People have Priority

Sterylizacja,
higiena
i konserwacja

Standardy higieny na najwyższym poziomie

Sterylizacja, higiena i konserwacja mają coraz większe znaczenie w praktyce
stomatologicznej! W&H oferuje kompleksowe rozwiązania dla użytkowników
prostnic i kątnic oraz turbin prowadząc ich poprzez cykl procedur higienicznych.
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Assistina 3x3
Czyszczenie wewnętrzne
Czyszczenie zewnętrzne
Konserwacja olejem
serwisowym
Assistina 301
Czyszczenie
wewnętrzne
Konserwacja
olejem
serwisowym

LisaSafe
Etykietowanie

Seal²
Opakowanie

Lisa / Lina
Sterylizacja

Dokładny opis pełnego cyklu higienicznego można znaleźć na wh.com.

Multidem
Uzdatniane wody
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W&H Dentalwerk
Bürmoos (A)

W&H Sterilization
Brusaporto (I)

Najwyższa stawka.
Praca z ludźmi.
Zdrowe rozwiązania występują tam, gdzie działa się
planowo i przewidująco. Odnosi się to do sterylizacji,
higieny i konserwacji, tak samo jak do W&H: Jako firma
rodzinna działamy już od pokoleń z odpowiednimi
perspektywami na przyszłość.
Tajemnicą naszego sukcesu jest to, że W&H w centrum
swojej uwagi stawia zawsze człowieka, bez względu
na to, czy chodzi o partnera, klienta, pacjenta czy
pracownika. Będzie to bardzo zrozumiałe, jeśli zapytają
Państwo krytycznie: Czy tak faktycznie jest? Nasza
propozycja: Prosimy nas wypróbować!
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People
have
Priority
W&H w skrócie
> Główna siedziba w Austrii
> 1000 pracowników na świecie
> 80 zespołów
> 	Firma założona w 1890 r.
w Berlinie przez Jeana Webera
i Hugona Hampla
> 3 zakłady produkcyjne
> 	19 firm córek w Europie i Azji
> Udział eksportu przekracza 95%
Więcej informacji na
wh.com

W&H partnerem w każdej sytuacji.
Dzięki programowi W&H higiena i konserwacja są
Państwo przygotowani na wszystko.

Teraz dostępne u lokalnego dystrybutora lub na wh.com

»Dzięki automatycznemu czyszczeniu
zewnętrznemu, Assistina 3x3
jest pierwszym urządzeniem do
przygotowywania turbin, prostnic i
kątnic przed sterylizacją.«

dr Klaus Kohlpaintner,
Lekarz dentysta z własną praktyką

»Assistina 301 plus – jest długoletnim
i niezwykle niezawodnym wsparciem
dla moich pracownic podczas
konserwacji olejem moich końcówek.«

dr Florian Gierl,
Lekarz dentysta z własną praktyką

»Assistina 3x3 i Lisa są dla mnie
idealną kombinacją umożliwiającą
szybkie przygotowanie końcówek
do pracy.«

dr Regina Becker,
Lekarz dentysta z własną praktyką

Zalety w skrócie
>	Automatyczne czyszczenie wewnętrzne
(elementy ruchome i kanały sprayu)
> Automatyczne czyszczenie zewnętrzne (Assistina 3x3)
> Perfekcyjne smarowanie końcówek
> Krótki czas cyklu wynoszący około 6 minut
> Łatwa obsługa
> Optymalna wydajność przy minimalnym
koszcie jednostkowym
> Proces walidowany

Assistina 3x3 / 3x2

Więcej informacji
od strony 11

Zalety w skrócie
> Automatyczne smarowanie przekładni w
warunkach imitujących pracę końcówki
> Automatyczne dozowanie ilości oleju
> Optymalna konserwacja końcówek olejem
> Czyszczenie kanałów sprayu roztworem czyszczącym
> Przedmuchiwanie i suszenie sprężonym powietrzem

