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Anestesias mais eficazes 
e mais confortáveis 

A nossa especialidade: anestesias dentárias

ZI de l’Appentière

49280 Mazières en Mauges · FRANCE

Tel.: +33 (0)2 41 56 41 91 · Fax : +33 (0)2 41 56 16 15
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O seu distribuidor em Portugal:

NOVA
Com anestesia osteocentral e QuickSleeper 5,  
não há falhas, não há esperas, não há dormência, 
não há dor. Tire prazer do seu trabalho e aumente  
a sua rentabilidade!

A injeção de um anestubo entre 
o 31/41 permite-lhe realizar na 
mesma sessão:
- uma pulpetomia no 34,
- uma cárie no 43,
-  uma destartarização no bloco 

incisivo-canino.
Uma consulta sem stress e 
rentável! 

Pode tratar numa única sessão, 
uma cárie no 35 e no 37 + um 
tratamento radicular no 15. 
As anestesias são simples, 
imediatas e eficazes. O 
seu paciente não fica com 
dormência e pode retomar a 
sua actividade profissional de 
imediato.

Injeção osteocentral 
(1/4 anestubo)

Injeção osteocentral  
(3/4 anestubo)

1 injeção osteocentral:  
3 tratamentos realizados

A nossa especialidade: anestesias dentárias

A nossa especialidade: anestesias dentárias
Dental Hi Tec tem 17 anos de experiencia em anestesias intraósseas, sinónimo de conhecimento e fiabilidade.

QuickSleeper é o resultado de uma contínua relação entre dentistas e universidades de todo o mundo para obter uma solução 

eficaz em anestesia dentária.

Testemunhos sobre  
a QuickSleeper 5
”A QuickSleeper oferece de imediato uma anestesia inigualável 

e sem dor, que valorizou o meu consultório e o fez crescer 

apesar das dificuldades actuais”.

Dr Andrew JOHNSON (Reino Unido)

”QuickSleeper ajuda-me a trabalhar mais rapidamente e os 

factores stress e falhas ligados à anestesia, desaparecem.

Para os meus pacientes anestesias com a QuickSleeper são mais 

confortáveis durante a realização, mas também durante os 

tratamentos. Isto permite a muitos dos meus pacientes reduzir os 

seus níveis de stress relacionados com os tratamentos dentários”

Dra Sofie DE TURCK (Bélgica)

”Com a QuickSleeper, poupo muito tempo, o que me permite 

facilmente atender mais 1 ou 2 pacientes por dia. Fidelizo os 

meus pacientes que regressam sem medos ao meu consultório. 

Não fico apreensivo quando tenho que fazer um tratamento 

mais invasivo /uma endo, uma cárie profunda, dentes com 

sensibilidade, destartarizações profundas ... ) ou pacientes 

sensíveis.

Há ainda algo que não é quantificável: a confiança dos 

pacientes, o efeito ”boca a boca” o conforto, etc”

Dr. Patrick FELDSTEIN (França)

Sinusmax, Lda - tel (+ 351) 229377749  

sinusmax@sinusmax.com
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Com a QuickSleeper 5 ganha eficácia e serenidade em TODAS as suas anestesias.

Um sistema único para melhores anestesias

QuickSleeper é uma caneta eletrónica que lhe permite realizar TODAS as suas anestesias  
com mais eficácia e conforto…

A técnica mais eficaz…
A anestesia osteocentral é uma anestesia intraóssea com uma injeção o mais próxima 

possível do ápice.

Colocando o anestésico no centro do osso esponjoso, obtemos uma eficácia 

muitíssimo superior à de outras técnicas anestésicas.

A quantidade injectada determina o número de dentes anestesiados, a duração e o 

poder da anestesia.

Realizada com a QuickSleeper, esta técnica é extremamente simples, indolor e os 

benefícios podem ser observados de imediato.

Máxima eficácia em molares mandibulares
A anestesia é imediata, sem falhas e sem dormência, mesmo em molares com pulpites.

Mais conforto para os seus pacientes
As suas anestesias são indolores e sem dormência.

Sem injeções lingual ou palatina adicionais, mesmo em extrações.

Sem efeitos pós operatórios (artrite, dor, necrose…).

Mais conforto para si
Trabalhe sem stress, sem esforço muscular, sem torção de agulhas, sem falhas nas 

injeções. Com apenas uma injeção, anestesie até 6 dentes.

Adaptado a crianças
Realize anestesias indolores e sem risco de mordeduras

Mais rentável
Sem esperas, sem dormência, trabalhe em múltiplos sectores na mesma consulta. 

Reduza os encargos técnicos e de consumíveis.

QuickSleeper - um sistema universal 
para realizar também as suas 
anestesias 
convencionais.
Graças à forma de pegar na peça de mão, 

como se fosse uma caneta, a injeção eletrónica 

e a eficácia das agulhas DHT, a QuickSleeper 

permite-lhe realizar todas as técnicas anestésicas 

com muito maior precisão e conforto.

Substitua as suas múltiplas seringas por um 

sistema altamente eficaz.

QuickSleeper 5, tecnologia e inovação 

Um sistema controlado electronicamente para injeções com o máximo 

conforto. 3 modos de injeção (Lenta; Rápida e Intraóssea) para realizar 

todas as suas anestesias nas melhores condições. 

A rotação da agulha permite atravessar facilmente o osso cortical para 

aceder fácil e rapidamente à anestesia osteocentral e a todas as suas 

vantagens.

A peça de mão, manipula-se como uma caneta, para comandar com 

perfeição os movimentos da agulha. Os controlos fazem-se através do 

pedal sem fios e sem bateria para obter máxima precisão e controlo.

As agulhas DHT, patenteadas, com o seu bisel específico, asseguram 

anestesias mucosas indolores e uma perfuração fácil da cortical.

QuickSleeper 5, tem 2 anos de garantia para peças e 

serviço. O motor tem a garantia de 5000 anestesias.

As quantidades injectadas podem ser directamente 

visíveis na peça de mão.

Um sistema de recolocação da tampa da agulha está incorporado na 

peça de mão para prevenir picadas acidentais.

Os acessórios são autoclaváveis (134ºC/ 275ºF). Não existem custos 

adicionais para utilizar a sua QuickSleeper.

As suas anestesias funcionam à primeira vez, usa menos agulhas, ganha 

tempo e rentabiliza o número de consultas. QuickSleeper é o melhor 

investimento na serenidade e na rentabilidade da sua prática clinica.

Encontre toda a informação 
fazendo Scan deste código QR 
com o seu smartphone/tablet.

Fornecida com agulhas DHT 

5000anestesias

GARANTIA

D
O  M OT O R

5000anestesias

Os benefícios da anestesia osteocentral com a QuickSleeper 5
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