologijo LED. Pogonska tehnika, krmiljena
s senzorji, zagotavlja natančno število vrtljajev na celotnem razponu števila vrtljajev.
Za najboljše rezultate obravnave.

Posebno majhen
Primerjava je pokazala:
EM-12 L ni večji od škatlice vžigalic.

Boljša vidljivost z lučjo LED
Tehnologija LED, integrirana v
motor, omogoča osvetlitev mesta
obravnave s kakovostjo dnevne
svetlobe.

Dodatek
Če želite dodatek uporabiti kot
namizno napravo, lahko pladenj, ki
ga je mogoče sterilizirati, uporabite
kot dodatno odlagalno površino.

Vgrajena rešitev
Izbrani proizvajalci enot ponujajo elektromotor EM-12 L družbe W&H kot popolno integrirano pogonsko rešitev
v okviru celovitega sistema. Upravljanje se izvaja preprosto in udobno brez krmilne centrale dentalne enote.
Pozanimajte se pri družbi W&H ali proizvajalcu vaše enote o elektromotorju EM-12 L kot vgrajeni rešitvi.

Restavracija in protetika W&H
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Higiena in nega

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

Začetek
Mobilna
aplikacija »Lisa«
Sledenje

c
ne
Ko

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
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.

Synea Vision – turbine

Vrste z integralnimi
keramičnimi krogličnimi 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):

Spojnik:
Velikost glave:

 Roto Quick
 Multiflex®***

 Roto Quick
 Multiflex®***

 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

Št. vrtljajev (min-1):

410.000

400.000

360.000

330.000

Vrtljivi instrumenti:
Največji premer delovnega dela:
Največja dolžina:

1,5 mm
16 mm

Višina glave:
Moč*:

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

Synea Vision – ročniki in kolenčniki

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)

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

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

> 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

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

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

Synea Fusion – turbine

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

Spojnik:

Velikost glave:
Višina glave:
Moč*:
Št. vrtljajev (min-1):
Vrtljivi instrumenti:
Največji premer delovnega dela:
Največja dolžina:

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

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

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

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

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

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

Synea Fusion – ročniki in kolenčniki

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

HG-43 A

WG-67 A

Velikost glave:

Ø 9,5 mm

Ø 9,5 mm

Ø 9,5 mm

–

–

Višina glave
s svedrom (19 mm):

21,6 mm

20 mm

20 mm

–

–

FGvrtalnik

Vrtalnik
kolenčnika

Vrtalnik
kolenčnika

Vrtalnik ročnika in
kolenčnika

Gibljivi del 1,1 za
konice Dentatus

Ø 2,5

–

–

–

25 mm

34 mm

34 mm

34 mm

določeni z dobavljivimi
pilami/konicami

1:5

2:1

1:1

1:1

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)

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

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

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

> Izdolbenje
> Preparacija v bližini
pulpe
> Zaključno brušenje

WG-67 LT

Turbine Alegra

Turbine z lučmi LED
Spojniki z generatorjem
Turbine brez luči
Luč (različica LED):

TE-97 LQ*
RQ-53 / RQ-54
TE-97 / TE-97 RM / TE-97 BC

TE-98 LQ*
RQ-53 / RQ-54
TE-98 / TE-98 RM / TE-98 BC

TE-95 RM / TE-95 BC

LED in generator

LED in generator

–

Moč osvetlitve: (različica LED):

25.000 luks

25.000 luks

–

Velikost glave:

Ø 10,4 mm

Ø 12,2 mm

Ø 12,2 mm

Moč:
Št. vrtljajev:

14 W

16 W

390.000 min

-1

Vrtljivi instrumenti:

16 W

330.000 min

-1

330.000 min-1

FG-vrtalnik, skladno z ISO 1797-1, s Ø 1,6 mm

Največji premer delovnega dela:

2 mm

2 mm

2 mm

Največja dolžina:

21 mm

25 mm

25 mm

46 g
26 g / 20 g
46 g / 47 g / 47 g

48g
26 g / 20 g
48 g / 50 g / 50 g

49 g / 49 g

Teža:
> Turbine s spojniki z lučjo LED
> Spojnice sa generatorom
> Turbine brez luči
Obratovalni tlak

2,2 – 2,8 bar (32 – 40 PSI)

Krožnimi ležaji:
Pršilnik:

Keramičnimi

Keramičnimi

Jeklenimi

3-kratni

3-kratni

1-kratni

Glasnost:

62 dB (A)

* Turbine TE-97 LQ in TE-98 LQ z lučjo LED so predvidene samo za uporabo s spojniki Roto Quick RQ-53 in RQ-54 družbe W&H.
Moč in število vrtljajev zračnih pogonov sta odvisna od kakovosti uporabljene turbinske cevi in lahko odstopata od navedene vrednosti.

Tipi z lučjo LED
Tipi brez luči*

TE-97 C LED G
TE-97 C

TE-98 C LED G		
TE-98 C
TE-95

Kakovost osvetlitve:

LED+

LED+

–

CRI:

> 90

> 90

–

Temperatura barve (K):

5.500

5.500

–

Svetlobni tok (lumen):

6,0

6,0

–

25.000

25.000

–

10,4

12,2

12,2

14

16

16

390.000

330.000

330.000

Svetilnost (luks):
Velikost glave: (Ø mm):
Moč (W):
Št. vrtljajev (Upm):
Vrtljivi instrumenti:
Ø / največja dolžina (mm):
1,6 / 25

FG-vrtalnik, skladno z EN ISO 1797-1:1995		
1,6 / 21
1,6 / 25

Kroglični ležaj:

Keramičnimi

Pršilnik:

3-kratni

Obratovalni tlak 2,5 – 2,8 bar

Jeklenimi

3-kratni

1-kratni

Multiflex® in NSK Mach® so znamke tretjih strank, ki z družbo W&H Dentalwerk
Bürmoos GmbH niso povezane

Turbine z lučmi LED so združljive z
> priključek Borden z 2(3) izvrtinama
> standardni priključek s 4 izvrtinami
> W&H Roto Quick®

Keramičnimi

> KaVo Multiflex®
> NSK QD-J®

* Turbine brez luči so na voljo le z W&H Roto Quick®, Borden z 2 (3)
izvrtinama ali s standardnim priključkom s 4 izvrtinami.