Assistina 301 plus

Więcej informacji
od strony 13

Zalety w skrócie
> Skrócony czas przygotowania końcówek do pracy
> 6 minut w Assistinie 3x3
> 14 minut w sterylizatorze Lisa w szybkim cyklu
>	Po 20 minutach: oczyszczone, zakonserwowane
i wysterylizowane końcówki

Assistina 3x3 oraz
szybki cykl Lisa

Więcej informacji
od strony 15

»Posiadam obecnie dwa
sterylizatory Lisa, ponieważ
urządzenia te są bardzo ciche
i przede wszystkim można im
zaufać.«

ZA Jörg Pinder,
Lekarz dentysta z własną praktyką

»Lina jest dla nas idealnym
modelem podstawowym do
ekonomicznego przygotowania
narzędzi do pracy.«

dr Jakob Svoboda,
Lekarz dentysta z własną praktyką

»Wymiana filtra bez zmoczenia
nóg, bez angażowania fachowca
i bez konieczności dostarczenia
kontenera.«

dr Maria Boshamer,
Lekarz weterynarz z własną praktyką

Zalety w skrócie
> Odpowiednio dopasowane automatyczne cykle sterylizacji
>	Zintegrowana i zautomatyzowana koncepcja śledzenia
procesów wstecz
> Zintegrowana karta pamięci
> Cicha praca dzięki opatentowanemu systemowi
separacji wody
>	Zintegrowany filtr kurzu w celu ochrony komponentów
wewnętrznych
> Programowane czasy startu
> Czujnik jakości wody
>	Sterylizacja niezapakowanych instrumentów jedynie
w 14 minut w szybkim cyklu Lisa

Lisa

Więcej informacji
od strony 17

Zalety w skrócie
>	Dzięki cyklowi ECO B następuje skrócenie o połowę czasu
jego trwania
> Cicha praca dzięki opatentowanemu systemowi
separacji wody
>	Przyjazna użytkownikowi klawiatura z przyciskami
umożliwiającymi łatwą nawigację do wszystkich opcji
sterylizacji
>	Zintegrowany filtr kurzu w celu ochrony komponentów
wewnętrznych
> Programowane czasy startu
> Wspaniały stosunek ceny do wydajności

Lina

Więcej informacji
od strony 19

Zalety w skrócie
> Szybka i łatwa wymiana wkładów bez użycia narzędzi
>	Możliwość stosowania w przypadku innych sterylizatorów
i urządzeń przygotowujących narzędzia do pracy
>	Elastyczny sposób stosowania dzięki opcjonalnie
dołączanej strzykawce
> Nie wymaga połączenia elektrycznego
>	Czysta woda odpowiada zaleceniom i wytycznym
zawartym w normie dotyczącej sterylizatorów parowych
oraz procesowi przygotowania instrumentów do pracy

Multidem

Więcej informacji
od strony 27

Assistina 3x3 / 3x2

Perfekcyjne czyszczenie wewnątrz i na zewnątrz
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Czystość wewnątrz i na zewnątrz. Od teraz
pełna koncentracja na pacjencie, czyli na tym
co najważniejsze. Czasochłonne przygotowanie
końcówek stomatologicznych do sterylizacji
przejmuje automatycznie Assistina 3x3.

9 per c

Czyszczenie wewnętrzne
Gruntowne czyszczenie wszystkich
elementów ruchomych i kanałów
sprayu pomaga w zachowaniu pełnej
sprawności końcówek.

Czyszczenie zewnętrzne
(Assistina 3x3)
Usuwanie osadów organicznych
przed sterylizacją służy
bezpieczeństwu pacjentów
i pracowników gabinetu.

Perfekcyjna konserwacja olejem
serwisowym
Dokładne automatyczne smarowanie
wszystkich elementów ruchomych
przedłuża żywotność końcówek.

Rekordowy czas
Krótki czas cyklu wynoszący ok.
sześciu minut skraca łączny czas
przygotowania końcówek.

Łatwa obsługa
Assistina to urządzenie bardzo
proste w obsłudze. Jedno naciśnięcie
przycisku rozpoczyna cykl
konserwacji. Bez zbędnego szkolenia.

