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DESIGNED 
BY SWISS

MADE 
IN ITALY

PAINEL DO MÉDICO DENTISTA
• Painel de controlo para a cadeira do paciente  
  e as funções dos instrumentos
• Módulo com seringa de ar - água - spray
• Módulo para turbina de fibra ótica
• Módulo com micromotor MC2 LK com luz
• Módulo ultrassónico TKD

PAINEL DO ASSISTENTE
• Disposição até 3 instrumentos:
   - Mangueira de aspiração de saliva
   - Mangueira de aspiração cirúrgica
   - Livre (seringa com 3 funções para a auxilliar 
     ou fotopolimerizador - opcional)

GRUPO HÍDRICO
• Dispõe de uma taça de cuspideira em cerâmica, 
  removível e autoclavável
• Taça giratória 180°, desmontável e termo-
  desinfetável para maior facilidade de limpeza 
  e higiene
• Depósito para água destilada (opcional)

POLTRONA AG03SWP
• 3 posições programáveis e 1 posição de 
  acionamento da cuspideira
• Apoia-braços esquerdo (direito opcional)
• Encosto de cabeça Bios com 2 articulações (com 
  regulação de inclinação mecânica ou pneumática 
  - opcional)

PEDAL MULTIFUNÇÕES
• Pedal de comando para as funções dos  
  instrumentos
• Ativação e regulação progressiva da potência dos  
  instrumentos eléctricos
• Função de Chipblowe e ativação do spray nos 
  instrumentos

LÂMPADA FARO EDI
• Equipado com a lâmpada EDI de Faro (ALYA 
  LED - opcional)
• 24.000 Lux, 5000°k

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
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PAINEL DO MÉDICO DENTISTA
• Ajuste independente da potência e spray de  
  cada instrumento
• Sistema de seleção automática dos 
instrumentos
• Válvula anti-retorno em todos os instrumentos
• Teclado de membrana que possibilita o 
  controlo de:
   - Movimentos de poltrona e ativação dos seus 
     programas
   - Ligar e desligar a luz cirúrgica
   - Enchimento de copo e lavagem da cuspideira 
     temporizados
   - Ativação dos programas automáticos da 
     cuspideira e da última posição
   - Controlo de todas as funções dos 
     instrumentos.
• Porta-instrumentos com proteção de silicone e 
  punhos removíveis e autoclaváveis
• Bandeja com braço articulado

INSTRUMENTOS
• Módulo com seringa de ar - água - spray
• Módulo para turbina de fibra ótica
• Módulo com micromotor elétrico de indução 
  SW033
• Módulo com ultrasons Sw led p-e

PAINEL DO ASSISTENTE
• Braço duplo articulado e interruptor de 
  segurança
• Duas cânulas de sucção cirúrgica
• Alojamento para instrumento adicional
• Teclado de membrana que possibilita o 
  controlo de:
   - Enchimento de copo e lavagem da cuspideira 
     temporizados
• Punhos removíveis e autoclaváveis

GRUPO HÍDRICO
• Cuspideira de cerâmica com movimento de 
  180°, removível e autoclavável
• Torneiras removíveis e autoclaváveis

POLTRONA AG03SWFP
• Poltrona eletromecânica com apoio braço 
  esquerdo
• 4 movimentos guiados (subir/baixar o assento e 
  levantar/baixar o encosto)
• 4 posições programáveis
• Encosto de cabeça com dupla articulação
• Dispositivos de segurança contra esmagamento 
  na base e nas costas

PEDAL
• Ativação e regulação da velocidade ou potência 
  dos instrumentos.

