Péče
a ošetřování
stomatologických násadců
a instrumentária

Srovnání funkcí
Přístroj

čištění

lubrikace

dezinfekce

sušení/chlazení

tlakový vzduch

počet nástrojů

DAC Universal

6

QUATTROcare Plus

4

Ultimate CL Lubrication Unit

3

Assistina 301 plus

1

MELAtherm 10/ MELAtherm 10 EVO

11

DAC Universal
Účel použití: plně automatický přístroj pro čištění,
mazání a termickou dezinfekci kolének, turbínek a násadců.
Další volitelné příslušenství (na objednání) umožňuje čištění
ultrazvukových násadců, hrotů, trysek multifunkčních stříkaček,
vzduchových scalerů a násadců ordinačních pískovaček.
Popis produktu: Stolní multifunkční přístroj s možností
připojení stlačeného vzduchu. Doba trvání procesu 15 minut,
příprava až 6 instrumentů v jedné vsázce. Adaptéry pro přímé
a kolénkové násadce Sirona T1 Classic/TE, adaptér ISO/ INTRAmatic,
adaptér kolénkového násadce KaVo a Bien-Air.
Kód zboží: SIR6727916
Specifikace: účinný proti virům, termo-dezinfekce je baktericidní,
fungicidní a plně virucidní - TBC, S. aureus, C. albicans, HPV, HBV, HCV,
HIV, COVID-19, chřipka, adenoviry, noroviry.

Cykly ošetření
instrumentů

1. předběžné čištění, 2. test těsnosti, 3. vnitřní čištění, 4. promazání, 5. vnější čištění, 6. zahřátí až na 134°C,
7. back-flush= nasycená pára, 8. dezinfekce: 0,5 min. při 134°C, 9. chladnutí - 10. Víko se pootevře.

Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo specialisty Henry Schein:
Michal Komora – 731 651 675, michal.komora@henryschein.cz, Richard Janů – 603 511 935, richard.janu@henryschein.cz

www.henryschein.cz
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QUATTROcare Plus 2124A

MELAtherm 10 / MELAtherm 10 EVO

Účel použití: plně automatický přístroj určený
pro čištění a údržbu kolének, turbínek a násadců.

Účel použití: Mycí a dezinfekční automat je určen k čištění,
termické dezinfekci a sušení lékařského instrumentária
a stomatologických násadců a dalších zdravotnických
i nezdravotnických prostředků určených k dezinfekci
a následně ke sterilizaci.

Popis produktu: stolní přístroj s možností připojení
stlačeného vzduchu pro zvýšení účinnosti ošetření.
Až 4 instrumenty během 1 minuty.
Rychlé a jednoduché ošetření tímto přístrojem zaručí
prodloužení životnosti vašich instrumentů.

Popis produktu: Přístroj je dostupný ve 2 verzích:
standardní nebo komfortní EVO s barevným LCD
multifunkčním displejem, lze umístit samostatně –
zabudovaný bez horní desky – samostatně stojící –
samostatně stojící s podstavou. Objem mycí komory
84 litrů, připojení 230V/50 Hz
nebo 3N AC 380V/50 Hz, voda a odpad.

Kód zboží: M094653
Specifikace: - 3 adaptéry pro kolénka a 1 adaptér
pro turbínky typu MULTIflex, adaptér na čištění
kleštin, přípravek pro čištění a lubrikaci
QUATTROcare Plus sprej ( 500ml).

Kód zboží: MEL10021/MEL20021
Specifikace: pro přípravu termostabilních lékařských
a invazivních nástrojů určených pro strojové mytí
a dezinfekci při 95°C. Aktivní proti vegetativním bakteriím,
houbám, spórům hub, virům vč. HBV a HCV.

Ultimate CL Lubrication Unit V3

Doporučení: Přístroj je vhodný pro ordinace se 2 a více
křesly, lék. kliniky a sterilizační centra.
Univerzální přístroj pro mytí a dezinfekci stomatologických
násadců a ostatního lékařského instrumentária.

Účel použití: plně automatický přístroj určený pro čištění
a údržbu kolének, turbínek a násadců.
Popis produktu: stolní přístroj s možností připojení
stlačeného vzduchu pro zvýšení účinnosti ošetření.
Až 3 instrumenty během 1 minuty.
Rychlé a jednoduché ošetření zaručí prodloužení
životnosti vašich instrumentů.
Kód zboží: M097284
Specifikace: 2 adaptéry pro kolénka a 1 adaptér
pro turbínky dle vašeho výběru (KAVO,SIRONA, NSK,
Bien Air, W&H), adaptér pro údržbu kleštiny.
Systém umožňuje použití jakýchkoli běžných lubrikačních
prostředků o objemu 500 ml.

Manuální čištění, dezinfekce a lubrikace

W&H Assistina 301 plus

WL-DRY Starter set

Účel použití: plně automatický přístroj určený
pro čištění a údržbu kolének, turbínek a násadců.

Set přípravků pro vnitřní čištění a dezinfekci
stomatologických násadců (kolénka, turbínky).

Popis produktu: stolní přístroj připojený na tlakový
vzduch. Ošetří 1 instrument během 35 sekund.
Rychlé a jednoduché ošetření tímto přístrojem
zaručí prodloužení životnosti vašich instrumentů.

Popis produktu:
WL-clean – roztok k čištění před dezinfekcí a sterilizací
WL-cid – roztok pro dezinfekci
WL-dry – sprej pro sušení po čištění a dezinfekci

Kód zboží: M43742

Kód zboží: M109991
Specifikace: balení 2x WL-clean á 500ml,
2x WL-cid á 500ml, 2x WL-dry á 300ml

Specifikace: 1 adaptér pro kolénka
a base adaptér MIDWEST pro turbínky + set náplní.

Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo specialisty Henry Schein:
Michal Komora – 731 651 675, michal.komora@henryschein.cz, Richard Janů – 603 511 935, richard.janu@henryschein.cz

MYKOBAKTERICIDNÍ
FUNGICIDNÍ
VIRUCIDNÍ

Doporučení: vhodné pro pravidelnou
manuální údržbu v ordinaci stomatologie.

www.henryschein.cz

Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo specialisty Henry Schein:
Michal Komora – 731 651 675, michal.komora@henryschein.cz, Richard Janů – 603 511 935, richard.janu@henryschein.cz
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Čistící a lubrikační prostředky + příslušenství

Maxima
Oil sprej

QUATTROcare
Plus Sprej
Sprej pro čištění
a mazání
stomatologických
násadců v přístroji
QUATTROcare
PLUS 2124AA.

Kavo spray

Sprej pro čištění
a mazání
stomatologických
násadců
(bez adapteru).

Sprej pro čištění
a mazání
stomatologických
násadců
(bez adapteru).
násadců

▪ 500 ml

▪ 500 ml

9001570

KAV0.411.9640

▪ 500 ml
KAV1.011.5720

MD-500

MC-1000

Servisní olej F1. Čistící roztok
pro přístoj
▪ 500 ml
Assistina
plus.
▪1l

EuroSept Xtra Surface

Adaptér na sprej
pro kolénka

Dezinfekční ubrousky s alkoholem
Vhodné pro vnější dezinfekci násadců.
Fungicidní, baktericidní, virucidní.

▪ doplňkové

KAV0.411.9911

balení
120 ks

Adaptér na sprej
pro turbínky
Adaptér na sprej
pro turbínky
typ MULTIflex

0637520

3392128

9884196

Adaptéry na spreje
pro ruční mazání turbínek
A.

C.

E.

Pozice

B.

D.

F.

KAV0.411.9921

Kód

Název

A

BAINOZW

Adaptér mazací pro turbínky W&H

B

BAINOZBAIR

Adaptér mazací pro turbínky typ BienAir

C

BAINOZS

Adaptér mazací pro turbínky typ Sirona

D

BAINOZK

Adaptér mazací pro turbínky typ KaVo

E

BAINOZN

Adaptér mazací pro turbínky NSK

F

BAINOZE

Adaptér mazací pro kolénka a násadce E-Typ

G

BAINOFB

Adaptér mazací pro kleštiny stom. násadců

G.

Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo specialisty Henry Schein:
Michal Komora – 731 651 675, michal.komora@henryschein.cz
e-shop
Richard Janů – 603 511 935, richard.janu@henryschein.cz

obchod@henryschein.cz

hsdental-shop.cz

800 700 097

www.henryschein.cz

