
 
Brand Guidelines

2 0 2 0

PROMO 2: Osnovni paket elements™ e-motion

Poudarki Kerr™ ENDODONTIC: Posebna ponuda velja od 23.11.2020 do 23.12.2020. Cene ne vključujejo DDV.
Kerr™ Vaš partner v ordinaciji. Varne in zanesljive rešitve za oskrbo Vaših pacientov. #KerrCares

RACIONALIZIRAN 
POTEK DELA BOLJŠA VIDLJIVOST
PAMETNA TEHNOLOGIJA
ERGONOMSKO OBLIKOVANJE

 · 100-odstotno izdelano v Nemčiji 
Zagotavlja zanesljivost, ki jo pričakujete, in zmogljivost, ki jo 
zahtevate 

Poenostavljen potek dela 
Intuitiven barvni zaslon na dotik omogoča preprost dostop 
do želenih prednastavitev. Prilagodite svoje prednastavitve 
s 24 datotečnimi sistemi v zbirki podatkov 
 
Ergonomska oblika 
Vseeno je, ali ste desničar ali levičar, saj elements e-motion 
ponuja 4  možnosti za namestitev kolenčnika, da zadosti 
vašim potrebam. 
 
Pametna tehnologija 
Pametni algoritem omogoča večjo učinkovitost rezanja 
ter boljšo zaščito pred zlomi in deformacijami. Izboljšani 
sistem Adaptive™ Motion omogoča rotacijo, ko jo želite, in 
recipročno rotacijo, ko jo potrebujete. 
 
Boljša vidljivost in dostopnost 
Manjša glava za boljšo vidljivost in lažji posteriorni dostop. 
 
Paket z vso opremo, pripravljen za endodontske postopke 
Sistem vključuje krmilnik, motor in endodontski kolenčnik 
(8:1), število vrtljajev 20–2500/min, navor 0,1–6,0 Ncm. 

 · Poenostavljen, hitrejši postopek.
 · Visoka odpornost na obremenitve in deformacije.
 · Ožja pot drsenja, manjša delovna obremenitev.
 · Večja učinkovitost rezanja.
 · Nerezalna konica, apikalno izrinja manj ostankov.
 · Brez tveganja navzkrižne kontaminacije

 · Varnost
 · Vzdržljivost
 · Prožnost
 · Bolj preprosto ter ugodneje **
*  Posebno zaporedje uporabe pil je 

potrjeno izključno za uporabo z napravo 
elements™ e-motion.

Traverse™ TF Adaptive™

Vaša ‚varna‘ naložba za boljšo endodontijo.

–  strojna pila za odpiranje  
vhoda in drsne poti v koreninski kanal

–  mehansko zavite  
strojne pile NiTi

Promocijska cena 

1.490,00 €
 prihranek 598 € na 

priporočene cene Kerr

elements™ e-motion

1x elements™ e-motion 
motor elements™ e-motion, kolenčnik 
elements 8:1, napajalnik, napajalni kabel 
EU, nožni krmilnik, 
kabel za motor

+ 2x Traverse™ (Orifice opener + Glide Path File) 
Pila za odpiranje vhoda in drsne poti  
v koreninski kanal Traverse™, 
1 vhodna in 7 rotacijskih drsnih pil Traverse™

+ 3x TF Adaptive™ 
3 izbrane pile TF Adaptive™  
(9 pil K, 9 pil TFA (velikost M/L ali S))

+ 2x TF Adaptive™ Gutta-Percha
TF Adaptive™ Gutta-Percha (100 kosov), 
velikosti na izbiro SM2, SM3, ML1, ML2, ML3

+ 2x TF Adaptive™ Paper Points 
Papirnati poeni TF Adaptive™ (200 kosov), 
velikosti na izbiro SM2, SM3, ML1, ML2, ML3 


