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People have
Priority
W&H w skrócie
› Główna siedziba w Austrii
› 1200 pracowników na świecie
› Firma założona w 1890 r. w Berlinie
przez Jeana Webera i Hugona Hampla
› Zakłady produkcyjne w Austrii, Szwecji i
we Włoszech
› Przedstawicielstwa w 110 krajach
› Udział eksportu ponad 95%
Więcej informacji na
wh.com

Najwyższa stawka.
Praca z ludźmi.

W&H Dentalwerk
Bürmoos (A)

W&H Sterilization
Brusaporto (I)
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Naszym największym atutem jest
doświadczenie: Firma W&H od 1890
roku produkuje wysokiej klasy precyzyjne
instrumenty stomatologiczne. Przez
te wszystkie lata poczyniła prawdziwy
postęp w zakresie produkcji urządzeń
przeznaczonych do endodoncji.
Tajemnica naszego sukcesu: W&H stawia
od zawsze człowieka w centrum, bez
względu na to, czy chodzi o partnera,
klienta, pacjenta czy pracownika.
Przykład: Wiemy, że nawet wykształceni
ludzie nie chcą czytać długich
wprowadzeń. Z tego względu kończymy
wywód na ten temat.
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Zalety
w skrócie

Dr Holger Dennhardt
lekarz specjalista w zakresie stomatologii i
endodoncji
»Sen staje się rzeczywistością:
Praca bezprzewodowa! Kompletna
swoboda ruchów, bez ograniczeń.«

Dr Manfred Krah
lekarz specjalista w zakresie stomatologii
»W dalszym ciągu mogę używać
moich ręcznych pilników!«

Dr Dr Simon Enzinger
lekarz specjalista w zakresie chirurgii jamy
ustnej i chirurgii szczękowo-twarzowej
»Najmniejsza główka! Dzięki temu
mam doskonałą widoczność w
ustach pacjenta.«
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Entran
› Absolutna bezprzewodowa swoboda ruchów
› Bardzo mała główka kątnicy umożliwia najlepszy
dostęp do leczonego miejsca
› Ograniczenie i kontrola momentu obrotowego
› Tryby Auto Reverse i Auto Forward
› Niezawodność dzięki trwałym akumulatorom
litowo-jonowym
› Ergonomiczna kątnica gwarantuje wykonywanie
precyzyjnych czynności bez nadmiernego i
przedwczesnego zmęczenia użytkownika
› Kątnicę można poddawać dezynfekcji
termicznej lub sterylizować.
		

Dalsze informacje od strony 9

Endea Endo Cursor
› Możliwość dalszego stosowania sprawdzonych
pilników ręcznych
› Oscylacyjne ruchy pilników »w tę i z powrotem«
w zakresie 60º
› Szybka, niepowodująca zmęczenia praca
› Możliwość dezynfekcji termicznej i sterylizacji
		

Dalsze informacje od strony 11

Endea Endo NiTi
› Mała główka, umożliwiająca najlepszy
dostęp do leczonego miejsca
› Optymalna higiena dzięki monoblokowej budowie
› Łożyska kulkowe zapewniają precyzyjne
przenoszenie obrotów na pilniki (Endea)
› Możliwość dezynfekcji termicznej i sterylizacji
		

Dalsze informacje od strony 13
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Absolutna
swoboda ruchów
Bezprzewodowy i bezpieczny.
Entran to bezprzewodowa kątnica
endodontyczna, umożliwiająca
bezpieczną i skuteczną pracę.

360°

Pilniki niklowo-tytanowe
Precyzyjna i bezpieczna preparacja
kanałów korzeniowych.

Mała główka
Bardzo mała główka gwarantuje
doskonałą widoczność oraz
rewelacyjny dostęp do leczonego
miejsca.

Funkcje bezpieczeństwa
Auto Reverse i Auto Forward z
funkcją automatycznego
zatrzymania minimalizują ryzyko
złamania pilnika.

Kontrola momentu obrotowego
Po osiągnięciu ponad 75%
ustawionej wartości momentu
obrotowego zapala się kontrolny
pierścień.

Maksimum wygody
Ergonomiczny kształt rękojeści
gwarantuje najwyższy komfort
i umożliwia wygodną pracę.

Entran
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Obrotowa kątnica
Kątnicę można w dowolny sposób
nakładać na rękojeść. Zapewnia to
doskonały komfort podczas pracy.
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Idealny do pracy z
pilnikami ręcznymi
Szybki, skuteczny i wygodny.
Endea Endo Cursor pozwala na
maszynowe opracowywanie kanałów
korzeniowych przy zastosowaniu pilników
ręcznych. Praca odbywa się znacznie
szybciej, ekonomiczniej i niemal nie
powoduje zmęczenia.