Optymalna wydajność przy
minimalnym koszcie jednostkowym
Najwyższy stopień skuteczności
czyszczenia i wyjątkowo niskie
zużycie płynów eksploatacyjnych.

Assistina 3x2
3 końcówki x 2 kroki przygotowania:
czyszczenie wewnętrzne, konserwacja
olejem serwisowym

Assistina 3x3
3 końcówki x 3 kroki przygotowania:
czyszczenie wewnętrzne, czyszczenie
zewnętrzne, konserwacja olejem serwisowym

W&H Sterylizacja, higiena i konserwacja
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Assistina 301 plus

Konserwacja poprzez naciśnięcie przycisku

Prosto, wygodnie, pewnie. W Assistinie 301 plus proces konserwacji odbywa się
automatycznie: Smarowanie rotacyjne, czyszczenie wewnętrzne kanałów sprayu,
przedmuchiwanie sprężonym powietrzem. Perfekcyjna konserwacja instrumentu już
po 35 sekundach. Żywotność instrumentów zostaje w ten sposób znacznie wydłużona.

Automatyczne smarowanie rotacyjne
Olej zostaje optymalnie rozsmarowany
tworząc jednolitą, cienką warstewkę.
Cząsteczki zanieczyszczeń są
rozpuszczane i usuwane.

Automatyczne dozowanie ilości oleju
Zostaje naniesione tyle oleju, ile
jest konieczne do optymalnego
smarowania instrumentów.
Nie za dużo, nie za mało.

Napęd nieelektryczny
Assistina 301 plus nie jest
napędzana elektrycznie. Do napędu
wymagane jest jedynie połączenie
sprężonego powietrza.

Optymalne czyszczenie
Assistina 301 plus czyści i płucze
kanały sprayu płynem czyszczącym
(na bazie alkoholu) oraz suszy
sprężonym powietrzem.

Optymalna konserwacja olejem
Czyszczenie i smarowanie
wewnętrznych elementów olejem
W&H Service Oil F1 wydłuża
żywotność końcówek.

Dla perfekcyjnej konserwacji ręcznej
Oleje W&H Service Oil F1, MD-400,
olej w sprayu są owocem badań
i opracowań firmy W&H.

W&H Sterylizacja, higiena i konserwacja
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Assistina 3x3 oraz szybki cykl Lisa

Sterylizacja w rekordowym czasie

Oczyszczone, zakonserwowane, wysterylizowane. Proces czyszczenia w
Assistina 3x3 w kombinacji z szybkim cyklem Lisa skraca całkowity czas
przygotowania końcówek do pracy. Już po 20 minutach mają Państwo
znów swoje końcówki do dyspozycji.

0 min
Dezynfekcja przez wytarcie
Przed czyszczeniem i konserwacją
należy w razie potrzeby wytrzeć
końcówkę chusteczką nasączoną
środkiem dezynfekującym.

6 min
Czyszczenie i konserwacja
W Assistina 3x3 można oczyścić
i zakonserwować jednocześnie trzy
końcówki od wewnątrz i od zewnątrz
przez jedynie 6 minut.

20 min
Sterylizacja
Stosując szybki cykl Lisa można
już po 14 minutach wyjąć końcówki
ze sterylizatora w stanie gotowym
do użycia.
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Assistina 3x3 / 3x2
Walidacja procesu czyszczenia
została potwierdzona ekspertyzą
i można uzyskać do niej wgląd na
stronie wh.com.

Assistina 3x2
Stosując Assistinę 3x2 proces
przygotowania końcówek do pracy
odbywa się w dwóch etapach:
czyszczenie wewnętrzne i
konserwacja olejem serwisowym.

W&H Sterylizacja, higiena i konserwacja
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Lisa

Precyzja i perfekcja

Elastycznie, efektywnie, szybko. Poprzez automatyczne cykle klasy B oraz
zintegrowaną koncepcję śledzenia procesów wstecz, firma W&H ze swym
sterylizatorem Lisa wyznacza nowe standardy w nowoczesnej stomatologii.
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Cykle klasy B
Dzięki automatycznym cyklom
klasy B, Lisa zapewnia niezawodną
sterylizację wszelkich wsadów.