Ročniki in kolenčniki Alegra

Tip:

WE-56

WE-57

WE-66

HE-43

1:1

1:1

4:1

1:1

Velikost glave:

Ø 10.1 mm

Ø 10.1 mm

Ø 10.1 mm

–

Višina glave: (s svedrom 19mm):

20.8 mm

22.7 mm

20.8 mm

–

Vrtalnik
kolenčnika

FGvrtalnik

Vrtalnik
kolenčnika

Vrtalnik ročnika in
kolenčnika

2.35 mm

1.6 mm

2.35 mm

2.35 mm

34 mm

25 mm

34 mm

50 / 34 mm

65 g

65 g

65 g

72 g

Prestavno razmerje:

Vrtljivi instrumenti:
Premer stebla instrumenta:
Največja dolžina:
Teža:
Pršilnik (izbirno):

Vrste z LED+

1-kratni zunanji

WE-99 LED G

WE-56 LED G

WE-66 LED G

Kakovost osvetlitve:

LED+

LED+

LED+

CRI:

> 90

> 90

> 90

Temperatura barve (K):

5.500

5.500

5.500

Svetlobni tok (lumen):

5,0

5,0

5,0

Svetilnost (luks):

25.000

25.000

25.000

Razmerje zvišanja/znižanja:

1 : 4,5

1:1

4:1

10,1

10,1

10,1

Velikost glave: (Ø mm):
Višina glave (mm) s svedrom 19 mm:
Vrtljivi instrumenti:
Največji premer delovnega dela:
Največja dolžina:
Pršilnik:
Garancija:
Priključek ISO za električne in zračne motorje

22,3

20,7

20,7

FG-vrtalnik
1,6 mm
25 mm

Vrtalnik kolenčnika
2,35 mm
34 mm

Vrtalnik kolenčnika
2,35 mm
34 mm

3-kratni

1-kratni

1-kratni

12 mesecev

Spojniki

Spojniki Roto Quick:

RQ-24

RQ-34

RQ-14

RQ-03

RQ-04

RQ-53

RQ-54

Luč:

da

da

–

–

–

Generatorjem

Generatorjem

Uravnavanje pršenja:

–

da

da

–

–

–

–

Priključka

6-izvrtinami

6-izvrtinami

standardni
priključek s 4
izvrtinami

2 (3) izvrtinama

standardni
priključek s 4
izvrtinami

2 (3) izvrtinama

standardni
priključek s 4
izvrtinami

Spojnik W&H za
priključek Multiflex®

RM-34 LED

Luč:

LED

Uravnavanje pršenja:

da

Priključka

6-izvrtinami

Lahki, prilagodljivi in z možnostjo sterilizacije: spojniki Roto Quick družbe W&H so vsestransko uporabni in
so primerni tako za instrumente z LED+, LED kot tudi halogenskimi lučmi. 24 mesecev garancije.
Spojnik z lučjo LED je mogoče uporabiti skupaj z halogenskimi spojniki, ne da bi bilo treba izvesti kakršne
koli spremembe na dentalni enoti. Dolga življenjska soba – 24 mesecev garancije.

* Multiflex® je znamka tretje stranke, ki z družbo W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH ni povezana

Zračni motor

Tip:
Spojnik
na strani cevi:
Luč (različica LED):
Pršilnik:

Teža:

AM-25 L RM

AM-25 A RM
AM-25 E RM
AM-25 RM

AM-25 A BC
AM-25 E BC
AM-25 BC

fiksni priključek
standardni priključek
s 6 izvrtinami

fiksni priključek
standardni priključek
s 4 izvrtinami

fiksni priključek
Borden z 2 (3) izvrtinama

LED

–

–

notranji

notranji
zunanji
–

notranji
zunanji
–

77 g

78 g
75 g
73 g

78 g
74 g
73 g

Moč:
Število vrtljajev (min-1) pri obratovalnem tlaku:
Smer vrtenja:
* Moč in število vrtljajev zračnih pogonov sta odvisna od kakovosti uporabljene
turbinske cevi in lahko odstopata od navedene vrednosti.

20 W
2,5 bar: 5.000 – 20.000*
3 bar: 5.000 – 25.000*
vrtenje v desno/levo

Elektromotor

Tip:
Območju števila vrtljajev*:
Največja moč:
Dolžina (učinkovito, brez priključka ISO):
Teža:
Glasnost:
Luč:
Pršilnik:

EM-12 L
100 – 40.000 min-1
59 W
31,55 mm
57 g
43 dB (A)
LED
notranji

Hladilni zrak:

6 – 8 Nl/min

Smer vrtenja:

vrtenje v levo/desno

Spojnik instrumenta:
Garancija:

združljiv z ISO 3964 (kratek)
24 mesecev

* Število vrtljajev odvisno od različice motorja/sistema

Dodatek:
Tip:
Območju števila vrtljajev:
Omrežna napetost:
Mere (višina x širina x globina):
Teža:
Garancija:

krmiljenje za EM-12 L
MF-100
2.000 – 40.000 min-1
100 – 240 V, 47 – 63 Hz
92 x 156 x 211 mm
1,06 kg
24 mesecev

Restavracija in protetika

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

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

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
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Pridržujemo si pravico do sprememb

