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Önceliğimiz
insanlardır
W&H’e genel bakış
› Avusturya'da merkez ofis
› Dünya çapında 1200 çalışan
› 1890 yılında Berlin'de Jean Weber ve
Hugo Hampel tarafından kurulmuştur
› Avusturya, İtalya ve İsveç’te üretim
tesisleri
› 110 ülkede temsilcilik
› %95'in üzerinde ihracat oranı
Daha fazla bilgi için:
wh.com

İşimizi riske atmayız.
Çünkü insanlar için
çalışıyoruz.

W&H Dentalwerk
Bürmoos (A)

W&H Sterilization
Brusaporto (I)
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Güç borsada kazanılmaz: W&H firması
nesillerdir aile şirketi unvanını özenle
korumaktadır. Günümüzün zorlu
şartlarına rağmen Implantmed, Elcomed
ve Piezomed gibi yenilikleri ruhumuzla
ortaya koyuyoruz.
Başarımızın sırrı: W&H olarak ister iş
ortağımız, ister müşterimiz, hastamız veya
çalışanımız olsun insanı daima ön planda
tutarız. Bu tabii ki bir sır değil! Sizden
saklayacağımız hiçbir şey yok.
5

Avantajları

Dr. med. dent. Fred Bergmann
Ağız Cerrahisi Uzman Diş Hekimi
“Implantmed ve Osstell ISQ modülünden
oluşan kombinasyon, bana ve hastalarıma
tedavi sırasında daha fazla güven veriyor.”

Dr. med. dent.
Robert Schwagierek, M. A.
Ağız Cerrahisi Uzman Diş Hekimi
“Kolay kullanım her şeyi mümkün hale
getiriyor. Hastalar için yüksek güvenlik
düzeyi ve tedavi kalitesi elde edebiliyorum.
Günlük uygulamada maksimum verimlilik
sağlıyor.”

Doç. Dr. Jörg Neugebauer
Ağız Cerrahisi Uzman Diş Hekimi
“Cerrahi müdahale esnasında tavize
yer yoktur. Ameliyathanelerde Elcomed
tartışmasız 1 numaralı tercihimdir.”
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Implantmed Plus
› Sezgisel kumanda sistemi
›	
Yeni tasarım pompa
›	
6,2 Ncm torklu, son derece kısa ve güçlü
elektrikli motor
›	
Motordaki devir aralığı: 200 ila 40.000 d/dak
›	
İmplant stabilitesinin güvenilir şekilde
değerlendirilmesi için W&H Osstell ISQ modülü
(aksesuar olarak temin edilir)
›	
Otomatik tork kontrolü: 5 ila 80 Ncm
›	
Otomatik yiv açma fonksiyonu
›	
Kablolu elektrikli motor, termal yolla dezenfekte
ve sterilize edilebilir
		

Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 12

Implantmed Classic
›	
Sezgisel kumanda konsepti, büyük ve kolay
okunabilen ekran
›	
5,5 Ncm torklu, son derece kısa ve güçlü
elektrikli motor
›	
Motordaki devir aralığı: 300–40.000 d/dak
›	
Hassas tork kontrolü, 5–70 Ncm
›	
Otomatik yiv açma fonksiyonu
›	
Kablolu elektrikli motor, termal yolla dezenfekte
ve sterilize edilebilir
		

Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 16

Elcomed
›	
Tüm bilgiler tek bir kullanıcı düzeyinde
›	
USB bellek sayesinde eksiksiz dokümantasyon
›	
50.000 d/dak hıza ulaşan en kısa ve en hafif motor
›	
Frezde 80 Ncm'ye kadar tork
›	
İsteğe göre ayarlanabilir 6 program
›	
Otomatik yiv açma fonksiyonu
›	
Kablolu motor, termal yolla dezenfekte ve sterilize
edilebilir
		

Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 18
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Avantajları

Dr. Alexander Schatzdorfer
Diş Hekimi - Özel Muayenehane
“Implantmed ve Elcomed için ideal:
Hassas ve güvenilir!”

Nicholas Claydon BDS MscD PhD
MJDF RCS (eEng) FHEA
Periodontoloji ve İmplantoloji Uzmanı
“Kalite ve denge için
yüksek kaliteli tasarım.
Birinci sınıf LED ışığı yeni
standartlar belirliyor.”