Dopasowane czasy cyklu
Dopasowanie czasu trwania cyklu
do wielkości wsadu prowadzi do
oszczędności czasu i wydłużenia
żywotności końcówek.

Cykl szybki
Lisa wyposażona jest w
14-minutowy cykl szybki
dla końcówek.

Łatwa obsługa
Ekran dotykowy Lisa z intuicyjnym
prowadzeniem po menu oferuje
wiele możliwości zastosowań.

Nieprzerwana dokumentacja
Zintegrowana, automatyczna
możliwość śledzenia procesów
wstecz poprzez ekran dotykowy
pozwala na poświecenie większej
ilości czasu pacjentowi.

Zintegrowana karta pamięci
Karta pamięci z czytnikiem danych
USB dokumentuje cykle sterylizacji
i testów. Nie jest wymagane żadne
dodatkowe oprogramowanie do
odczytu danych na komputerze.

W&H Sterylizacja, higiena i konserwacja
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Lina

To co istotne w sterylizacji

Prosta i rozwojowa. Lina jest uzupełnieniem asortymentu sterylizatorów firmy W&H
i oferuje znakomitą cenę w stosunku do jej jakości oraz możliwość dostosowania
wyposażenia do wzrastających potrzeb praktyki.

Wyłącznie cykle klasy B
Sterylizator Lina oferuje wyłącznie
cykle klasy B oraz cykl ECO B dla
małych wsadów.

Łatwa nawigacja
Przyjazna klawiatura umożliwia
łatwą obsługę funkcji sterylizatora.

Możliwość rozszerzenia o Multiport
Multiport umożliwia zapamiętywanie
cykli sterylizacji na PenDrive.

Drukarka etykiet kodów kreskowych
W celu wydrukowania etykiet
kodów kreskowych należy
połączyć drukarkę etykiet
LisaSafe z Multiportem.

Program sterylizacji ECO B
W przypadku małych ilości wsadu
można skrócić czas cyklu o połowę.

W&H Sterylizacja, higiena i konserwacja
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Możliwość śledzenia procesów wstecz

Możliwość śledzenia procesów wstecz
poprzez proste naciśnięcie palcem
Możliwość śledzenia procesów wstecz, kompletnie, pewnie. Dzięki śledzeniu
procesów wstecz uzyskują Państwo ogniwo łączące cykl sterylizacji z
dokumentacją pacjenta. W ten sposób zapewniona jest nieprzerwana
wiarygodność protokołu higienicznego.

Wybór cyklu bez ryzyka
Łatwe prowadzenie po menu
umożliwia trafny wybór
automatycznych cykli sterylizacji.

Bezpieczne cykle
System oceny procesów monitoruje
wszystkie aktualne parametry
cyklu i zapewnia oczekiwany
wynik sterylizacji.

Kontrola i uwolnienie wsadu
Sterylny wsad zostaje sprawdzony
i uwolniony do użytku. Protokół cyklu
zostaje zapisany automatycznie na
karcie pamięci.

Magazynowanie
Zapakowane instrumenty zostaną
poukładane według zasady FIFO (First
In – First Out). Należy je zużyć przed
upływem daty przydatności do użycia.

Transmisja danych
Dane zostają wczytane przez skaner
kodu kreskowego do pliku pacjenta
lub etykieta zostaje przyklejona do
karty pacjenta.

01.01.10.00.03
10582 7
Lisa 517		
ine
: Fanny Lemo
Wyda ny przez
rsAl 134
Cykl:		 unive
00004
Zykle n:		
13 09:09: 11
Data:		 19/07/

ważn ości:
Data upły wu
16/0 8/13
CA1 9D63 0000
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Łatwe etykietowanie
Wydrukowane etykiety z kodem
kreskowym zostają naklejone na
opakowanie wysterylizowanych
instrumentów.

W&H Sterylizacja, higiena i konserwacja
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LisaSafe, Print, Sprint, LisaWare

Akcesoria do Lisa i Lina

Kompaktowy, praktyczny, dobry. W&H oferuje bogatą paletę akcesoriów
optymalizujących proces sterylizacji. Małe dodatki dają duże rezultaty.
Ułatwia to znacznie praktykę lekarską, a zespół oszczędza czas.

