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W&H ScratchBlocker -pinnoite lisää tuotteiden kimmoisuutta ja varmistaa esteettisen ulkonäön useiksi vuosiksi.
Tämä on vakiona Vision-sarjassa ja kaikissa W&H:n kirurgisissa käsi- ja kulmakappaleissa

”Ring LED - jos aiot ostaa vain turbiinin kliinisen urasi aikana”

SYNEA VISION - KULMAKAPPALE
› 5-pisteen optimaalinen jäähdytys    
› Laadukas ja luotettava premiumsarja
› Keraamiset kuulalaakerit takaavat käyttömukavuuden ja            
  pitkän elinkaaren
› VISION käsi- & kulmakappaleet. 36kk takuu

Poraa ilman 
varjoja 5 x LED  

SYNEA VISION - TURBIINIT
› Hiljainen ja pitkäikäinen keraamisten kuulalaakereiden ansiosta
› Ergonominen muotoilu ja uniikki naarmuuntumaton ”anti-scratch” pinnoite
› Hiljainen käyntiääni
› VISION turbiineissa 24kk takuu

Täysi teho 
Powerbladella

26 W
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Fusion
LAATUA JA TALOUDELLISUUTTA

Quattrospray

SYNEA VISION - TURBIINIT
› Hiljainen ja pitkäikäinen keraamisten kuulalaakereiden ansiosta
› Ergonominen muotoilu ja uniikki naarmuuntumaton ”anti-scratch” pinnoite
› Hiljainen käyntiääni
› VISION turbiineissa 24kk takuu

SYNEA FUSION - KULMAKAPPALE
› Sopiva koko takaa parhaan näkyvyyden
› Quattrospray takaa täydellisen jäähdytyksen
› Hiljainen ja tärinätön käyttö, ergonominen ote – yksiosainen muotoilu
› FUSION  käsi- & kulmakappaleissa 24kk takuu

SYNEA FUSION - TURBIINIT
› Quattrospray takaa täydellisen jäähdytyksen
› Keraamiset kuulalaakerit takaavat käyttömukavuuden ja    
  pitkän elinkaaren
› Saatavissa eri liittimillä, mm. Roto Quick, Multiflex® ja NSK®

› FUSION turbiineissa 12 kk. takuu

RM-34 LED W&H 
Multiflex®- liitäntä 

LED -valolla

W&H RQ-24 
Pikaliitin
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Implantointi/Kirurgia

 ”Erotettavissa parhaan hygienian ja pitkäikäisyyden takaamiseksi”


45° pään kulma antaa merkittävän
paremman käsityksen toiminta-alueesta.

› Mini-LED + käsikappale ja kulmakappale uusimmalla tekniikalla
› Voidaan purkaa ilman työkaluja
› Vankka ja kestävä korkealaatuisen ruostumattoman teräksen ja naarmuuntumattoman       
  pinnoitteen ansiosta
› Saatavana myös ilman valoa
› Erikoispinnoite ”Scratch blocker -pinnalla”, joka kestää pitkään



Implantointi/kirurgia
Implantmed Plus SI-1023

Piezokirurgiaa

Instrumentti B6
Erikoisaha hienoihin ja syviin leikkauksiin ennätysajassa.
Myös hampaiden juurten ja juurten kärkien erottamiseen.

Onnittelut teille, joilla on tänään W&H Implantmedin uusin versio.
Voit nyt täydentää tätä Piezomed -moduulilla pietsokirurgiaa varten. 
Moduuli on helppo liittää Implantmediin ja sitä käytetään esimerkiksi 
langattomalla polkimella - yhteinen molemmille koneille.
Moduuleja on saatavana kahdessa versiossa, joissa on erilaisia 
  tehosteita, kärjen tunnistus, LED jne.

› Kolme eri käyttötapaa + Boost ohjelma, joka lisää tehoa 
  väliaikaisesti 20%
› LED-Ring valaisee leikkausalueen täydellisesti
› Käsikappale desinfioitavissa ja steriloitavissa
› Jalkakytkin selkeillä toiminnoilla, samoin kuten W&H implantmedissä
› Erinomainen leikkaustarkkuus
› Helppo puhdistaa ja käsitellä

Piezomed-moduulilla

› Voimakas moottori, jossa 6,2 Ncm vääntö
› Laaja kierrosalue: 200 – 40000 rpm
› Tarkka momenttiasetus 5-80 Ncm
› Voidaan päivittää LED-valolla, langattomalla jalkakytkimellä ja Osstell ISQ moduulilla



Osstell ISQ Scale

Instrumentti sarja ”luu” sisältää 
instrumentit B1, B2R, B2L, B3, B4,B5
REF. 07173100

Instrumentti sarja ”ontelo” sisältää 
instrumentit S1, S2, S3, S4, S5
REF. 07173200

Instrumentti sarja ”Endo” sisältää 
instrumentit R1D, R2RD, R2LD, R3D, 
R4RD, R4LD
REF. 07173300

Instrumentti sarja ”paro” sisältää 
instrumentit P1, P2RD, P2LD
REF. 07173400

Instrumentti sarja ”EX” sisältää 
instrumentit EX1, EX2
REF. 07173500

Instrumentti sarja ”Impalant / Crestal 
P” sisältää instrumentit I1, I2P, I4P, 
Z25P, Z35P
REF. 07997110

Instrumentti sarja ”Implantti / Crestal 
A” sisältää instrumentit I1, I2A, I3A, 
I4A, Z25P,Z35P
REF. 07997090

Piezokirurgiset kärjet

Uusi joustava piezokirurgiamoduuli



Osstell ISQ Scale

OSSTELL BEACON - Johdoton stabiilikontrolli.

› Näyttää selvästi, milloin implantin voi kuormittaa
› Vähentää käsittelyaikaa
› Turvallisempi potilaalle ja hammaslääkärille
 

Beacon - kuormita tai odota
”Vastaa heti: punainen, keltainen tai vihreä!”



Lara Lisa
Lara tai Lisa, kumman valitsetkin, valitset oikein!
Hygienia

Lara on uusi autoklaavi, joka on rakennettu samalla 
muotoilulla ja korkealla laadulla kuin Lisa. Lara voidaan 
päivittää vastaanoton tarpeisiin. Ohjelmat kestävät 
keskimäärin 38 minuuttia.

› Ohjelmatiedot tallentuvat automaattisesti USB:lle.
  Hiljainen käytössä
› Automaattinen vedensyöttö
› Käyttäjäystävällinen
› Voi päivittää teidän vastaanottonne tarpeisiin
› Huollot vasta 4000 käytön jälkeen – ei vuosittain   
  Laske kuinka, kuinka kauan sinun vastaanotollasi 
  menee, ennen kuin 4000 käyttökertaa tulee täyteen!
› Sisältää jopa 22 litraisen kammion

Uudistuneessa Lisa autoklaavissa on älykkäitä ratkaisuja 
ja huippuominaisuuksia parhaaseen hygieniaan. 
Saatavilla 17 ja 22 litran kammiolla

›   Interaktiivinen näyttö, jossa on selkeä ja tyylikäs 
    käyttöliittymä, opetusvideot suoraan näytöllä
›    Erittäin nopea B-tyypin ohjelma tavallisimmille 
    kuormille
›   Uusi toiminto tarjoaa optimaalisen ja helpon 
    jäljitettävyyden ja valvonnan kullekin ohjelmalle. 
    Yhdistettävissä mm. puhelimeen tai tablettiin. 
    WiFi valmius
›   Säästä aikaa - anna Lisan suorittaa tyhjiö- ja helixtestit              
    työajan ulkopuolella. Vahvista kuittaamalla suoraan 
    näytöltä
›   Lisa mukautuu steriloitavan kuorman mukaan, joten   
    säästät aikaa, rahaa ja ympäristöä
›   Ensimmäinen huolto vasta 4000 ohjelman jälkeen – 
    ei vuosittain! Laske kuinka kauan sinun vastaanotollasi            
    menee, ennen kuin 4000 käyttökertaa tulee täyteen!  

                

Multidem C-27
Vedenpuhdistusjärjestelmä



DAC Universal S
Assistina Twin

Hygienia

›
›
›
›
  
›

Innovatiivisen öljysumutustekniikan ansiosta Assistina 
Twin pystyy käsittelemään jopa 360 instrumenttia 
tunnissa. Ihanteellinen ja 
käytännöllinen ratkaisu mihin tahansa 
hammashoitoon.

 Voitelu ilman odotusaikaa - 10 sekuntia
 Täydellinen puhdistus ennen autoklavointia
 Kaksi kammiota, joita käytetään vuorotellen  
     tehokkuuden parantamiseksi
 Pieni kulutus - yksi nestesarja riittää 
     2800 instrumenttiin
 Laaja valikoima sovittimia

›     Vain vettä, öljyä ja lämpöä!
› 6 puhdistettua, voideltua sekä steriloitua instrumenttia ainoastaan 21 minuutissa
› Helpottaa turbiinien, sekä käsi- ja kulmappaleiden käsittelyä
› DAC Universal S on tehokas ja nopea laite, joka säästää aikaa ja rahaa. 
› Huolehdi instrumenteistasi parhaalla mahdollisella tavalla, samalla 
     pidentäen niiden käyttöikää
       



Tässä on vain osa kärjistämme.. Katso koko kärkivalikoima; wh.com   

1I Implantit

1E Endo 6E Endo

3Pr / 3PI Mesial & Distal KiS 1E Taaksepäin

Piezo
Proxeo Ultra

W&H-kärki sopii useimpiin markkinoiden merkkeihin.     

Käsikappale
LED PB-5L 

Erikoishintaiset Piezo-kärjet 
vakiokierteellä!

W&H laatu mukana

Uusi Proxeo Ultra W&H:lta on suunniteltu yhdessä
ammattilaisten kanssa parhaan tehon ja mukavuuden 
saavuttamiseksi.
Piezotekniikka toimii täysin lineaarisesti optimaalisen 
tehokkuuden ja hallinnan varmistamiseksi. 
Sisäänrakennettu vesisäiliö tekee laitteesta 
liikuteltavan ja monikäyttöisen, jolloin tarvitset 
vain 220 V sähköliitännän. Voidaan käyttää
sydämentahdistinpotilaille.
Edut sinulle käyttäjänä:

›  Käsikappale 5x LED
›  Langaton jalkakytkin
›  Automaattinen veden täyttötason tunnistus
›  Erityinen puhdistusohjelma letkujärjestelmälle
›  Ohut ja taipuisa letku
›  Käsikappale PB-5L
›  Sisältäen kärjet 1U, 2U, 1P, 1I
›  Universaali Piezo kierre
›  Irrotettava vesisäiliö

Supragingivaalinen kärki. Tehokas, 
kun poistetaan suuria määriä 
hammaskiveä.

Supragingivaalinen kärki. Pitkä ja
ohut poistaa hyvin plakkia. 

Tehokas, mutta samalla lempeä 
pyöreän muotoilun ansiosta.

Kärki erityisesti mukautettu ham-
maskivenpoisto laitteisiin. Yhden-
mukainen muovipinnoite tekee tästä 
kärjestä erinomaisen työskennellessä 
titaanipinnoissa sekä muissa herkissä 
materiaaleissa. Hyvä pääsy sen muo-
toilun ansiosta.

Viilanmuotoinen ohut instrumentti, 
joka on tarkoitettu juurikanavien 
puhdistamiseen ja huuhteluun. 
Poistaa preparaatiojätettä 
tehokkaasti. 

Timanttipäällysteinen valmistelukärki 
juurikanavan täytteiden ja kalkkeutu-
mien poistoon.

Mesiaalisesti ja distaalisesti muotoiltu 
kärki mahdollistaa pääsyn taskuihin ja 
furkaatioihin. 

Timanttipinnoitettu kärki taaksepäin 
juurten täyttöön, suora malli. Tämä on 
saatavana myös kulmamalleina. Ta-
sainen ja hyvä pääsy siistin muotoilun 
ansiosta.

1U Hammaskivenpoisto 2U Hammaskivenpoisto 1P Perio



Tässä on vain osa kärjistämme.. Katso koko kärkivalikoima; wh.com   
W&H-kärki sopii useimpiin markkinoiden merkkeihin.     

WP-64 M

 

Proxeo Twist langaton

Proxeo Twist 

Elite

Elite

Harja

Pointed

100 % hygieniaa! Kaikki markkinoilla olevat kumikupit ovat kertakäyttöisiä. 2

Profylaxia

Elite - Urat sekä ulkopuolella 
että sisäpuolella. 
Tehokas puhdistus ilman roiskeita. 
144 kpl / kpl.

Kupin kärki kova - Suositellaan 
epämääräisille pinnoille, 
implanteille, siltojen alle ja 
kohteisiin, joissa siihen on vaikea 
päästä käsiksi. 144 kpl / pakkaus 
 

Elite Extend Flex - 
Erikoispehmeä kumikuppi lisää 
kupin liikkeiden havainnointia ja 
joustavuutta hampaan ääriviivojen 
ympärillä. 144 st./fp.

Harjan minikärki -Käytetään ok-
klusiivisilla pinnoilla, halkeamissa 
ja koverruksissa. Hyvä saavutet-
tavuus, koska kärki on muotoiltu. 
Se on halkaisijaltaan pienempi kuin 
tavallinen harja. 144 kpl / pakkaus

4:1 Profylaksiakulmakappale 
jossa ainutlaatuinen 
kolminkertainen tiivistys. 

Käytä Young kumikuppeja aina W&H:n 
WP-64M kulmakappaleen kanssa. Tämä 
yhdistelmä mahdollistaa parhaimman 
mahdollisen tiivistyksen kulmakappaleen/
kumikupin välillä. Näin ollen tiivistys pitää 
veren ja puhdistuspastan instrumentin 
pään ulkopuolella ja täten lisää 
kulmakappaleen kestävyyttä sekä parantaa 
hygieniatasoa.

› Työskentele joustavasti ilman johtoja
› Helppo nopeuden säätö langattomalla 
  jalkaohjaimella 
›  Optimaalinen nopeus hellävaraiseen ja 
  tehokkaaseen kiillotukseen / puhdistukseen
› Pyörivä kiillotus tarkoittaa vähemmän aerosolia
    



IPR
Interproksimaalinen vähennys

› Avoin kierto - tai lukittu asento
› Interproksimaalinen pienennys Orto-nauhoilla
› Liikkeen pituus 0,9 mm
› 20.000 iskua värähtelya minuutissa
› Sisäinen jäähdytys
› Kulmakappale voidaan saada valolla tai ilman
› 24 kuukauden takuu kulmakappaleelle

Proxoshaper
EVA-kaltainen järjestelmä, jossa on kaksi toimintoa.
Restauraatioille ja ylimääräisille täytteille.

› Avoin kierto - tai lukittu asento
› Täytteiden muotoilu suunnilleen ja subingiviaalisesti 
  Proxoshaper -kärjillä
› Liikkeen pituus 0,9 mm
› 20.000 värähtelya minuutissa tavalliseela moottorilla
› Sisäinen jäähdytys
› Kulmakappale voidaan saada valolla tai ilman
› 24 kuukauden takuu kulmakappaleelle

IPR
Välin mittaus sapluuna

Jos haluat tilata vain kärkiä, ota yhteyttä ja kysy hinta!

Soita, niin kerromme lisää: Jouni Huuskonen,  W&H Nordic AB/Suomi, jouni.huuskonen@whnordic.fi, + 358 (0) 40 090 3022