Dr. Alexander Schatzdorfer
Diş Hekimi - Özel Muayenehane
“Tork kontrollü prostodontik tornavida!
Tüm tespit vidalarını en iyi şekilde
sıkabiliyorum.”
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Jeneratörlü cerrahi piyasemen ve angldruvalar
Mini-LED+ içeren ve içermeyenler
› Optimum ergonomi sayesinde yorulmadan çalışma
olanağı
› Çizilmeye dayanıklı kaplamalı ve yüksek kaliteli
paslanmaz çelik sayesinde sağlam ve uzun ömürlü
› Ayrıntılı temizlik amacıyla parçalara ayırabilme özelliği
(WI-75 E/KM hariç)
› Termal yolla dezenfekte ve sterilize edilebilir
Mini-LED+ içerenler
›	Gün ışığı kalitesinde çalışma olanağı
›	Doğal kırmızı tonları elde etme
›	Yerleşik jeneratör sayesinde bağımsız güç kaynağı
›	Klasik halojen lambalardan daha uzun ömürlü
		

Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 20

Cerrahi piyasemen ve angldruvalar
Mini-LED+ ve W&H bağlantılı
›	
Implantmed SI-1023, SI-1015, SI-1010 için
uyarlanmıştır
›	
Tüm iş adımlarında optimum aydınlatma
›	
Ergonomik denge sayesinde yorulmadan çalışma
avantajı
›	
Çizilmeye dayanıklı kaplamalı ve yüksek kaliteli
paslanmaz çelik sayesinde sağlam ve uzun ömürlü
›	
Gün ışığı kalitesinde çalışma olanağı
›	
Doğal kırmızı tonları elde etme
›	
Ayrıntılı temizlik amacıyla parçalara ayrılabilir
›	
Termal yolla dezenfekte ve sterilize edilebilir
›	
W&H elektrikli motor EM-19 LC için geliştirildi
		

Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 22

IA-400
›	Tespit vidasının tehlikesiz bir şekilde sıkılması için tork
kontrolü özelliği
›	Ayarlanan torka ulaşıldığında kendiliğinden devreden
çıkma özelliği
›	Sabit hız sayesinde zaman tasarrufu
›	Rahat operasyon için kablosuz kullanım
›	İdeal görüş açısı için küçük başlı tasarım
›	Tork anahtarı ve raşet kullanımına gerek yoktur
		

Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 24
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Avantajları

Dr. Ulrich Fürst
Ağız Cerrahisi Uzman Diş Hekimi
“İnanılmaz, kemikleri
adeta yağ gibi kesiyor.”

Özel testereler
kemik cerrahisi için
(sadece tek başına
tedarik edilebilir)
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Piezomed
›	Otomatik uç tanıma
›	“Power”, “Basic” ve “Smooth” olmak üzere üç
farklı operasyon modu
›	Boost işlevi sayesinde %20 civarında kısa süreli
güç artışı
›	Ring LED ışıklandırma sayesinde operasyon
alanının ideal şekilde aydınlatılması
›	Ucun çalışma bölgesine yakın bulunan sprey
sayesinde verimli soğutma
›	LED soketli ve kablolu piyasemenler, termal yolla
dezenfekte ve sterilize edilebilir
		

“Endo” uç seti
retrograd endodonti için
R1D, R2RD, R2LD, R3D,
R4RD, R4 LD

“EX”
uç seti
ekstraksiyon için
EX1, EX2

“Bone”
uç seti
kemik cerrahisi için
B1, B2R, B2L,
B3, B4, B5

“Paro”
uç seti
periodontoloji için
P1, P2RD, P2LD

Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 26

Piezomed uçları
› Çene cerrahisi, periodontoloji, ekstraksiyon,
retrograd endodonti, lateral sinüs lift, implant
yeri hazırlığı ve krestal sinüs lift için yenilikçi uç
yelpazesi
› Kemik kesiminde kullanılan özel bir dişli
sayesinde daha iyi kesme performansı
› Yeni özel testerelerin ince bıçakları sayesinde
son derece yüksek kesim performansı ve
zamandan tasarruf
› Çalışma tarzında esneklik ve bireysellik
› Termal yolla dezenfekte ve sterilize edilebilir

Sinus “SPECIAL”
uç seti
lateral sinüs lift için
S1, S2, S3, S4, S5

“Implant/Crestal P”
uç seti
implant yeri hazırlığı için
I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P

“Implant/Crestal A”
uç seti
krestal sinüs lift için
I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P
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Basit bir iş süreci

Güvenli, kolay ve esnek.
Implantmed Plus'ın sezgisel kullanım
konsepti etkileyicidir ve tedavi sürecinizi
kolaylaştırır. Her bir Implantmed en yüksek
kaliteyi, hassasiyeti ve güvenliği temsil
eder.