LÂMPADA LED SWIDENT POLARIS
• Intensidade da luz 50000 lx
• Alças removíveis e autoclaváveis

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
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• Ajuste independente da potência e do spray de 
  cada instrumento
• Sistema de seleção automática dos instrumentos
• Válvula anti-retorno em todos os instrumentos
• Teclado de membrana para controlo e 
   programação de todas as funções da poltrona, 
   dos instrumentos, do candeeiro e cuspideira
• Porta-instrumentos em silicone e punhos, 
  removíveis e autoclaváveis
• Bandeja suportada por braço articulado
• Módulo com seringa de ar - água - spray
• Módulo para turbina de fibra ótica
• Módulo com micromotor Bien Air MC3 com luz
• Módulo ultrassónico TKD

PAINEL DO ASSISTENTE
• Disposição até 3 instrumentos:
   - Mangueira de aspiração de saliva
   - Mangueira de aspiração cirúrgica
   - Livre (seringa com 3 funções para a auxilliar ou  
     fotopolimerizador - opcional)
   - Painel com comando para as posições da 
     cadeira, para encher o copo e para a lavagem 
     da cuspideira e iluminação

GRUPO HÍDRICO
• Dispõe de uma taça de cuspideira em cerâmica, 
  removível e autoclavável
• Taça giratória a 180°, desmontável e termo-
  desinfectável para maior facilidade de limpeza 
  e higiene
• Depósito para água destilada (opcional)
• Incorporada válvula de cuspideira cattani e de 
  ativação de aspiração DURR

POLTRONA AG04SWP
• 3 posições programáveis e 1 posição de 
  acionamento da cuspideira
• Equipado com o movimento sincronizado 
  trendelemburg
• Apoia-braços esquerdo (direito opcional)
• Encosto de cabeça Bios com 2 articulações (com 
  regulação de inclinação mecânica ou pneumática  
  - opcional)

PEDAL MULTIFUNÇÕES
• Pedal de comando para as funções dos 
  instrumentos
• Ativação e regulação progressiva da potência dos 
  instrumentos
• Função de Chipblowe e ativação do spray nos   
  instrumentos
• Controlo da posição da poltrona e acionamento 
  das memórias

LÂMPADA MAIA LED
• Intensidade da luz: 3000 a 35000lx
• Temperatura da cor: 5000K
• Rotação em 2 eixos
• Regulação da intensidade da luz
• Punhos removíveis e autoclaváveis

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
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PAINEL DO MÉDICO DENTISTA
• Ajuste independente da potência e spray de cada 
  instrumento
• Sistema  de seleção automática dos instrumentos
• Válvula anti-retorno em todos os instrumentos
• Display para o controlo de todos os instrumentos
• Ecrã tátil que possibilita o controlo de:
   - Movimentos de poltrona e ativação dos seus 
     programas
   - Ligar e desligar a luz cirúrgica
   - Enchimento de copo e lavagem da cuspideira 
     temporizados
   - Ativação dos programas automáticos da cuspideira 
     e da última posição
   - Controlo de todas as funções dos instrumentos.
• Porta-instrumentos com proteção de silicone e 
  punhos removíveis e autoclaváveis
• Bandeja com braço articulado
• Módulo com seringa de ar - água - spray
• Módulo para turbina de fibra ótica
• Módulo com micromotor elétrico MX2 Led de 
  indução com controlo de torque
• Módulo ultrassónico TKD

PAINEL DO ASSISTENTE
• Braço articulado duplo
• Duas cânulas de sucção cirúrgica
• Alojamento para instrumento adicional
• Ecrã tátil que possibilita o controlo de:
   - Movimentos de poltrona e ativação dos seus 
     programas
   - Ligar e desligar a luz cirúrgica
   - Enchimento de copo e lavagem da cuspideira 
     temporizados
   - Ativação dos programas automáticos da cuspideira 
     e da última posição
• Punhos removíveis e autoclaváveis

GRUPO HÍDRICO
• Taça de cuspideira em cerâmica, removível e  
   autoclavável
• Giratória 180°, desmontável e termo-desinfetável 
  para facilidade de limpeza e higiene
• Cuspideira de cerâmica com movimento de 180°, 
  removível e autoclavável
• Torneiras removíveis e autoclaváveis
• Aspiração prevista para um motor de anel húmido ou 
  líquido, com válvula de aspiração centralizada

