TÄIUSLIKULT SOBIV
teie praksisele

DENTAPEN,
UUE PÕLVKONNA
patereitoitega injektor
habaravianesteesiaks.
• Sobib teie praksise vajadustele
• Vastab teie patsiendi ootustele
• Sobib teie tööharjumustega

Maailma juhtivaim
valukontrolli spetsialist

Septodont on alati olnud hambaravi esirinnas ning pakub teile
suurt valikut tooteid ja teenuseid, mis aitavad teil patsiente
valutult ravida.
Septodont tuleb taas välja uuendusega: Dentapen on täiuslikult
sobiv teie praksisele.

Taskukohased tarvikud

Sõrmehoidikud

Ampullihoidikud

Patareid

Kaitsekilekotid

Kõik tarvikud on saadaval eraldi.
Sõrme- ja ampullihoidikuid tuleb pärast kasutamist steriliseerida.

www.septodont.com

Lihtne
süstida

Praktiline

Vastab teie eelistustele

Keskenduge süstimisele

Ergonoomiline
ja kerge (40 g)

Juhtmevaba

Sobib teie
valitud nõelaga

Vähendab käele ja nõelale
avalduvat survet

Standard-sõrmeasend

Konsoolivaba

või närviblokaadi sõrmeasend

Ruumisäästlik

Ei vaja jalaga aktiveerimist
Keskenduge
süstimisele

Süstlaasend

Pliiatsiasend

Teile

Teie patsientidele

Valutu süst
Tõstab patsientide rahulolu,
vähendab süstihirmu
Pidev vool
2 režiimi

3 kiirust

Väike ja tänapäevane

Väiksem süstihirm

Teile

CCLAD TEHNOLOOGIA*

TESTITUD HAMBAARSTIDEL,
NENDE ENDA POOLT HEAKS KIIDETUD!
Uuring näitas valu tajumise olulist vähenemist,
kui süstimisel kasutati CCLAD süsteemi.**

96

%

Teie patsientidele

Valutu süst

50 hambaarstist, kes said suulaesüsti,
eelistasid elektroonilist süstalt käsisüstlale.

Tõstab patsientide rahulolu,
vähendab süstihirmu
Valu vähenes

Pidev vool
3 kiirust
kahe- kuni kolmekordselt, võrreldes
standardse käsisüstlaga
.
2 režiimi

Väike ja tänapäevane

Väiksem süstihirm

*CCLAD (Computer-Controlled Local Anesthesia Device)
**Hochman MN, Chiarello D, Hochman CB, Lopatkin R, Pergola S. Computerized Local Anesthesia Delivery
vs. Traditional Syringe Technique, NY State Dent J. 1997;63:24-9.

EI NÕUA VÄLJAÕPET

VIISLihtne
INTUITIIVSET NUPPU
TEIEsüstida
SÕRMEDE ALL Praktiline
Vastab teie eelistustele

Aktiveerimisnupp
Ergonoomiline

Keskenduge süstimisele

Automaatne aspireerimine
ja kerge (40 g)
Sobib teie
Sees/väljas
valitud nõelaga
ja aku taseme näidik

Standard-sõrmeasend

või närviblokaadi sõrmeasend

Kiiruse valimine

Juhtmevaba

Vähendab käele ja nõelale
avalduvat survet

Konsoolivaba

Ruumisäästlik
Kiire: 1 mI/30 s | keskmine: 1 mI/60 s "kuldne standard" | aeglane: 1 mI/90 s

Ei vaja jalaga aktiveerimist

Keskenduge
süstimisele
• Intraligamentaarsed süstid: väikseim kiirus suurima survega
• Suurenev kiirus: anesteetikumi vool kasvab järk-järgult ja ühtlaselt – levinuim režiim

Režiimi valimine

Süstlaasend

Tagasi
Pliiatsiasend

Tagasi algasendisse ja järgmise ampulli sisestamine