Drukarka etykiet LisaSafe
Przy użyciu drukarki etykiet
można łatwo i wygodnie utworzyć
powiązanie między cyklem
sterylizacji a dokumentacją pacjenta.

Skaner kodu kreskowego
W pakiecie LisaSafe zawiera się
skaner kodu kreskowego. W ten
sposób mogą Państwo zeskanować
etykiety do pliku pacjenta.

Oprogramowanie LisaWare
Służy do automatycznego zapisania
protokołów cykli na komputerze
bezpośrednio przez interfejs seryjny
lub przez lokalną sieć.

Print: Lisa
Drukarka igłowa do drukowania
cykli sterylizacji na standardowych
rolkach papieru.

Sprint: Lina
Do drukowania protokołów cykli na
papierze termicznym z 10-letnią
gwarancją na papier.

Test Helix
Test Helix jest testem chemicznym
sprawdzającym skuteczność
procesu sterylizacji w klasie B.

W&H Sterylizacja, higiena i konserwacja
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Seal2

Perfekcyjne zgrzewanie

Ekspresowe pakowanie dzięki Seal2. Trudno jest zachować sterylność produktu.
Zostaje ona zachowana tylko wtedy, gdy występuje absolutna hermetyczność
i trwała ochrona wysterylizowanego wsadu przed oddziaływaniem otoczenia.

Seal2
Zgrzewarka rękawów papierowofoliowych potrzebuje jedynie 2
sekund na wykonanie zgrzewu
o szerokości 12 mm.

Zgrzewanie hermetyczne
Temperatura zgrzewania regulowana
jest elektronicznie i zapewnia
doskonały, hermetyczny zgrzew.

Komfort i łatwość obsługi
Transparentna podstawka to
dodatkowa powierzchnia ułatwiająca
pakowanie instrumentów.

Elastyczne warunki pracy
Uchwyt na rolkę można wyjąć z
urządzenia i zamontować na ścianie,
co ułatwia ustawienie zgrzewarki w
ciasnym pomieszczeniu.

Opatentowany uchwyt
na podwójną rolkę
Opatentowany uchwyt na podwójną
rolkę przystosowany jest do rolek
o różnych szerokościach.

W&H Sterylizacja, higiena i konserwacja
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Multidem

Systemy uzdatniania wody

Wyjątkowo czysta woda do wszelkich zastosowań. Multidem dostarcza
demineralizowaną wodę do wytwarzania pary i można ją zastosować
w wielu powszechnie stosowanych sterylizatorach i innych urządzeniach
np. termodezynfektorach.

Przyjazny użytkownikowi
Wymiana wkładów odbywa się
szybko i nie potrzeba przy tym
żadnych narzędzi.

Kompatybilny
Multidem można stosować we
współpracy z powszechnie
stosowanymi sterylizatorami
i urządzeniami do przygotowywania
instrumentów do pracy.

Oszczędny
Multidem nie wymaga
połączenia elektrycznego.

Pewny
Czysta woda odpowiada zaleceniom
i wytycznym zawartym w normie
dotyczącej sterylizatorów parowych
oraz jest odpowiednia do
przygotowywania instrumentów
do pracy.

Praktyczny
Dodatkowo Multidem można
wyposażyć w strzykawkę, która
doskonale nadaje się do płukania
instrumentów przed sterylizacją.

W&H Sterylizacja, higiena i konserwacja
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Osmo, Dist, Prim

Systemy uzdatniania wody

Wysokiej jakości woda demineralizowana. Stosowanie wysokiej jakości wody
demineralizowanej zapewnia nieprzerwaną i optymalną efektywność urządzeń
i wydłuża żywotność sterylizatora i używanych instrumentów.

Osmo
Osmo napełnia i opróżnia kilka
sterylizatorów automatycznie
i jednocześnie.

Strzykawka
Osmo można wyposażyć w
strzykawkę do napełniania
innych urządzeń lub do płukania
instrumentów przed sterylizacją.

