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Élenjáró sterilizálás, higiénia és ápolás a fogászati praxisban! A W&H teljes körű 
megoldást kínál az Ön kézi- és könyökdarabjainak, illetve turbináinak higiéniai 
körforgásához.

Higiénia a legmagasabb szinten

A kézidarabok és motorok előkészítésének pontos munkafolyamatát lásd a wh.com weboldalon.
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Középpontban
az ember.

W&H Sterilization 
Brusaporto (I)

W&H Dentalwerk 
Bürmoos (A)

Az egészséges fejlődés alapja az előretekintő hozzáállás. 
Ez éppúgy érvényes a sterilizálásra, higiéniára és 
ápolásra, mint a W&H vállalatra: hiszen családi 
vállalkozásként generációk óta a megfelelő előrelátással 
tevékenykedünk.

Sikerünk titka: a W&H kezdettől fogva az embert állítja 
a középpontba – legyen szó akár üzleti partnerről, akár 
ügyfélről, páciensről vagy munkatársról. Joggal adódna a 
kritikus kérdés: ez tényleg így történik a gyakorlatban? A 
válaszunk: tegyen próbára minket!

Bármi is érje Önt, 
a W&H higiéniai és ápolási programjával  
mindenre fel van készülve.

Vegye fel a kapcsolatot most az Ön fogászatitermék-forgalmazójával, vagy látogasson el a wh.com weboldalra.

People
have
Priority

a W&H gyors áttekintése

>  az ausztriai központ
>  világszerte 1000 munkatárs
>  80 munkacsoport
>  1890-ben alapította Berlinben 
 Jean Weber és Hugo Hampel  
>  3 gyártóbázis
>  19 leányvállalat 
 Európában és Ázsiában 
>  95% feletti exporthányad

További információk: 
wh.com



»Assistina 301 plus – rendkívül 
megbízható segítség a 
munkatársaimnak az eszközeim 
olajozásához hosszú évek óta.«

Assistina 301 plus

Assistina 3x3 / 3x2

Assistina 3x3 és Lisa 
gyorsciklus

»Az automatikus külső tisztítással 
az Assistina 3x3 az első számú 
választás a turbinák, kézi- és 
könyökdarabok sterilizálásra való 
előkészítéséhez.«

Bővebb információ
lásd 15. oldal

»Az Assistina 3x3 és a Lisa 
számomra az ideális kombinációt 
nyújtja az eszközök gyors 
előkészítéséhez.«

Dr. Klaus Kohlpaintner, 
fogorvos

Dr. Florian Gierl, 
fogorvos

Dr. Regina Becker,  
fogorvos.

Az előnyök áttekintése
>  Automatikus belső tisztítás (hajtómű-alkatrészek  

és  spraycsatornák
> Automatikus külső tisztítás (Assistina 3x3)
> Eszközök tökéletes olajozása
> Rövid, mintegy hat perces ciklusidő
> Egyszerű kezelés
> Optimális ár/teljesítmény arány
> Hitelesített eljárás

Előnyök áttekintése
> Automatikus rotációs kenés
> Automatikus olajadagolás
> Eszközök optimális olajozása
> Spraycsatornák tisztítása tisztító oldattal
> Átfúvatás és szárítás sűrített levegővel

Előnyök áttekintése
> Rövidebb előkészítési idő az eszközökhöz
> 6 perc az Assistina 3x3 esetében 
> 14 perc a Lisa gyorsciklusa esetében
> 20 perc elteltével: megtisztított, ápolt és sterilizált eszközök

Bővebb információ
lásd 13. oldal

Bővebb információ
lásd 11. oldal



»A Lina számunkra az ideális 
alapmodell az eszközök 
költséghatékony előkészítéséhez.«

Lina

Lisa

Multidem

»Most már két Lisa sterilizátorom 
van, mert a készülékek olyan halkan 
működnek, és legfőképpen azért, 
mert meggyőzőek.«