Güvenli vidalama
İhtiyaç duyulan güvenlik, 5 ila 80
Ncm arasında ayarlanan otomatik
tork kontrolüyle sağlanır.

Ölçülebilir stabilite
Aksesuar olarak temin edilebilen
W&H Osstell ISQ modülü ile,
implant stabilitesi güvenle ölçülebilir.

Sezgisel kolaylık
Kullanıcı dostu menü
yönlendirmesine sahip renkli
dokunmatik ekran ve kolay
temizlik için cam yüzey.

Asistanlık için
Yeni tasarlanmış pompa, soğutucu
hortumunun güvenli ve hızlı bir
şekilde takılmasını sağlar.

Osstell Beacon bağlantısı

›

İmplant stabilitesinin kolayca
ölçülmesi için Osstell Beacon
Bluetooth bağlantısı

Implantmed Plus
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Mutlak hareket özgürlüğü
Kablosuz ayak pedalı sayesinde
çalışma alanınızda optimum noktayı
seçebilirsiniz. Bu da tedavi alanında
yüksek güvenlik anlamına gelir.

Hepsi için tek yerden kontrol
Implantmed ve Piezomed'in
fonksiyonlarını tek bir ayak pedalı
ile kontrol edin.
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ioDent® sistemine sahip
Implantmed Plus
Implantmed Plus ile, benzersiz “ioDent®
sistemi”ne sahip bir cerrahi cihaz
kullanıma sunduk. Akıllı W&H çözümü
sayesinde muayenehanede güvenlik
artırılabilir, kaynaklar öngörülü ve böylece
daha verimli şekilde kullanılabilir.

Kolay veri işleme
Bilgileri tedavi gerçekleştiren
diğer doktorlarla veya
hastalarla paylaşın.

Operasyonları planlayabilme özelliği
“Online Treatment Setup” (Çevrimiçi Tedavi Kurulumu) ile
operasyonlarınızı önceden planlayın ve yapılandırmayı Implantmed
Plus’a aktarın. Entegre bir implant üreticisi veri tabanı* sayesinde
tüm parametreler operasyondan önce ayarlanır.
* W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve eksiksizliği
konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

İzlenebilirlik ve güvenlik
USB bellek geçmişte kaldı! Cerrahi müdahaleleri
“Online Documentation Protocol” (Çevrimiçi
Belgelendirme Protokolü) ile belgelendirin. Bu işlem
tamamen otomatik, basit ve güvenlidir.

ioDent® mini ağ geçidi
Ağ geçidi, cihazlarınız
ile çevrimiçi platform
arasındaki bağlantıyı
oluşturur. Son cihaz
sayısına dair bir
sınırlama yoktur.
Her zaman güncel
ioDent çevrimiçi platformundaki
fonksiyon geliştirmeleri
sayesinde, tüm yeniliklere hemen
ulaşabileceksiniz.
®

Kişisel çevrimiçi gösterge paneli
İster cihaz durumu ister servis ihtiyacı.
“Online-Device-Monitoring” (Çevrimiçi Cihaz İzleme)
sayesinde tüm bağlı cihazlara ilişkin bir genel bakış sunar.
14
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En önemlilere
odaklanın
Ergonomik, kolay ve güçlü.
Implantmed'in sezgisel kullanım özelliği
etkileyicidir. Sizin için en önemli olana,
yani hastalarınıza tamamen konsantre
olabilirsiniz.

Yüksek performanslı motor
5,5 Ncm motor torku ve 300 ila
40.000 d/dak motor devir aralığıyla
Implantmed etkileyici yüksek
performansını ortaya koyar.