POLTRONA AG04SWP
• Poltrona eletromecânica com apoia-braços esquerdo
• 4 movimentos guiados (subir/baixar o assento e 
   levantar/baixar o encosto)
• 4 posições programáveis
• Equipado c/ o movimento sincronizado trendelemburg
• Encosto de cabeça com dupla articulação
• Dispositivos de segurança contra esmagamento na 
  base e nas costas
• Kit de estabilidade

PEDAL SEM FIO MULTIFUNÇÕES
• Ativação e regulação da velocidade ou potência dos 
  instrumentos.
• Ativação de sprays e ar
• Ativação dos movimentos da cadeiras e dos seus 
  programas
• Ativação dos programas automáticos da cuspideira e 
  da última posição
• Capacidade de personalizar os controlos de acordo 
  com suas necessidades

LÂMPADA MAIA LED
• Intensidade da luz 35000 lx, temperatura de cor 
  5000°K
• Alças removíveis e autoclaváveis
• Rotação em 2 eixos

EXTRA OPCIONAL 
ESTOFO MEMORY FOAM
Garante um correto suporte
anatómico e excelente conforto,
resultando numa posição mais
relaxada do paciente.
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PAINEL DO MÉDICO DENTISTA
• Ajuste independente da potência e spray de 
  cada instrumento
• Sistema selecção automática dos instrumentos
• Válvula anti-retorno em todos os instrumentos
• Teclado de membrana para controlo e 
  programação de todas as funções da poltrona, 
  dos instrumentos, do candeeiro e cuspideira
• Porta-instrumentos em silicone e punhos, 
  removíveis e autoclaváveis
• Bandeja suportada por braço articulado
• Acomoda até 5 instrumentos:

Posição 1: Seringa 3 funções 
Posição 2: Destartarizador sem luz Acteon 
ou EMS
Posição 3: Micromotor BienAir MC3 LK c/ luz
Posição 4: Pré-disposição turbina com luz
Posição 5: Pré-disposição turbina (opcional)

PAINEL DO ASSISTENTE
• Disposição até 4 instrumentos

Posição 1: Mangueira de aspiração de saliva
Posição 2: Mangueira de aspiração cirúrgica
Posição 3: Livre (opcional)
Posição 4: Livre (opcional)

• Teclado de membrana para controlo e 
  programação de todas as funções da poltrona 
  (movimento da cadeira, activação dos 
  programas, iluminação, cuspideira, etc)

GRUPO HÍDRICO
• Taça de cuspideira em cerâmica, removível 
  e autoclavável. Giratória 180°, desmontável e 
  termo-desinfectável para facilidade de limpeza 
  e higiene
• Filtro SWIPURE integrado
• Depósito para água destilada (opcional)
• Incorporada válvula de cuspideira Cattani e de 
  ativação de aspiração DURR

CADEIRA AG04SWP
• 3 posições programáveis e 1 posição de 
  acionamento da cuspideira
• Equipado com o movimento sincronizado 
  trendelemburg
• Apoia-braços esquerdo (direito opcional)
• Encosto de cabeça Bios com 2 articulações 
  (com regulação de inclinação mecânica ou 
  pneumática-opcional)
• Kit de estabilidade

PEDAL MULTIFUNÇÕES
• Pedal de comando para as funções dos 
  instrumentos
• Activação e regulação progressiva da potência 
  dos instrumentos
• Função de Chipblowe e activação do spray nos
  instrumentos
• Controlo da posição da poltrona e acionamento 
  das memórias

REPRESENTANTE EXCLUSIVO



XF 
MODULAR/
ORTHO

XF
CART

XF: ERGONOMIA 
À MEDIDA

A Swident sabe a importância da 
ergonomia, e agora com a XF, leva 
isso ao mais alto nível. Este novo 
conceito de trabalho permite ao 
profissional encontrar sempre a 
posição ideal em torno do paciente, 
graças a um sistema que se adapta 
às diferentes áreas da medicina 
dentária e hábitos de trabalho. 
A liberdade oferecida pela XF 
favorece a máxima flexibilidade 
e fluidez no trabalho, de forma 
a garantir sempre os melhores 
resultados de tratamento.