Bővebb információ
lásd 27. oldal

»Szűrőcsere eláztatás, szerelő és 
tartálycipelés nélkül«

ZA Jörg Pinder,  
fogorvos

Dr. Jakob Svoboda, 
fogorvos

Dr. Maria Boshamer, 
állatorvos

Előnyök áttekintése
> Testreszabott automatikus ciklusok
>  Integrált és automatikus visszakövethetőségi koncepció 
> Integrált memóriakártya 
> Szabadalmaztatott vízelválasztó- és szűrőrendszer 
>  Beépített porszűrő a belső alkatrészek megóvására 
> Programozható bekapcsolási idők 
> Vízminőség-érzékelő 
>  Csomagolás nélküli eszközök sterilizálása mindössze  

14 perc alatt a Lisa gyorsciklusa segítségével 
 

Előnyök áttekintése
>  Az ECO B ciklus segítségével felére csökkenthető a ciklusidő
>  Alacsony zajszintű működés a szabadalmaztatott 

vízelválasztó-rendszernek köszönhetően 
>  Felhasználóbarát gombsor az összes sterilizálási opció 

egyszerű kezeléséhez
>  Beépített porszűrő a belső alkatrészek megóvására 
> Programozható bekapcsolási idők 
> Kiváló ár/teljesítmény arány 

Előnyök áttekintése
> Gyors és egyszerű patroncsere szerszám nélkül
> A patron rögzítés nélkül behelyezhető
>  Alkalmazható hagyományos sterilizátorokhoz és előkészítő 

berendezésekhez
> Rugalmas alkalmazás a szórópisztolynak köszönhetően
> Nincs szükség elektromos csatlakozásra 
> Optimalizált ioncserélő gyanta
>  A tisztított víz megfelel a gőzsterilizátorok üzemeltetésére 

és az eszközök előkészítésére vonatkozó ajánlásoknak és 
előírásoknak

Bővebb információ
lásd 19. oldal

Bővebb információ
lásd 17. oldal



Hitelesített 
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                 99% fölötti
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Tökéletes tisztítás mind kívül, mind belül

Belső tisztítás
A összes hajtómű-alkatrész és 
spraycsatorna alapos tisztítása 
elősegíti az eszközök tökéletes 
működését.

Külső tisztítás (Assistina 3x3)
A szerves lerakódások sterilizálás 
előtti eltávolítása a páciensek és a 
rendelői munkatársak biztonságát 
szolgálja.

Tökéletes olajozás
A hajtómű-alkatrészek precíz, 
automatikus olajozása 
meghosszabbítja eszközeinek 
élettartamát.

Rekordidő
A rövid, mintegy hat perces ciklusidő 
csökkenti az eszközök szokásos 
előkészítésének teljes időtartamát.

Egyszerű kezelés
Az Assistina működése magától 
értetődő, az előkészítés 
gombnyomásra történik.  
Egyáltalán nem igényel betanítást.

Ár/teljesítmény arány
Kiemelkedően magas hatásfokú 
tisztítás alacsony beszerzési 
költségek és különösen takarékos 
fogyasztás mellett.

Belül is tiszta, kívül is tiszta. Hogy Ön azonnal arra 
koncentrálhasson, ami igazán fontos: a pácienseire. 
Mert az Assistina 3x3 automatikusan átveszi Öntől 
többek között a kézi- és a könyökdarabok időigényes 
előkészítését a sterilizáláshoz.

Assistina 3x3 / 3x2

Assistina 3x2
3 eszköz x 2 előkészítési lépés:
Belső tisztítás, olajozás

Assistina 3x3
3 eszköz x 3 előkészítési lépés:
Belső tisztítás, külső tisztítás, olajozás
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Ápolás gombnyomásra

Automatikus rotációs kenés
Az olaj optimálisan eloszlik, és 
egyenletes kenőfilm alakul ki. A 
szennyeződések feloldódnak és 
eltávolítódnak.

Automatikus olajadagolás
Csak annyi olajat használ, amennyire 
az eszközök optimális kenéséhez 
szükség van. Sem többet, sem 
kevesebbet.