Yorulmadan çalışma
Bu kombinasyonda, kısa motor
ve ergonomik biçimli angldruva
kusursuz bir şekilde dengelenmiştir.
Yorulmadan ve ellerinize kramp
girmeden uzun süre çalışabilirsiniz.

Kolay kullanım
Yeni otomatik arkadan aydınlatmalı
ekranı sayesinde Implantmed’i
kullanmak kolaydır.

Implantmed Classic
16

Stressiz iyileşme
Otomatik yiv açma fonksiyonu sert
kemiklere implant yerleştirirken size
destek verir. Kemik üzerine baskı
önlenir.
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Ameliyathanelerde
1 numara
Güvenilir, emniyetli, güçlü.
W&H Elcomed maksillofasiyel cerrahisi,
diş cerrahisi ve implantoloji alanındaki
ihtiyaçlar için geliştirilmiştir.

Genel bakış
Dakika başına devir, tork ve
seçilen soğutucu miktarı tek
bir kullanıcı düzeyindedir.

Eksiksiz dokümantasyon
Her tedavi adımınız doğrudan bir
USB belleğe kaydedilir. Verilere
istediğiniz zaman göz atabilirsiniz.

Otomatik yiv açma fonksiyonu
İmplantı vidalarken kemiğe çok
fazla basınç uygulanmasını engeller.

Pratik ayak pedalı
Çok fonksiyonlu ayak pedalı
steril çalışma olanağı ve ellerinize
hareket özgürlüğü sağlar.

Büyüleyici motor
Dakikada 50.000 devirle çalışan
en kısa ve en hafif motor.

Elcomed
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SPI Dongle –
dilediğiniz zaman
yükseltme olanağı
Elcomed'in fonksiyonlarını isteğe
bağlı olarak alınabilen kablosuz
ayak pedalı ile kontrol edin.
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Yorulmadan esnek
çalışma
Uzun ömürlü, ergonomik ve sağlam.
İster implant yerleştirme ister yirmi yaş dişi
çekme olsun: Tedavi alanında optimum
soğutma ve aydınlatma sağlanır. Çizilmeye
karşı dayanıklı kaplamaya sahip yüksek
kaliteli paslanmaz çelik sayesinde cerrahi
piyasemenler ve angldruvalar son derece
sağlam ve uzun ömürlüdür.

WS-75 L | 20:1
İmplant yeri hazırlama ve implant
yerleştirme için özel olarak
geliştirilmiştir.
S-11 L | 1:1
Apikal rezeksiyon, osteotomi,
sekestrektomi, kemik modelleme,
kemik düzeltme ve yirmi yaş dişi
çekimleri için ilk seçim.
WS-91 L | 1:2,7
45° açılı baş
Premolar ve molar alanda daha iyi
erişim için özel olarak geliştirilmiştir.
WS-56 L | 1:1
WS-92 L | 1:2,7
Osteotomi, sekestrotomi,
germektomi, hemiseksiyon için
geliştirilmiştir.

Implantmed SI-1023, SI-1015, SI-1010 için
cerrahi piyasemen ve angldruvalar
20

Yorulmadan çalışma
Son derece kısa elektrikli motor
EM-19 ile kombinasyon, uzun süre
yorulmadan çalışmanızı sağlar.

İdeal aydınlatma
Normal bir LED'in yarısı kadar
boyuta sahip Mini-LED+ uca yakın
şekilde konumlandırılmış ve böylece
ideal aydınlatma sağlanmıştır.

Değişken soğutma
Solda ve sağda sprey klipsleri
mevcuttur. Bu sayede soğutma,
mevcut şartlara uyarlanabilir.

Çizilmeye karşı dayanıklı yüzey
Sahip olduğu eşsiz kaplamasıyla
alet çiziklere karşı korumalıdır. Bu
da temizlenmesini kolaylaştırmakta
ve değerini muhafaza etmesini
sağlamaktadır.

Altıgen tespit sistemi
W&H tarafından geliştirilmiş, AB
ve ABD'de patentli altıgen tespit
sistemi yüksek torklarda uygulama
güvenliği sağlar.