XF

PALAVRA CHAVE:
MODULAR

Além de garantir uma ergonomia à medida, XF tem outra 
caraterística absolutamente única: a modularidade. O módulo 
pode ser potenciado até um máximo de seis alojamentos para 
seringa, aspiração e instrumentos dinâmicos. Pode ser organizado 
de acordo com as necessidades de qualquer configuração 
operativa, seja numa clínica privada como um departamento 
de odontologia de um hospital, adaptando-se perfeitamente a 
diferentes locais.

A POSIÇÃO
PERFEITA

Além da versão ajustável em dois eixos e 
com bloqueio mecânico, está disponível 
o encosto de cabeça Bios (opcional), que 
respeita plenamente a anatomia do paciente. 
O movimento orbital nos três eixos permite 
obter a perfeita posição da cabeça, garantindo 
a comodidade do paciente, inclusive durante 
as sessões prolongadas.

DESIGNED 
BY SWISS

MADE 
IN ITALY

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
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Ref: 8556478966

Ref: 85564789666

Agora disponível
na versão 3D CEPH!

Modelo PAN CEPH 3D
Com dois sensores: 
Um dedicado a ortopantomografia  
2D/3D e outro para telerradiografia

X-Mind Prime Pan Ceph 3D

56
Exames 3D para cubrir todas  
as suas aplicações clínicas

1  min
para editar o seu relatório  

de implante com o  
software AIS intuitivo

1 a 1
Posicionamento

cara a cara do paciente

100%
Compativel com Mac e

Windows c/ o software AIS

87,5 μm
Tamanho mínimo do voxel

Veja o funcionamento
do X-Mind Prime 3D:

OFERTA
do FOV 10x12

14  |  ACTEON ACTEON  |  15    



Sistema de Raios X intraoral, fácil e inteligente para requisitos de alta qualidade.  
Com o X-Mind DC, os níveis de exposição seguros e as imagens de alta qualidade 
estão garantidos. Operando em alta frequência, facilita a emissão da radiação 
de alta qualidade sempre que se use. O software de controlo compensa automa- 
ticamente as variações de tensão, para que a radiação emitida seja sempre da mais 
alta qualidade e forneça imagens com parâmetros reproduzíveis.

EQUIPAMENTO FLEXÍVEL E SEGURO
Melhore o seu fluxo de trabalho com chaves de pré-programação dedicadas 
claramente organizadas. Consegue controlar:
  Os parâmetros: 60 ou 70 kV e 4 ou 8 mA
  Os tipos de sensor: tradicional ou digital
  A morfologia do paciente
  A exposição do dente

Os tempos de exposição podem ser personalizados e programados para se adap- 
tarem às suas necessidades clínicas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
  Fácil de manter limpo e desinfetado
  Qualidade consistente, duração e alto desempenho
  Fácil de posicionar devido à sua flexibilidade
  Diferentes alternativas de instalação

Os sensores de raios X digitais da série SOPIX aprimoram o trabalho diário: uso 
simplificado e excelente qualidade de imagem. Desenvolvidos para atender às 
necessidades de todas as clínicas, propõem uma solução adaptada a todos os 
orçamentos: SOPIX e SOPIX2.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO
Contraste de trabalho e diagnóstico preciso

Os sensores Sopix ultrapassam os limites dos exames radiológicos, oferecendo 
uma maior diferenciação do tecido dental. A tecnologia FIBER2PIXEL baseia-se 
no uso de microfibras ópticas de amplo espectro para a transmissão guiada de 
emissões, proporcionando imagens com alto contraste.

Adquira imagens de alta qualidade pela primeira vez 

Disponível em todos os sensores da linha Sopix, a tecnologia ACE patenteada 
interrompe a aquisição de imagens assim que o sensor recebe a energia neces- 
sária para produzir uma imagem de alta qualidade. Elimina o risco de superexpor 
a imagem.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
  As bordas e os cantos arredondados melhoram o conforto do seu paciente.
  As faixas laterais brancas garantem uma melhor visibilidade, melhor

posicionamento do sensor na área escura da boca, levando a imagens precisas.