Áram nélküli működtetés
Az Assistina 301 plus áram nélkül 
működik. A működtetéshez csak 
sűrítettlevegő-csatlakozásra van 
szükség.

Optimális tisztítás
Az Assistina 301 plus megtisztítja 
és átöblíti a folyadék- és 
levegőcsatornákat tisztító oldattal, és 
kiszárítja ezeket sűrített levegővel. 

Optimális olajozás
A belső alkatrészek tisztítása 
és kenése W&H Service Oil F1 
használatával meghosszabbítja az 
eszközök élettartamát.

A tökéletes olajozás érdekében 
W&H Service Oil F1, MD-400, az 
olajozó spray, a W&H kutatásaiból 
származó termék.

Egyszerű, kényelmes, biztonságos. Az Assistina 301 plus készülékben automatikusan 
megy végbe az ápolási folyamat: rotációs kenés, spraycsatornák belső tisztítása, 
átfúvatás sűrített levegővel. Mindössze 35 másodperc: eszköze tökéletesen ápolt. 
Ezáltal jelentős mértékben nő az eszközök élettartama.

Assistina 301 plus
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Assistina 3x3 és Lisa gyorsciklus

Assistina 3x2
Az Assistina 3x2 esetében az 
eszközök előkészítése két lépésben 
történik: belső tisztítás, olajozás.

Megtisztítva, ápolva, sterilizálva. Az Assistina 3x3 tisztítási eljárása a Lisa 
gyorsciklussal kombinálva lerövidíti a teljes előkészítési időt. Mindössze 20 perc 
elteltével újra rendelkezésére állnak az eszközök.

Sterilizálás
A Lisa gyorsciklus segítségével 
az eszközök mindössze 14 perc 
elteltével kivehetők a sterilizátorból 
használatra kész állapotban.

Tisztítás és ápolás
Az Assistina 3x3 készülék képes 
három eszközt mindössze 6 perc 
alatt belül és kívül megtisztítani és 
ápolni. 

Letörléses fertőtlenítés 
A tisztítás és az ápolás előtt szükség 
esetén letörléses fertőtlenítést kell 
végezni.

Sterilizálás rekordidő alatt

0 min 6 min 20 min

Assistina 3x3 / 3x2
A tisztítási eljárás hitelesítését 
tanúsítvány igazolja, amely 
megtekinthető a wh.com oldalon.
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Lisa Pontosság és tökéletesség

Rugalmas, hatékony, gyors. A B osztályú automatikus ciklusokkal és az integrált 
visszakövethetőségi koncepcióval a W&H Lisa sterilizátor új mércét állít fel a modern 
fogászatban.

Gyorsciklus
A B osztályú ciklusok mellett a 
Lisa rendelkezik egy 14 perces 
gyorsciklussal is.

Adaptív ciklusidők
A ciklusok időtartamának a 
rakomány mennyiségéhez igazítása 
időmegtakarításhoz és az eszközök 
élettartamának növekedéséhez 
vezet.

B osztályú ciklusok
A B osztályú automatikus ciklusokkal 
a Lisa mindenfajta rakományhoz 
biztonságos sterilizálást nyújt.

Hiánytalan dokumentálás
Az integrált automatikus 
visszakövethetőség az 
érintőképernyő segítségével azt 
jelenti, hogy több ideje marad a 
pácienseire.

Egyszerű kezelés
A Lisa érintőképernyője a magától 
értetődő menürendszerrel számos 
alkalmazási lehetőséget kínál.

Integrált memóriakártya
A memóriakártya és az USB-
olvasó biztosítja a sterilizálási és 
tesztciklusok dokumentálását. Ehhez 
nincs szükség külön szoftverre a 
számítógépen.

0,4 kg

2,5 kg
3 kg

4,5 kg

60

30

45 15

Ciklusidő
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A sterilizálás lényege

Kizárólag B osztályú ciklusok 
A Lina sterilizátor kizárólag B 
osztályú ciklusokkal, valamint kisebb 
rakományok esetén rövid ECO B 
ciklusokkal működik. 