Dist
W ciągu niecałych 5 godzin LisaDist
wytwarza 4 litry wody destylowanej
najwyższej jakości.

Prim
LisaPrim kontroluje jakość wody
poprzez pomiar jej przewodności
elektrycznej.

Zbiornik
Zbiornik wody ma pojemność
dziewięciu litrów.

W&H Sterylizacja, higiena i konserwacja
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Komplet adapterów W&H do urządzeń
czyszczących i sterylizujących
Kompaktowy, praktyczny, uniwersalny. Komplet adapterów W&H umożliwia
proste, kontrolowane, maszynowe czyszczenie końcówek i drobnych
elementów w termodezynfektorze – wewnątrz i z zewnątrz.

Komplet adapterów W&H
Komplet adapterów W&H został
zaprojektowany specjalnie do
maszynowego czyszczenia
końcówek i drobnego sprzętu.

Uniwersalne zastosowanie
Pasuje do wszystkich listew
płuczących w RDG z gwintem
wewnętrznym 8 mm (M8x1) lub
pasującą wkładką gumową.
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Kontrolowane czyszczenie
Ułatwia kontrolowane czyszczenie
wewnętrzne i dezynfekcję stref
naświetlonych np. końcówek
skalerów lub rurek sprayu.

Komplet adapterów W&H jest
kompatybilny ze wszystkimi
końcówkami z wymiarem gwintu
M3x0,5 mm. Dokładną specyfikację
znajdą Państwo na wh.com

Czyszczenie gwintów zewnętrznych
i wewnętrznych
Dzięki specjalnej konstrukcji
głowicy adaptera zapewnione jest
czyszczenie gwintów wewnętrznych
i zewnętrznych.

Stosunek ceny do wydajności
Najwyższa sprawność czyszczenia
i dezynfekcji przy niskich kosztach
zakupu.

Assistina 3x3 / 3x2

Model:

3x3

3x2

Proces:

czyszczenie wewnętrzne, czyszczenie
zewnętrzne, konserwacja olejem serwisowym

czyszczenie wewnętrzne, konserwacja olejem
serwisowym

Przeznaczone do:

prostnic i kątnic, turbin, silników powietrznych i skalerów powietrznych

Napięcie sieciowe:

100 – 240 V

Maks. pobór mocy:

40 VA

Zużycie powietrza:
Ciśnienie robocze:
Wysokość / szerokość / głębokość:
Pojemność:

ok. 100 Nl/min.

ok. 60 Nl/min.

5 do 10 barów (regulacja przez wbudowany automatyczny regulator ciśnienia)
358 x 207 x 397 mm
1 000 ml W&H Activefluid, MC-1100, 200 ml W&H Service Oil F1, MD-200

Dokładne informacje o różnych adapterach Assistina 3x3 / 3x2 znajdą Państwo pod adresem wh.com

W&H Activefluid
Płyn czyszczący do gruntownego czyszczenia wewnątrz i na zewnątrz
instrumentów przy zastosowaniu Assistiny 3x3/3x2.
W&H Service Oil F1
Optymalna konserwacja olejem serwisowym ruchomych elementów
wewnętrznych zwiększa żywotność precyzyjnych instrumentów
dentystycznych.

Assistina 301 plus

Model:
Czas cyklu:
Pojemność zbiornika z olejem serwisowym:
Pojemność zbiornika z płynem czyszczącym:
Połączenie:

Assistina 301 plus
ok. 35 godzin
250 ml, na około 3.500 cykli konserwacji
250 ml, na około 2.500 cykli konserwacji
Połączenie sprężonego powietrza za pomocą szybkozłączki do węża Ø 6 x 4 mm, gwint wewnętrzny
R 1/8” po stronie kupującego

Ciśnienie robocze:

4 do 10 barów ciśnienia przepływu (automatyczna regulacja ciśnienia)

Zużycie powietrza:

ok. 60 I/min.

Wysokość / szerokość / głębokość:
Ciężar:

223 x 190 x 415 mm
2,70 kg

W&H Sterylizacja, higiena i konserwacja
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Lisa

Model:
Zasilanie elektryczne:
Zużycie energii:
Wymiary zewnętrzne
(szerokość x wysokość x głębokość):
Ciężar:
Średni poziom ciśnienia akustycznego (LWA):
Zbiornik na wodę świeżą/zużytą:
Zakres pracy:
Użyteczna przestrzeń komory
(szerokość x wysokość x głębokość):
Możliwość połączenia:

Lisa
200 – 240 V
50 / 60 Hz; 10 A
2,0 – 2,4 kW
450 x 435 x 599 mm
Lisa 517: 43,9 kg
Lisa 522: 46,2 kg
62 dB
4 / 3,5 l
7 do 11 cykli
17l: 195 x 205 x 300 mm
22l: 195 x 205 x 385 mm
1 równoległe połączenie, 2 połączenia seryjne, zintegrowany zawór do automatycznego zasilania w wodę
oraz Ethernet/LAN (opcja)

Lina

Model:
Zasilanie elektryczne:
Zużycie energii:

1,75 kW

Wymiary zewnętrzne
(szerokość x wysokość x głębokość):

450 x 435 x 599 mm

Ciężar:

Lina MB17: 38 kg
Lina MB22: 40,5 kg

Średni poziom ciśnienia akustycznego (LWA):
Zbiornik na wodę świeżą/zużytą:
Zakres pracy:
Użyteczna przestrzeń komory
(szerokość x wysokość x głębokość):
Możliwość połączenia:
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Lina
220 – 240 V
50 / 60 Hz; 8,75 A
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63 dB
4 / 3,5 l
4 do 7 cykli
17l: 195 x 195 x 297 mm
22l: 195 x 195 x 390 mm
1 połączenie seryjne, USB i 2 połączenia seryjne (opcjonalnie z Multiport)
oraz zintegrowany zawór do automatycznego zasilania w wodę (opcja)

Multidem

Model:

Multidem C17

Ciśnienie robocze:

Multidem C27
2 bar do 8,6 bar (maks.)

Temperatura wlotu wody:

4 – 30 °C / 40 – 86 °F

Przepływ nominalny:

60 l/h

Jakość wody na wylocie:

demineralizowana (EN 13060)

Jakość wody na wlocie:

Woda pitna

Ciężar:
Szerokość / Głębokość / Wysokość:

1,7 kg

2,7 kg

117 / 108 / 421 mm

124 / 123 / 476 mm

Pozycja robocza:

pionowa

Długości węży:

2x3m

Zawór bezpieczeństwa:

tak

Zawór antyskażeniowy (zwrotny):

EB

Osmo

Model:
Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm:

Osmo
520 x 200 x 420

Ciężar:

11,0 kg

Ciśnienie H2O:

1 – 5 bar

Seal2

Model:
Napięcie sieciowe:
Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm:
Ciężar:

Seal2
200 – 240 V / 100 W
452 x 480 x min. 315 – maks. 420
7,1 kg

W&H Sterylizacja, higiena i konserwacja
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Przegląd systemu adapterów – Assistina 3x3 / 3x2

Prostnice i kątnice
Wszystkie
prostnice
Wszystkie prostnice
i kątnice
ISO
i kątnicez połączeniem
z połączeniem
ISO
Kątnice
ze ze
Kątnice
NSK
zdejmowanymi głowicami
zdejmowanymi
dla NSKgłówkami*

Adapter REF 02671000

Kątnice zeKątnice
zdejmowanymi
ze
zdejmowanymi
głowicami
główkami**

Adapter REF 02679000

Prostnice
kątnice
Prostnice ii kątnice
SiemensT1
T1
Sirona

Adapter REF 02691000
Adapter RM/ISO
REF 06257600

Główka kątnicy
Entran

Adapter REF 05204600

Turbiny
Turbiny W&H, skalery
powietrzne i silniki powietrzne
z systemem Roto Quick

Adapter W&H REF 02690400

Sirona TS2 i TM1
Adapter REF 02692000
Turbiny z połączeniem
Multiflex®***
Turbiny z połączeniem
Borden 2(3)-otworowe