Mükemmel temizlik
Yüksek hijyen standartlarını
karşılamak amacıyla aletler
parçalara ayrılabilir özelliktedir.
21

LED alanında
lider
Net, aydınlık ve geniş görüş açılı.
Mükemmel aydınlatma, ayrıntılı teşhis
ve kaliteli tedavi sonuçları elde etmenize
olanak tanır. Mini-LED+ içeren cerrahi
piyasemen ve angldruvalar ışığı kendi
kendine üretir. Yerleşik bir jeneratör, alet
içerisinde yer alan LED'e enerji üretir.
45° açılı başa sahip WS-91 ve WS-91 L G
angldruvalar, piyasemenin ve angldruvanın
avantajlarını bir araya getirir. 45°'lik
açısı tedavi alanının bariz şekilde daha
iyi görülmesine olanak tanır. Bu özellik
bilhassa cerrahi yirmi yaş dişi çekimleri,
diş seperasyonları ve apikal rezeksiyon
tedavilerinde oldukça başarılıdır. Bu
sayede az ağız açıklığında dahi üst çene
molarına palatinal ulaşım oldukça kolaydır.
Buna karşın bukkal uygulamalarda
yanaklar ve operasyon alanı arasında daha
fazla yer kalır. Görüş açısı da kapanmaz.
1:2,7 aktarım sayesinde çalışma hızına
göre frezde dakikada 135.000'e ulaşan
devirler elde edilir. 3 spreyli soğutma
frezde ve dişte yeterli soğutma sağlar.

WS-75 (ışıksız)
WS-75 L G (Mini-LED+ içerir)
İmplant uygulamaları için özel
geliştirilen modeller.

WS-56, WS-92 (ışıksız),
WS-56 L G, WS-92 L G
(Mini-LED+ içerir)
Bu modeller ağır cerrahi
müdahaleler için tasarlanmıştır.

WS-91 (ışıksız)
WS-91 L G (Mini-LED+ içerir)
45°'lik açısı tedavi alanına bariz
şekilde daha iyi ulaşılmasına ve
alanın daha iyi görülmesine olanak
verir.

S-9, S-11 (ışıksız)
S-9 L G, S-11 L G
(Mini-LED+ içerir)
Çenedeki karmaşık müdahaleler
için ilk tercihiniz.

S-10, S-12, S-15 (ışıksız)
Ulaşılması zor bölgeler için daha
iyi görüş açısı.

Jeneratörlü cerrahi
piyasemen ve angldruvalar
22

WI-75 E/KM (ışıksız)
İmplant uygulamaları için özel
geliştirilmiş model.
23

Tam anlamıyla
hassas tork kontrolü için
Pratik, hızlı ve risksiz.
Tek elle kullanılabilen kablosuz
prostodontik tornavida hızlı ve güvenli
tedavi olanağı sunarken tedavi alanının
da en iyi şekilde görülmesini sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.

Hassas tork kontrolü
1 Ncm'lik adımlar halinde 8 ila
40 Ncm ayarlanabilmektedir
Bu özellik tespit vidasının tam ve
risksiz şekilde sıkılmasını sağlar.

Key pad
Prostodontik tornavidayı key pad ile
çalıştırırsınız.

Kablosuz çalışma olanağı
Modern lityum iyonlu batarya
teknolojisi sayesinde prostodontik
tornavidanın aşamayacağı hiçbir
engel yoktur.

İdeal görüş açısı için
küçük başlı tasarım
Tedavi alanını görmenizi
engelleyecek hiçbir şey yoktur.

Sabit hız sayesinde zaman
tasarrufu
Bir tespit vidasını dakikada
25 devirle sıkmak için 10 saniyeden
az bir süreye ihtiyacınız vardır.

Prostodontik tornavida
24

Yağlama gerektirmez
Termal yolla dezenfekte ve sterilize
edilebilir angldruva kullanım
ömrü boyunca yetecek ölçüde
yağlanmıştır ve yağlama gerekmez.
25

Kemik cerrahisinde
yeni güç
Minimal invaziv, maksimum güç.
Piezomed, cerrahların işini kolaylaştırır:
Yenilikçi ultrason teknolojisi sayesinde
yüksek hassasiyet ile sadece kesilen
kemikler çıkarılır. Çevredeki yumuşak
dokular zarar görmez.
Hastalar için de hissedilir bir kolaylık
sağlar: Daha az ağrı, daha çabuk iyileşme!

Otomatik uç tanıma
Piezomed yerleştirildiğinde ucu
tanır ve otomatik olarak doğru
performans gruplarını ayarlar.

Yenilikçi ring LED aydınlatma
Gölgesiz ışık, operasyon alanının
ideal şekilde aydınlatılmasını sağlar.

Daha iyi kesme performansı
Yeni bir özel diş tasarımı sayesinde
hassas kesim yapar ve zamandan
tasarruf eder!

Son derece güçlü ve hızlı
Boost işlevi ile ayarlanan ana
güç kısa sürede yaklaşık %20
yükseltilebilir.

Etkili soğutma
Sprey, çalışma bölgesinde ucun
yakınına kadar gelir ve böylece
operasyon alanını son derece etkili
olarak soğutur.

Piezomed
26

SPI Dongle –
dilediğiniz zaman
yükseltme olanağı
Piezomed'in fonksiyonlarını isteğe
bağlı olarak alınabilen kablosuz
ayak pedalı ile kontrol edin.
27

Genel bakış
Piezomed uçları

Implantmed Plus

Kemik cerrahisi

Tip:

SI-1023

SI-1015

SI-1010

230 V

120 V

100 V

İzin verilen voltaj dalgalanması:

220–240 V

110–130 V

90–110 V

Nominal akım:

0,3–0,8 A

0,3–1,6 A

0,3–1,4 A

Voltaj:

B1

B2R
B2L

B3

B4

B5

B6
B7

Frekans:

50–60 Hz

Şebeke sigortası (2 pcs):

250 V–T1,6 AH

Maksimum elektrik tüketimi:

Lateral sinüs lift

170 VA

Maksimum güç çıkışı:

80 W

Motordaki maksimum tork:

S1

S2

S3

Ekstraksiyon

S4

6,2 Ncm

Nominal gerilim aralığında motordaki
devir aralığı:

200–40.000 d/dak

%100'de soğutucu akış miktarı:

minimum 90 ml/dak

Motor kablosunun uzunluğu:

S5

1,8 m/3,5 m

Ölçüler mm (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):

Periodontoloji

100 x 262 x 291

Ayak pedalı:
Mini-LED+ içeren piyasemenler
ve angldruvalar:

S-N2 / S-NW
S-11 L / WS-56 L, WS-75 L, WS-91 L, WS-92 L

Garanti:

EX1

EX2

P1

P2RD

P2LD

Retrograd endodonti

Implantmed Classic
Tip:

R1D

R2RD

R2LD

R3D

R4RD

R4LD

İmplant yeri hazırlığı ve krestal sinüs lift (A = anterior alan)

Voltaj:

230 V

120 V
110–130 V

Nominal akım:

0,3–0,8 A

Maksimum elektrik tüketimi:
Maksimum güç çıkışı:
I3A

I4A

Z25P

Z35P

İmplant yeri hazırlığı ve krestal sinüs lift (P = posterior alan)

Motordaki maksimum tork:
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I2P

I3P

Z25P

Z35P

250 V–T1,6 AH
160 VA
80 W
5,5 Ncm
300–40.000 d/dak

%100'de soğutucu akış miktarı:

minimum 90 ml/dak

Ölçüler mm (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):

I4P

0,3–1,6 A
50–60 Hz

Nominal gerilim aralığında motordaki devir aralığı:

100 x 235 x 240

Ağırlık (kg):

2,7 kg

Ayak pedalı:

S-N2

Piyasemenler ve angldruvalar:
I1

Implantmed
SI-915

220–240 V

Şebeke sigortası (2 pcs):

I2A

Implantmed
SI-923

İzin verilen voltaj dalgalanması:
Frekans:

I1

24 ay

Garanti:

WI-75 E/KM / S-9 L G / S-11 L G / WS-56 L G / WS-75 L G / WS-91 L G / WS-92 L G
12 ay
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Elcomed

Tip:
Voltaj:
İzin verilen voltaj dalgalanması:
Nominal akım:
Frekans:
Şebeke sigortası (2 pcs):

Cerrahi piyasemenler
Mini-LED+ ve W&H bağlantılı
SA-310
220–240 V/100–130 V
±%10
0,1–0,9 A/0,1–1,8 A
50–60 Hz
250 V–T1,6 AH

Tip:
Transmisyon oranı:

Frezler:
İzin verilen frez uzunluğu:

Motordaki maksimum tork:

7 Ncm

Maksimum motor devri:

Motor kablosunun uzunluğu:
Ölçüler mm (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):
Ayak pedalı:
Piyasemenler ve angldruvalar:

manivelalı
2,35 mm* çapa sahip cerrahi frezler için
45 mm
50.000 d/dak

Parçalara ayrılabilir:
Gösterge,
örn.:

1,8 m/3,5 m
109 x 256 x 305

harici

Tespit sistemi:

100 W

minimum 90 ml/dak

Mini-LED+

Sprey:

Maksimum güç çıkışı:

%100'de soğutucu akış miktarı:

W&H EM-19 LC/EM-19

Işık sistemi:

180 VA

300 d/dak–maksimum 50.000 d/dak
40.000 d/dak'da güvenlik kademesi

1:1

Kavrama sistemi:

Maksimum elektrik tüketimi:

Nominal gerilim aralığında motordaki
devir aralığı:

S-11 L

evet
apikal rezeksiyon
osteotomi
sekestrotomi
kemik modelleme ve kemik düzeltme
yirmi yaş dişi çekimi

* Stryker sistemi dahil

S-N1
ISO bağlantısı 3964 (DIN 13940)

Cerrahi angldruvalar
Mini-LED+ ve W&H bağlantılı
Tip:
Transmisyon oranı:

WS-75 L

WS-56 L

WS-91 L

WS-92 L

20:1

1:1

1:2,7

1:2,7

Kavrama sistemi:

W&H EM-19 LC/EM-19

Işık sistemi:

Mini-LED+

Harici sprey:
Frez içi soğutma sistemi:

1
Kirschner/Meyer

3
–

–

Tespit sistemi:
Frezler:

2,35 mm çapa sahip angldruva şaftlı

cerrahi frezler için

Maksimum motor devri:
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1,6 mm çapa sahip FG şaftlı

50.000 d/dak

Parçalara ayrılabilir:
Gösterge,
örn.:

–

push buton kilit

evet
implant yeri hazırlığı
implant yerleştirme

osteotomi
sekestrotomi
germektomi
hemiseksiyon

premolar ve molar alanda
daha iyi erişim için
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Cerrahi angldruvalar
Mini-LED+ ve jeneratörlü

Cerrahi piyasemenler
Mini-LED+ ve jeneratörlü
S-9 L G
S-11 L G

Tip:
Transmisyon oranı:

Tip:
Transmisyon oranı:

1:1

Kavrama sistemi:

WS-75 L G

WS-56 L G

20:1

1:1

Kavrama sistemi:

ISO 3964 (DIN 13940)

WS-91 L G
1:2,7

ISO 3964 (DIN 13940)

Işık sistemi:

Mini-LED+

Işık sistemi:

Mini-LED+

Güç kaynağı:

bağımsız jeneratör

Güç kaynağı:

bağımsız jeneratör

Aydınlatma kalitesi:

–

40.000 d/dak

Parçalara ayrılabilir:

apikal rezeksiyon
osteotomi
apikal trepanasyon
kemik modelleme

evet

Gösterge,
örn.:

implant yerleştirme
osteotomi

üst ve alt çenede
osteotomi
germektomi
sekestrotomi

* Stryker sistemi dahil

Cerrahi piyasemenler
ışıksız
Tip:
Transmisyon oranı:

S-15

1:1

1:1

Kavrama sistemi:

S-12

1:1

1:2

50.000 d/dak

Parçalara ayrılabilir:
zor
ulaşılabilen
bölgelerde
osteotomi

20:1

1:1

Transmisyon oranı:

50.000 d/dak

40.000 d/dak

Frezler:
İzin verilen frez uzunluğu:

3
–

–

* Stryker sistemi dahil

–

push buton kilit
2,35 mm çapa sahip angldruva şaftlı

cerrahi frezler için

1,6 mm çapa sahip FG şaftlı

50.000 d/dak

Parçalara ayrılabilir:
Gösterge,
örn.:

WS-92
1:2,7

1
Kirschner/Meyer

Maksimum motor devri:
osteotomi
fenestrasyon
distal bölgede
osteosentez

WS-91

ISO 3964 (DIN 13940)

Tespit sistemi:

70 mm

evet
apikal rezeksiyon
osteotomi
apikal trepanasyon
kemik modelleme

WS-56

Frez içi soğutma sistemi:

2,35 mm* çapa sahip cerrahi frezler için
30.000 d/dak

WS-75 (WI-75 E/KM*)

Harici sprey:

manivelalı
45 mm

Tip:

Kavrama sistemi:

harici

Tespit sistemi:

Gösterge,
örn.:

S-10

ISO 3964 (DIN 13940)

Sprey:

Maksimum motor devri:

hemiseksiyon
yirmi yaş dişi çekimi

Cerrahi angldruvalar
ışıksız

S-9 / S-11

Frezler:
İzin verilen frez uzunluğu:

–

cerrahi frezler için İzin verilen frez uzunluğu:
2,35 mm çapa sahip angldruva şaftlı
1,6 mm çapa sahip FG şaftlı

Maksimum motor devri:

evet

–
push buton kilit

Frezler:

40.000 d/dak

Gösterge,
örn.:

Kirschner/Meyer

3

Tespit sistemi:

2,35 mm* çapa sahip cerrahi frezler için
45 mm

Parçalara ayrılabilir:

1

Frez içi soğutma sistemi:

manivelalı

Maksimum motor devri:

gün ışığı

Harici sprey:

harici

Tespit sistemi:
Frezler:
İzin verilen frez uzunluğu:

Aydınlatma kalitesi:

gün ışığı

Sprey:

WS-92 L G

evet
implant yerleştirme
osteotomi

üst ve alt çenede
osteotomi
germektomi
sekestrotomi

hemiseksiyon
yirmi yaş dişi çekimi

* WI-75 E/KM: WS-75 gibi, parçalara ayrılamaz
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Prostodontik tornavida
IA-400

Implantmed, Elcomed ve
Piezomed aksesuarları

Piyasemen motoru IA-40 H
Pil tipi:

lityum iyon

Batarya voltajı:

3,7 V

Nominal kapasite:

680 mAh

Frez devri:

25 d/dak

Tork:

8–40 Ncm

Şarj süresi:
Batarya kapasitesi:

yakl. 100 dak
ortalama torkta yakl. 40 vidalama

Ağırlık:

90 g

Soğutucu hortumu
›	Tam anlamıyla uygun
›	Asistanınız için zaman tasarrufu
›	Implantmed'iniz için güvenlik

Şarj istasyonu
Voltaj:

220–240 V

Frekans:

50–60 Hz

Nominal akım:
Güç:

0,08–0,12 A
5W

Ağırlık:

345 g

Angldruva IA-80*
Transmisyon oranı:
Kavrama sistemi:

80:1
W&H özel kavraması

* Angldruva IA-80 135°C'ye kadar termal
yolla dezenfekte ve sterilize edilebilir

Cerrahi trolley
›	W&H kumanda üniteleriniz
kompakt olarak tek bir yerde
›	Yer tasarrufu sağlar
›	Taşınabilir

Piezomed
Tip:
Voltaj:
İzin verilen voltaj dalgalanması:
Nominal akım:
Frekans:

220–240 V/100–130 V
±%10
0,1-0,5 A/0,1-1,0 A
50–60 Hz

Maksimum elektrik tüketimi:

90 VA

Maksimum güç çıkışı:

24 W

Çalışma frekansı:
%100'de soğutucu akış miktarı:
Piyasemen kablosunun uzunluğu:
Ölçüler mm (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):
Ayak pedalı:
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SA-320

22–35 kHz
minimum 50 ml/dak
1,8 m/3,5 m
109 x 256 x 305
S-N1
S-NW ve SPI Dongle

Taşıma çantası
›	Seyahat için emniyetli
›	Implantmed, ayak pedalı,
W&H Osstell ISQ modülü,
piyasemenler ve angldruvalar
için yer vardır
›	Elcomed ve Piezomed için de
temin edilebilir
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Resimler semboliktir. Ek ekipmanlar ve gösterilen
aksesuar parçaları teslimat kapsamına dahil değildir.

Distribütör:

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 Dental Ticaret Limited Şirketi
Kısıklı Mah. Alemdağ Cd. N.59/2
34692 Çamlıca, Üsküdar / İstanbul, Türkiye
t +90 216 5058840
f +90 216 5058843
office.tr@wh.com
wh.com
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