Egyszerű navigálás 
A könnyen kezelhető gombsor 
garantálja az egyszerű navigálást az 
összes sterilizálási opció között.

ECO B sterilizáló program
Kis rakományok és csomagolás 
nélküli eszközök esetén a felére 
csökkenthető a ciklusidő.

Multiporttal bővíthető
A Multiport lehetővé teszi a 
sterilizációs ciklusok tárolását USB 
pendrive-ra.

Vonalkódnyomtató
A vonalkódos címkék 
kinyomtatásához össze kell 
kötni a Multiportot a LisaSafe 
címkenyomtatóval.

Egyszerű és bővíthető. A Lina kiegészíti a W&H sterilizátorok választékát, és a B 
osztályú ciklusokkal maximális biztonságot és kiváló ár/teljesítmény arányt nyújt 
Önnek.

Lina
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Visszakövethetőség Visszakövethetőség gombnyomásra

Visszakövethető, hiánytalan, biztonságos. A visszakövethetőségi koncepció biztosítja 
Önnek az összekötő elemet a sterilizálási ciklus és a páciens kartonja között. Ezáltal 
garantálható a higiéniai protokoll hiánytalan betartása.

Rakomány ellenőrzése/jóváhagyása
A steril rakomány ellenőrzésre és 
jóváhagyásra kerül. A ciklusprotokoll 
automatikusan mentésre kerül a 
memóriakártyára.

Biztonságos ciklusok
A folyamatértékelő rendszer figyeli 
az összes aktuális ciklusparamétert, 
és garantálja a sikeres sterilizálási 
eredményt.

Kockázatmentes ciklusválasztás
Az egyszerű menüfelépítés lehetővé 
teszi az automatikus sterilizálási 
ciklusok biztonságos kiválasztását.

Tárolás
A becsomagolt eszközök 
felhasználásánál a First In – First Out 
(FIFO) alapelvet kell alkalmazni. Az 
eszközöket a lejárati dátum előtt kell 
felhasználni.

Egyszerű felcímkézés
A kinyomtatott vonalkódos címkéket 
a sterilizált eszközök csomagolására 
lehet ragasztani.

Adatátvitel
Az információk bevihetők 
vonalkódolvasóval a páciens 
adatfájljába, vagy a címke 
felragasztható a páciens kartonjára.

Lisa 517      105827     01.01.10.00.03

Freigegeben von:  Fanny Lemoine

Zyklus:  universAL 134

Zyklen:  00004

Dátum:  19/07/13  09:09:11

Ablaufdatum:

16/08/13

CA19D6300004
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Lisa és Lina tartozékok

LisaSafe vonalkódnyomtató
A vonalkódnyomtató segítségével 
egyszerűen és kényelmesen 
létrehozható a kapcsolat a 
sterilizálási ciklus és a páciens 
kartonja között.

Vonalkódolvasó
A LisaSafe csomag vonalkódolvasót 
is tartalmaz, amelynek segítségével 
beszkennelheti a vonalkódokat a 
páciens adatfájljába.

LisaWare szoftver
A ciklusprotokoll automatikus 
számítógépre mentéséhez 
közvetlenül soros csatlakozón vagy 
helyi hálózaton keresztül. 

Kompakt, praktikus, jó. A W&H számos tartozékot kínál a sterilizálási eljárás 
optimalizálásához. A kis extrák nagy eredményekhez vezetnek. A fogászati praxis 
működése egyszerűbbé válik, az Ön csapatának pedig több ideje marad. 

LisaSafe, Print, Sprint, LisaWare

Sprint: Lina
A ciklusprotokollok kinyomtatásához 
hőpapírra, a papírra vonatkozó, 10 
éves garanciával.

Print: Lisa 
Mátrixnyomtató a sterilizálási 
ciklusok szabványos papírtekercsre 
történő kinyomtatásához.