Adapter REF 04713200

Adapter REF 02083500

Turbiny lub adapter ze
standardowym 4-otworowym
połączeniem
(z lub bez światła)

*)

wyłącznie dla następujących typów:
Główki Phatelus
ARS-PTL
NFB-PTL
EVA-PTL
NM-PTL
TE-PTL
NPB-PTL
VM-PTL
NRS-PTL

**) wyłącznie dla następujących typów:
Główki LN/CN
3 LD
22 LB
3 LDSY 31 LR
4L
52 LDN
22 LA
53 LDN

53 LS
61 LA
61 LB
61 LC

61 LF
61 LR
62 LDN
66 LD

67 LDN
68 LDN
80 LD
3D

***) Multiflex® to zarejestrowany znak handlowy firmy Kaltenbach & Voigt GmbH& Co. KG, Niemcy
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Główki A
52 3 LDSY
79 4 G
80 31 GR
53 G 62 GN

53 GDN
61 G
62 GDN
68 CN

6 GD
67 CN
68 CDN

Główki chirurgiczne
67 H
67 IC

Przegląd systemu adapterów – Assistina 301 plus

Prostnice i kątnice
Wszystkie
prostnice
Wszystkie prostnice
i kątnice
ISO
i kątnicez połączeniem
z połączeniem
ISO
Kątnice
ze ze
Kątnice
NSK
zdejmowanymi głowicami
zdejmowanymi
dla NSKgłówkami*

Adapter REF 02671000

Kątnice zeKątnice
zdejmowanymi
ze
zdejmowanymi
głowicami
główkami**

Adapter REF 02679000

Prostnice
kątnice
Prostnice ii kątnice
SiemensT1
T1
Sirona

Adapter REF 02691000

System zaciskowy FG
(W&H, Sirona)

Adapter REF 02693000

Główka kątnicy
Entran

Adapter REF 05204600

Turbiny
Sirona TS2 i TM1
Adapter REF 02692000
Turbiny W&H, skalery
powietrzne i silniki powietrzne
z systemem Roto Quick

Adapter podstawowy
REF 02685000

Adapter W&H REF 02690400

Turbiny lub adapter
z 4-otworowym połączeniem
stałym (z lub bez światła)
Turbiny z połączeniem
Multiflex®***

do turbin 4-otworowych
Adapter REF 04713200

Adapter
na złącze Borden
REF 07014500

Turbiny z
połączeniem stałym
Borden 2(3)-otworowe

*)

wyłącznie dla następujących typów:
Główki Phatelus
ARS-PTL
NFB-PTL
EVA-PTL
NM-PTL
TE-PTL
NPB-PTL
VM-PTL
NRS-PTL

**) wyłącznie dla następujących typów:
Główki LN/CN
3 LD
22 LB
3 LDSY 31 LR
4L
52 LDN
22 LA
53 LDN

53 LS
61 LA
61 LB
61 LC

61 LF
61 LR
62 LDN
66 LD

67 LDN
68 LDN
80 LD
3D

Główki A
52 3 LDSY
79 4 G
80 31 GR
53 G 62 GN

53 GDN
61 G
62 GDN
68 CN

6 GD
67 CN
68 CDN

Główki chirurgiczne
67 H
67 IC

***) Multiflex® to zarejestrowany znak handlowy firmy Kaltenbach & Voigt GmbH& Co. KG, Niemcy
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Ilustracja: zdjęcia poglądowe Zawartość opakowania nie obejmuje
dodatkowego wyposażenia ani pokazanych części do akcesoriów.

Producent:
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

Aby dowiedzieć się
więcej o urządzeniu
Assistina, proszę
zeskanować telefonem
komórkowym kod QR.

Dystrybutor:
W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t + 39 035-66 63 000
f + 39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

W&H Poland Sp. z o.o.
ul. Tukana 3 B
02-843 Warszawa, Polska
t + 48 22 331 80 00
f + 48 22 331 80 01
office@whpoland.pl
wh.com
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Zastrzega się prawo do zmian

