A solução

Segura
A discreta peça de mão é fácil de integrar na sua
unidade. Tem um sistema de segurança para tapar
as agulhas sem qualquer risco de contaminação.

Luz da resistência de injeção
A luz na peça de mão indica quando há
resistência durante a injeção para controlar
eficazmente as suas anestesias.

Garantia

2 anos
peças e m

ra

ão de ob

Rentável
Todos os acessórios são esterilizáveis em
autoclave (134°C/275 °F). Os anestubos e
agulhas são standards, assegurando custos
operacionais mínimos.
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A solução SleeperOne oferece-lhe as melhores vantagens
Combinando a elevada qualidade das agulhas, a inigualável precisão e uma injeção controlada eletronicamente,
a SleeperOne é o sistema mais eficiente para anestesias indolores, eficazes e confortáveis.

Elevada qualidade das agulhas
para eliminar a dor
Para assegurar um serviço de qualidade, a SleeperOne é acompanhada pelas
agulhas DHT

.

São agulhas patenteadas que têm 2 vantagens principais:
-O
 bisel especifíco é similar a um bisturi. Desta forma os tecidos não são
rasgados, mas sim cortados. A agulha penetra firme e profundamente. As
anestesias intraligamentares e intraseptais são mais rápidas e eficazes.
-O
 indicador específico ajuda a inserir corretamente o bisel.
SleeperOne é

A agulha penetra mais facilmente e numa profundidade reduzida para evitar

acompanhada

tocar no periósseo.

pelas agulhas DHT

As anestesias na gengiva aderida, infiltrativas e palatinas são indolores.

Penetração indolor e com reduzida
profundidade.

Precisão incomparável
para maior conforto e eficácia
SleeperOne é uma “caneta” eletrónica leve (71 gr) que permite trabalhar
Trabalha com pontos de apoio sem ter que orientar a injeção manualmente.
As anestesias intraligamentares e intraseptais são fáceis, profundas, sem
torções na agulha e sem perdas de tempo!
As anestesias de bloqueio são precisas, rigorosas.
As anestesias palatina e da gengiva aderida são indolores, visto que são
aplicadas nas camadas superficias dos tecidos, com um controlo perfeito da
A mesma precisão da sua turbina

velocidade da injeção.

Pontos de apoio e injeção controlada eletronicamente
para uma máxima eficácia e conforto.

Uma injeção totalmente controlada
As injeções eletrónicas com a SleeperOne são mais graduais e previsíveis
do que as injeções manuais.
As 4 velocidades progressivas adaptam-se a todas as anestesias.
A pressão da injeção é controlada continuamente para impedir trauma.
As anestesias intraligamentares e intraseptais são dadas de forma lenta, sem
esforço muscular e sem dor.
As anestesias infiltrativas e palatinas são totalmente indolores.
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Pedal sem fios e sem bateria!
A energia necessária é produzida
ao pressionar o pedal.
Sem bateria para trocar, sem
indicador de nível de bateria
para controlar.



A solução

com pontos de apoio próximos da agulha.
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