X MIND DC

SOPIX SD

UMA IMAGEM DE QUALIDADE 
DESDE O PRIMEIRO DISPARO  

COM UM TEMPO MÍNIMO  
DE EXPOSIÇÃO 

A solução perfeita para a sua clínica!

Desempenho avançado
Gerador de vapor patenteado
Exportação de dados por USB
Função de secagem adicional
Botão de emergência de proteção
20 idiomas disponíveis
Interface intuitivo e personalizável
Segurança na rastreabilidade
Exportação unitária dos ciclos

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

Air Cooling Series
Económico e Eficiente

Dimensões:
23L | Classe B 
45cm (L) | 47cm (A) | 68cm (P)

Ref: 669855441

Ref: 9063

Q70B
Ref: Q70B

HÄTMED  |  17    16  |  ACTEON



REPRESENTANTE EXCLUSIVO

Maior e mais rápido
Perfeita esterilização
Fácil de utilizar
  • Porta automática
  • Ecrã tátil a cores 5,6”
  • Rastreabilidade no ecrã
Mais seguro e confiável
  • Válvulas de segurança
  • Desliga automaticamente quando
     aquece demasiado
  • Controlo inteligente de temperatura 
  • Botão de emergência de proteção

Water Cooling
Grande Capacidade

Dimensões:
46L | Classe B
58,3cm (L) | 48cm (A) | 92cm (P)

Especial grandes clínicas!Trabalha 24/24 horas!

Ecrã táctil a cores de 5,6”
Esterilizações rápidas
Redução custos na manutenção
Programas personalizados
Detecção inteligente da carga
Manutenção fácil
Detecção da qualidade da água

Water Cooling Series
Eficiente e Confiável

Dimensões:
23L | Classe B
 46cm (L) | 38,5cm (A) | 66cm (P)

B Class
Sterilization in
16min ONLY

16

Q82B
Ref: Q82B

Q62B
Ref: Q62B

Water-cooled
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Ref: TG0027

Ref: TG0018

Ref: TG0016

SALA CIRÚGICA

SLIM ORION

KYRI CART

CADEIRA KYRI

KYRI BRIDGE

SMART TROLLEY PARKING

KYRI DSS
PODE INCLUIR:

Slim
Orion 
Cadeira Cirúrgica Kyri
Kyri Cart 
Kyri Bridge
Kyri DSS 
Smart trolleys Electromedicina
Smart trolley Pós-Operatório
Smart trolley Pré-Operatório
Smart trolley Parking

SMART TROLLEYS

Pré-Operatório

Mobiliario Operacional

Electromedicina Pós-Operatório

"Módulo 1" e "Módulo 3" com 
tabuleiros para pequenas 
peças e instrumental

Duas prateleiras basculantes
com borda de retenção

Módulo 2 com duas cubas  
em INOX com tampa com  
junta anti-salpicos

Espaço amplo no Módulo 
3  para colocar objetos e 
materiais

Painel desmontável para  
cabos fácilmente removível

Base para cabos

Cabo retrátil

Módulo 4 recipientes  
para coleta seletiva

1M

3M

2x

3M

2M

4M

Standart | Ref: TG0025 Standart | Ref: TG0024 Standart | Ref: TG0026
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Aparelho de sedação com controlo automático de fluxo. 
Permite o tratamento do paciente que nem sempre podem ser 
geridos de forma ambulatória e permite ao profissional intervir 
num contexto tranquilo. A unidade está equipada com rodas 
e bandeja de instrumento laminado e tem um compartimento 
para armazenar garrafas de gás de 5-10 litros. 

Ergonomia
Perfeita adaptação ao rosto 
e redução total de gases 
emitidos para o ambiente.

Fácil de usar
Valores de consumo disponíveis para 
consulta, exportação USB.

100% Seguro
Dispositivos com segurança mecânica-
neumática e controlo eletrónico dos 
parâmetros de fornecimento.

Perfil de utilizador e paciente
Dados do paciente, registos iniciais.  
Dados de uso médico clínico

Parâmetros de fornecimento
Visualização de parâmetros controlados 
eletronicamente.

Visualização autonomia
Função para o cálculo e visualização  
da capacidade restante nas garrafas  
em minutos.

