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БЕЗОПАСНО, ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО!
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Иновативна система от Sendoline за механична обработка
на коренови канали. Просто перфектна ендодонтия!

S5 Ендо мотор + S5 Пили = S5 Ротираща система®
Само 5 стъпки с 5 пили (S5 Ротиращи пили)
Пълна гъвкавост, работи с повечето системи ротиращи пили
Безжична свобода: без кабели

Безопасен и сигурен
Светлинен индикатор
сигнализира при достигане
на 75% от зададения
въртящ момент

2. Безопасност

2 опции: auto reverse / auto stop
Индикатор за въртящия момент: светлинен
индикатор сигнализира при достигане на 75 %
от зададения въртящ момент
Ниски обороти: 300 rpm

5 стъпки = 5 пили
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                  ТЕЙПЪР/ISO
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3. Намалено време за обработка
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Обработката се осъществява в рамките на
няколко минути: използвайки S5 Ротираща
система с уникалния S-профил
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4. Достъпност
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Само 11 mm диаметър на главата
По-къси опашки (13mm) на ротиращите пили

5. Работа без прекъсване
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Тегло: 120 гр.

Ротиращата система на Sendoline предлага
лесно и ефективно решение за лекарите по
дентална медицина.
Предимства:
1. Само 5 пили и всички с уникалния S-профил
2. По-къси опашки (13mm) за по-добър достъп
3. Дълъг прогресивен улей за предотвратяване на
“завинтващия ефект”
4. Повишено отстраняване на отпилките
5. Разработени и предназначени за S5 Ендо мотор
”Sendoline е пример за ротационна система, създадена в
най-добрите традиции на Crown-down техниката. Традицията
тук е само катализатор на концепцията без да доминира крайният
продукт. Защото крайният продукт е система, предлагаща
разрешени конфликти между форма и функция, между материал
и ефективност, което е същността на концепцията на Sendoline. Системата е предназначена за ефективна, безопасна
и висококачествена канална препарация според най-високите
стандарти в съвременната ендодонтия.”
Доц. Д-р Георги Томов, д.м.

S5 Apex Locator®
Изключително точен електронен апекс локатор,
който позволява прецизно измерване на работната
дължина на кореновия канал. Неговият компактен
дизайн го прави преносим и лесен за работа.

2,5 часа непрекъсната работа

6. Ергономичност

23 или 28 mm

1. Лесен за работа

S-профил

18 mm

Предимства:

1, 2, 3, 4, 5 – ПЕТ СТЪПКИ ЗА ПЕРФЕКТНА
ЕНДОДОНТИЯ.
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Предимства:
1. Висока прецизност при локализиране на
апикалния отвор в мокри и сухи канали
2. Напълно автоматични измервания
3. Компактен и лесен за работа
4. Автоматично изключване
5. Звуково сигнализиране с регулиране силата на звука

Препарация
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S5 Big Apical Files
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Как да оформя канал с апекс по-голям от размер 30?
За по-добри резултати в случаи на зъби с по-големи апикални
диаметри, S5 Големи апикални пили са перфектното
завършване на S5 Ротираща система.
Оформете канала както обикновено с S5 Ротираща система и
просто завършете апикалната част с Големи апикални пили.
Предлагат се в размери: Тейпър/ISO 4/35 - 4/50 и дължина на
пилата 23 или 28 mm.

Обтурация
S5 GP Points
Как да обтурираме коренови канали, обработени с S5 Ротираща
система? S5 Гута перчата на Sendoline е специално създадена за
запълване на коренови канали след обработка с S5 Ротиращи
пили. Завършете обработката с пила № 2 или № 3 и просто
изберете S5 Гута перча щифт, който съответства на тази пила.
Опаковка: 60 бр.

S5 Paper Points
S5 Хартиените щифтове на Sendoline са навити до точните
размери и опростяват кореновото лечение с тяхната отлична
абсорбираща способност. Те съответстват перфектно на S5
Гута перча щифтовете.
Предлагат се в размери: Тейпър / ISO: 2 (6/30) и 3 (4/30).
Опаковка: 60 бр.

Релечение
S5 Retreatment Files
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S5 Пилите за релечение позволяват отстраняването на стари
запълващи материали бързо и лесно. За осъществяване на
повторно лечение се прилага Crown Down техниката само с 4
пили. Маркировката на пилите съответства на програмите на
S5 Ендо мотора. S5 пилите за релечение са с дължина 23 mm.
Тейпър/ISO пила 1: 12/30 и пили 2-4: 8/30, 6/30 и 4/30.
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