60°
Pilniki ręczne ze stali
szlachetnej
Kanał korzeniowy jest
opracowywany zmiennym
ruchem obrotowym (ok. 60º).

Endea
Endo Cursor
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Mała główka i cienki kształt
Wspaniała widoczność, a dzięki
temu optymalny dostęp do
leczonego miejsca, zwłaszcza w
obszarze zębów trzonowych.
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Kątnice endodontyczne do
pilników niklowo-tytanowych
Wszechstronne, precyzyjne
i praktyczne.
Kątnice Endea i Endo NiTi gwarantują
najlepszy dostęp do leczonego miejsca.
Zostały zaprojektowane specjalnie do
pracy przy użyciu elastycznych pilników
niklowo-tytanowych.

360°

Pilniki niklowo-tytanowe
Precyzyjne, szybkie i skuteczne
opracowywanie kanałów
korzeniowych instrumentami
przystosowanymi do ruchu
obrotowego 360°.

Udoskonalony system
mocowania pilników.
Zmniejsza on ogólną wysokość
roboczą główki i ułatwia tym
samym dostęp do leczonego
miejsca.

Wysoka jakość
Niezwykle trwałe kątnice stanowią
przykład niezawodności i ujmują
swoją wyjątkowo cichą pracą.

Bardzo mała główka
Dzięki bardzo małej główce kątnice
Endea zapewniają jeszcze lepszy
dostęp do leczonego miejsca.

Endea
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Endo NiTi

Łożyska kulkowe
Niezwykle wytrzymałe stalowe
łożyska w kątnicach Endea
zapewniają precyzyjne
przenoszenie obrotów na pilniki.
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Entran

Endea Endo Cursor

Rękojeść EB-3 H
Typ akumulatora:
Napięcie akumulatora:
Pojemność znamionowa:
Prędkość obrotowa instrumentu kanałowego:
Stopnie momentu obrotowego:
Ciężar:

Typ:
litowo-jonowy
3,7 V
680 mAh
300 obr./min

EB-62

Przełożenie:
Zalecane instrumenty kanałowe:

4:1
ręczne pilniki do opracowywania kanałów korzeniowych, średnica trzonka 3,6–4 mm

Maks. prędkość obrotowa silnika:

6 000 obr./min

Średnica przyłącza:
Typ podłączenia:

20 mm
silniki ze złączem ISO zgodnie z ISO 3964 (DIN 13.940)

0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 Ncm
85 g

Endea
Główka kątnicy EB-16
Przełożenie:
Typ połączenia:
Zalecane instrumenty kanałowe zgodnie z
normą EN ISO 1797-1:1995:

16:1
złącze W&H
pilniki do mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych przy
300 obr./min, średnica trzonka 2,35 mm

Ciężar:

35 g

Higiena:

termodezynfekcja i sterylizacja

Typ:

EB-75

EB-79

Przełożenie:

16:1

2:1

Zalecane instrumenty kanałowe zgodnie z
normą EN ISO 1797-1:1995:

pilniki niklowo-tytanowe, odpowiednie do obrotów o 360°,
średnica trzonka 2,35 mm (typ 1)

Średnica przyłącza:
Typ podłączenia:

20 mm
silniki ze złączem ISO zgodnie z ISO 3964 (DIN 13.940)

Ładowarka
Napięcie sieciowe:
Dopuszczalne wahania napięcia:
Częstotliwość:
Prąd znamionowy:
Moc:
Ciężar:

100 – 240 V
±10 %
50 – 60 Hz
0,08 – 0,12 A

Endo NiTi

5W
345 g

WD-73 M

WD-74 M

Przełożenie:

Typ:

70:1

128:1

Zalecane instrumenty kanałowe zgodnie z
normą EN ISO 1797-1:1995:

pilniki niklowo-tytanowe, odpowiednie do obrotów o 360°,
średnica trzonka 2,35 mm (typ 1)

Średnica przyłącza:
Typ podłączenia:
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20 mm
silniki ze złączem ISO zgodnie z ISO 3964 (DIN 13.940)
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Zdjęcia poglądowe. Zawartość opakowania nie obejmuje
dodatkowego wyposażenia ani pokazanych części do akcesoriów.

Dystrybutor:

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

W&H Poland Sp. z o.o.
ul. Tukana 3 B
02-843 Warszawa, Polska
t +48 22 3318000
f +48 22 3318001
biuro@wh.com
wh.com

20381 APL Rev. 003 / 10.05.2019
Zastrzega się prawo zmian

Producent:

