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 Σε αντίθεση µε τα συµβατικά περιστρο- 
φικά κοπτικά εργαλεία, η χειρολαβή Aqua-
Care δεν είναι σε άµεση επαφή µε τις 
οδοντικές δοµές, αφαιρώντας µόνο ελά- 
χιστο υγιή οδοντικό ιστό, ελαχιστοποιώ- 
ντας τον κίνδυνο της απόσπασης και των 
καταγµάτων φόρτισης.

 Η ελάχιστη ανάγκη για αναισθησία σε 
συνδυασµό µε την απουσία δονήσεων, 
ανάπτυξη θερµοκρασίας και θορύβου, 
οδηγεί σε µειωµένο άγχος του ασθενή. Το 
AquaCare αναγνωρίζεται ως προϊόν 
ανάπτυξης του οδοντιατρείου.

 4 σε 1 χειρολαβή για αποκοπή / 
καθαρισµό / έκπλυση / στέγνωµα. Ισορ- 
ροπηµένη, λεπτή και πλήρως κλιβα- 
νιζόµενη στο αυτόκαυστο χωρίς ογκώδη 
εξαρτήµατα. Ο εξελιγµένος σχεδιασµός του 
ρύγχους «Venturi» εξασφαλίζει την 
ανάµιξη εξωτερικά από τη χειρολαβή χωρίς 
να βουλώνει.

 Η συσκευή συνδέεται ΜΟΝΟ µε την 
παροχή αέρα από το κοµπρεσέρ.

 Εξαιρετικά ευέλικτη συσκευή σ’ ένα 
ευρύ φάσµα εφαρµογών στην αποκα- 
ταστατική οδοντιατρική. Ασκηση οδοντια- 
τρικής Ελάχιστης Παρέµβασης

 Εκτράχυνση της επιφάνειας παρα- 
σκευής για συγκολλητική οδοντιατρική. 
Σηµαντική βελτίωση του δεσµού συγ- 
κόλλησης µε την ενδοστοµατική και 
εξωστοµατική προετοιµασία των επι- 
φανειών για χρήση συγκολλούµενων 
υλικών.

Ανέπαφη 
Οδοντιατρική
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 Αµεση θεραπεία της οδοντινικής 
υπερευαισθησίας (ProSylc Bioglass, Nova-
Min). 

 Γρήγορη αποµάκρυνση εξωγενών χρω- 
στικών, πχ καφές τσάι, καπνός.

 Αποµάκρυνση πλάκας πριν από εφαρ- 
µογές φθορίου.

 ∆ιαδικασίες πριν από τη λεύκανση.

 Χρησιµοποιείστε το AquaCare 
πριν από την αποτρύγωση για τη 
γρήγορη αποµάκρυνση της 
εµµένουσας πλάκας και τερη- 
δόνας, αφήνοντας µόνο τη 
σκληρή πέτρα για αποµάκρυνση 
µε το κοχλιάριο.

 Πρακτικό, εύκολο στη χρήση, 
χρωµατικό κωδικοποιηµένο σύ- 
στηµα φιαλιδίων που καθιστά 
εύκολη την αλλαγή ανάµεσα σε 
διάφορα είδη θεραπειών. 
Aσπρο (∆ιττανθρακική σόδα)
Πράσινο (Bioglass, Novamin)
Mπλε (Oξείδιο του αλουµινίου 
29µ)
Κόκκινο (Οξείδιο του αλουµινίου 
53µ)

 Πρόληψη µικροκαταγµάτων και ρωγµών 
συνήθως σχετιζόµενα µε περιστροφικά 
εργαλεία.

 Ανώτερη Αποτριβή και Παρασκευή 
Σκληρών Ιστών.

 Άνοιγµα και καθαρισµός αυλά- 
κων.

 Βελτιωµένη συγκράτηση καλύ- 
ψεων οπών και σχισµών. 

 Αφαίρεση ή επιδιόρθωση απο- 
καταστάσεων σύνθετης ρητίνης.

 Παρασκευή κοιλότητας για απο- 
καταστάσεις σύνθετης ρητίνης.

 Παρασκευή κοιλοτήτων σε µικρές 
τερηδονικές αλλοιώσεις. 

 «Θάµπωµα» της επιφάνειας µε- 
ταλλικών αποκαταστάσεων για δια- 
πίστωση παρεµβολών.

 Αφαίρεση κονιών από στεφάνες, 
γέφυρες και ορθοδοντικά αγκύλια. 

AquaSol-500 ml
To AquaSol µε ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα παρέχει ένα 
µανδύα προστασίας που περιβάλλει τη σκόνη κατά τη λειτουργία της. 
Ο εξελιγµένος σχεδιασµός του ρύγχους «Venturi» εξασφαλίζει την 
ανάµιξη σκόνης / νερού εξωτερικά από τη χειρολαβή χωρίς να 
βουλώνει. Είναι φιλικό προς τον ασθενή µε άρωµα βανίλιας.
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Aquacare Twin
'Ενα κέντρο θεραπείας

Το AquaCare χρησιµοποιεί καινοτόµο τεχνολογία για να παρέχει µία άνετη, 
γρήγορη και καθαρή διαδικασία χρησιµοποιώντας ένα λεπτό ρεύµα υγρού 
συνδυασµένο µε ένα µικρό όγκο σκόνης κατευθυνόµενο προς τα δόντια.
Η τερηδόνα αφαιρείται άνετα µε ελάχιστη ευαισθησία αφήνοντας τους υγιείς 
σκληρούς οδοντικούς ιστούς ανέπαφους.

AquaCare καινοτοµία

Σχεδιασµένο για να παρέχει 
αποτριβή και καθαρισµό, 

το AquaCare Twin Treatment Centre βοηθάει τον κλινικό 
να εναλλάσσεται εύκολα ανάµεσα 

στις οδοντιατρικές διαδικασίες.

Απολαµβάνετε 
την άνεση 
που είναι 
απαραίτητη 
σε διαφορετικές 
θεραπείες

∆εν χρειάζεται 
η συνεχής 

αλλαγή 
ρυθµίσεων 
πίεσης και 

κοπτικών µέσων 
για διάφορες

θεραπευτικές 
διαδικασίες.


