Konserwator końcówek STATMATIC
Czy systematycznie czyścisz i konserwujesz swoje kątnice i prostnice ?

Ponad 50% awarii końcówek stomatologicznych spowodowanych jest przez zanieczyszczenia, które
zbierają się na ich wewnętrznych mechanizmach oraz z braku odpowiedniego smarowania. Prosty zabieg
czyszczenia i konserwacji zdecydowanie przedłuża żywotność każdej kątnicy i prostnicy, co w sposób
wymierny przekłada się na obciążenie finansowe każdej praktyki dentystycznej.

Ręczne smarowanie końcówek objawia się najczęściej wyciekami oleju serwisowego. Po procesie
sterylizacji końcówek tak zabezpieczonych nie pozostaje w nich wiele oleju, co powoduje częste awarie.
Czy zatem ręczna konserwacja jest tania ?
Przez lata przekonaliśmy się, że każdy z dentystów ma na to pytanie swoją, dobrze uzasadnioną
odpowiedź. Nie będziemy zatem próbować Państwa przekonywać do naszych teorii. Jesteście
zawodowcami i doskonale wiecie co jest dla Was najlepsze.
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Chcielibyśmy tylko przedstawić ciekawe i bardzo funkcjonalne urządzenie, które w sposób zdecydowany
przedłuży żywotność używanych przez Państwa kątnic i prostnic. Bedzie dla nas sukcesem jeżeli treść
poniższego tekstu okaże się na tyle ciekawa abyście Państwo zdołali dobrnąć do jego końca.

STATMATIC – automatyczny konserwator końcówek stomatologicznych.












automatyczne czyszczenie i konserwacja od jednej do trzech końcówek stomatologicznych,
całkowity czas cyklu dla każdej końcówki ‐ 15s
automatyczna detekcja podłączonej końcówki,
opcjonalne adaptery do turbin na szybkozłączkę NSK, KaVo, Bien Air, W&H, Midwest,
unikalny system ochrony końcówek (CM Care),
chemicznie i fizycznie czyszczenie przy użyciu bezpiecznego środka konserwującego w postaci
piany,
optymalne pokrycie elementów końcówki substancją konserwującą,
usuwanie nadmiar środka konserwującego za pomocą skompresowanego powietrza,
łatwa wymiana spray‐u,
łatwa obsługa za pomocą jednego przyciśnięcia przycisku,
nowoczesny i efektowny wygląd,
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Automatyczne czyszczenie i konserwacja od jednej do trzech końcówek stomatologicznych.
W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań w STATMATIC możemy czyścic i konserwować zarówno
jedną końcówkę jak również dwie lub trzy. STATMATIC zawsze dopasuje się do naszych potrzeb. Czas
potrzebny do wyczyszczenia i konserwacji jednej końcówki, to 15s. Już po 45s otrzymujemy zatem trzy
wyczyszczone i zakonserwowane końcówki, gotowe do zapakowania i sterylizacji.

Chemicznie i fizycznie czyszczenie przy użyciu bezpiecznego środka konserwującego w postaci piany.
Środkiem czyszczącym i jednocześnie konserwującym końcówki jest specjalnie skomponowany przez
firmę SciCan spray. Specyfik w postaci piany podawany jest pod ciśnieniem do końcówki wnikając głęboko
w jej elementy konstrukcyjne.
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Specjalna, przeźroczysta obudowa pokazuje wypełnienie końcówki przez pianę czyszczącą.

Czyszczenie i konserwacja jest bardzo skuteczna. Nadmiar środka oraz zanieczyszczenia usuwane są z
końcówki za pomocą powietrza.
Łatwa konserwacja mechanizmu główki.
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Łatwa wymiana sprayu czyszcząco‐konserwującego.
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DANE TECHNICZNE

Producent:

SciCan

Kraj:

Niemcy

Gwarancja bazowa:

36 miesięcy

Certyfikat:

CE

Wydajność sprayu:

300 konserwacji

Ilość czyszczonych końcówek:

1-3

Wymiary zewnętrzne (gł/szer/wys):

19 cm/29 cm/40 cm

Waga:

8,6 kg

Głośność pracy:

60 dB

Ciśnienie powietrza:

4-6 bar

Zapotrzebowanie na powietrze:

40 Nl/min

Zasilanie:

208-240V

Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdziecie tam Państwo informacje o innych produktach firmy
SciCan oraz wiele materiałów video i porównań.
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