Gestão do gás inalado
Otimização do fluxo de aspiração/saída de 
gás inalado (ajustável).

Comodidade
Máscara flexível de silicone 
para uma adaptação a todo 
o tipo de rostos, não deixa 
marcas na cara e garante  
uma comodidade máxima.

Segurança
Dispositivo sem fugas para  
o ambiente.

Simplicidade
Tubos de fácil instalação com 
sistema para evitar dobras.

Higiene
Para uma ótima higiene, as 
máscaras podem-se esterilizar 
no autoclave.

Prático
O comprimento dos tubos 
permite o trabalho a quatro 
mãos sem obstáculos.

Masterflux Plus ou Masterflux Smart ?
Escolha o modelo mais adequado para a sua clínica

Master Flux Plus
Sedação Consciente

Orion
Lâmpada Cirurgica

40 cm

130.000 lux

39 kg (versão de teto)

--

-

63 cm

160.000 lux

47 kg (versão de teto)

Grupo central de profundidade 
(garante a iluminação 3D quando se 
trabalha em cavidades profundas).

Adequado para cirurgia avançada, 
endoscopia e cirurgia em práticas.

Adequado para cirurgia avançada, 
endoscopia e cirurgia em práticas.

Grupo central de profundidade 
(garante a iluminação 3D quando se 
trabalha em cavidades profundas).

Pétalas periféricas (aumento 
do efeito ciático, aumento 
da profundidade do campo e 
visualização tridimensional).

Adequada para cirurgia pequena, 
avançada e periodontal.  
Este modelo pode ser utilizado 
também para a cadeira.

79 cm

160.000 lux

51 kg (versão de teto)

Características

Diâmetro

Intensidade

Peso

3D e Profundidade

Profundidade de  
campo (E-deep)

ORION 60 ORION 80

Uso

ORION 40DS

Master Flux Smart é a maior evolução a nível mundial dos sistemas 
eletrónicos de sedação. Um modelo que integra a gama MasterFlux 
Plus, garantindo que todos os utilizadores possam escolher o 
modelo mais adequado às suas necessidades.

Segurança Operacional

Conexão WI-FI

Cloud

Sistema Intelliflux

Visualização do gás residual

Registos paciente-médico

Exportação USB

Programa de Formação

Alimentação 

Masterflux Plus

✔

✖

✖

✔

Analógico

✖

✖

✔

Neumática

Masterflux Smart

✔

✔

✔

✔

Digital

✔

✔

✔

Eletrónica

Masterflux Smart
Sedação Consciente

NOVO

Ref: TG0004
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Compacta, ergonómica e fácil de usar.

Graças à sua tampa de policarbonato  
transparente, as operações de selagem 
podem ser realizadas com uma precisão 
ainda maior.

A altura e a profundidade do porta-rolos 
podem ser ajustadas e também podem 
ser montadas na parede

Sistema de bloqueio anti-roll

Sinais de aviso sonoro e luminoso
durante o uso

Tanque ultrassónico para desinfeção dos 
instrumentos

Com tecnologia Sweep Mode para uma 
distribuição homogénea das ondas ultra- 
sónicas e uma limpeza mais uniforme

Temperatura constante de trabalho  
de 60º

Euroseal®

Seladora

Cuba de Ultrasons

Fita de selagem:
12mm
Largura da área de selagem:
310mm

Capacidade:
2.7 L

Dimensões (wxhxd):
Standart
456 x 315 x 390 mm
Com suporte de rolo
456 x 200 x 300 mm
Com suporte de rolo duplo
456 x 420 x 390 mm

Peso:
3.7 Kg
(Com cesto e tampa)

Dimensões (wxhxd):
270 x 240 x 195 mm

Fonte de energia:
200-240 V
50/60 Hz
Energia absorvida:
100 W

Peso:
7.1 Kg

Eurosonic®3D

Ultrassons multi-funções, capaz de executar 
automaticamente todas as primeiras fases do ciclo 
de esterilização, como a desinfeção, enxaguamento 
e secagem, sem intervenção humana nem nenhum 
risco para o profissional e com a redução dos tempos 
globais de trabalho.

Autoclave com caracteristicas únicas que satisfaz as 
necessidades diárias das clinicas dentárias em matéria 
de esterilização de instrumental. O seu design moderno 
permite adaptar-se a todas as salas de esterilização. 
ONYX 6 é o novo modelo de autoclave que se junta à 
série ONYX.

Melhoria da rotação, 
da disponibilidade 
instrumental e da 
flexibilidade de trabalho

Poupança de Tempo

Poupança de Tempo

Poupança de Energia Fiabilidade e  
durabilidade elevadas

Gestão Perfeita de 
todas as fases

Eliminação do risco de 
contaminação

Fácil ajuste

Sem intrevenção humana

Reduções económicas 
consideráveis

Multisteril
Esterilização

Onyx B 6.0
Autoclave

NOVO

CICLOS  
DE APENAS

30 MIN

Ref: 6607

Ref: 113102

Ref: TG0002

Ref: TG0072
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CHIROPRO
PURE SIMPLICITY
Simplicidade: é esta a palavra-chave da nova gama de 
sistemas de implantologia e de cirurgia oral desenvolvida 
pela Bien-Air Dental. Enquanto dentista generalista ou 
especialista em implantologia, pretende uma solução 
simples, rápida e eficaz para as suas intervenções de 
implantologia? O Chiropro é a solução ideal para colocar 
implantes de forma precisa e suave.

Ref: 7626

SEQUÊNCIAS OPERATÓRIAS 
PRÉ-PROGRAMADAS

NAVEGAÇÃO 
INTUITIVA

SIMPLES, ATÉ NA 
MANUTENÇÃO

INTERFACE CLARA  
E CONCISA

GERADOR PIEZOELÉTRICO COM 
LUZ LED DE ALTA POTÊNCIA PARA 
CIRURGIA DE IMPLANTES
50% dos implantes colocados requerem enxerto ósseo. Realize a 
cirurgia com a mesma velocidade que os instrumentos rotativos, 
mas com mais segurança e menos trauma. 
Altamente potente, confiável e versátil, o Piezotome Cube melhora 
drasticamente a experiência dos procedimentos de implante e de 
cirurgia óssea.

  Ecrã tátil orientado ao usuário
  Unidade compacta
  Bomba de ajuste
  Sistema de montagem rápida
  Assepsia perfeita

Assistência inteligente D.P.S.I. fornece: 
  30% de aumento de potência, melhorando o 
   desempenho de corte
  Redução de 10% na potência, preservando tecidos

Equipado com 1 kit essencial de 6 pontas (BS1S, BS4, SL1, 
SL2, SL3 e LC2), 1 peça de mão esterilizável Piezotome 
Cube Led (60 W), 1 suporte de peça de mão, 2 linhas de 
irrigação esterilizável com 15 perfurantes e 5 clipes de 
irrigação esterilizável.

POTÊNCIA AJUSTADA PARA 
MÁXIMA EFICIÊNCIA E 
SEGURANÇA

Design aprimorado com base em anéis de 
cerâmica ACTEON®. 6 anéis para mais potência 

do que nunca e procedimentos mais rápidos.

MELHORE A SUA 
EXPERIÊNCIA COM
UMA ESCOLHA DE
REFERÊNCIA!

Veja o funcionamento
do Piezotome Cube

INCLUI

IMPLANTOLOGY
motor system

PRECISÃO
 ABSOLUTA

Ref: F50100
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224 152 279 / 224 152 280

800 912 279
encomendas@douromed.com
www.douromed.com

Siga-nos nas redes sociais!

JUNTE-SE À NOSSA COMUNIDADE
DE CLIENTES SATISFEITOS!

Clínica Filipa Lacerda •  Aveiro

Clínica S. João da Talha •  Leiria

Marta Ines Quintans Garcia
• Nelas

Clínica Medimarco • Marco de Canaveses

Clinica Dra. Carina Ferreira 
• Canas de Senhorim

OralKlass - Clinicas Dentárias • Porto