Helix-teszt
A Helix-teszt egy vizsgálati indikátor 
rendszer, amely kizárólag B osztályú 
sterilizátorokhoz alkalmas. 
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Tökéletes fóliahegesztési eljárás

Seal2

A fólialezáró készülék mindössze 
2 másodperc alatt 12 mm széles 
szigetelő varratot hoz létre. 

Hermetikus szigetelés
Az elektronikusan szabályozott 
lezárási hőmérséklet garantálja a 
tökéletesen hermetikus szigetelést. 

Szabadalmaztatott dupla 
tekercstartó
A szabadalmaztatott 
dupla tekercstartó sokféle 
tekercszélességet lehetővé tesz. 

Expressz csomagolás a Seal2 segítségével. Nehéz megőrizni egy termék sterilitását. Ez 
csak úgy érhető el, ha tökéletesen hermetikus és ellenálló védelem áll rendelkezésre a 
sterilizált elem számára a környezeti hatásokkal szemben. 

Seal2

Komfort és felhasználóbarát 
kialakítás
Az optimális kezelésről az átlátszó 
hegesztőkészülék és az integrált 
munkafelület gondoskodik.

Rugalmas munkavégzés
A tekercstartó levehető az állomásról, 
és felszerelhető a falra, ami lehetővé 
teszi a rugalmas munkavégzést szűk 
helyen is.
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Vízelőkészítő rendszerek

Felhasználóbarát
A patroncsere gyorsan és szerszám 
nélkül elvégezhető. A patron rögzítés 
nélkül behelyezhető.

Kompatibilis
A Multidem alkalmazható 
hagyományos sterilizátorokhoz és 
előkészítő berendezésekhez.

Praktikus
A Multidem rendelkezik egy kiegészítő 
szórópisztollyal, és tökéletesen 
alkalmas az eszközök sterilizálás 
előtti leöblítésére.

Takarékos
A Multidem használatához nincs 
szükség elektromos csatlakozásra. 
Optimalizált ioncserélő gyantával 
rendelkezik.

Biztonságos
A tisztított víz megfelel a 
gőzsterilizátorok üzemeltetésére 
és az eszközök előkészítésére 
vonatkozó ajánlásoknak és 
előírásoknak

Tökéletesen tiszta víz az összes rendszer számára. A Multidem ioncserélt vizet biztosít 
a gőzgenerátor számára, és számos hagyományos sterilizátorhoz és előkészítő 
berendezéshez használható.

Multidem
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Vízelőkészítő rendszerek

Osmo 
Az Osmo képes több sterilizátor 
automatikus feltöltésére és ürítésére 
egyidejűleg.

Szórópisztoly 
Az Osmo rendelkezik szórópisztollyal 
egyéb berendezések manuális 
feltöltésére vagy az eszközök 
sterilizálás előtti leöblítésére.

Tartály 
A víztartály űrtartalma 9 liter.

Dist
A LisaDist kevesebb, mint 5 óra alatt 
4 liter kiváló minőségű desztillált 
vizet termel.

Prim
A LisaPrim a víz vezetőképességének 
mérésével ellenőrzi a vízminőséget.

Kiváló minőségű, ioncserélt víz. A kiváló minőségű, ioncserélt víz garantálja az 
egyenletes, optimális teljesítményt, és meghosszabbítja a sterilizátor és az eszközök 
élettartamát. 

Osmo, Dist, Prim
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Assistina 301 plus

Assistina 3x3 / 3x2

Típus: 3x3 3x2

Eljárás: Belső tisztítás, külső tisztítás, olajozás Belső tisztítás, olajozás

Alkalmas a következőkhöz: Kézi- és könyökdarabok, turbinák, légmotorok és levegős fogkőeltávolító eszközök

Hálózati feszültség: 100 – 240 V

Max. teljesítményfelvétel: 40 VA

Levegőigény: kb. 100 nl/perc kb. 60 nl/perc

Üzemi nyomás: 5 – 10 bar (a beépített, automatikus nyomásszabályozó szabályozza)

Magasság / szélesség / mélység: 358 x 207 x 397 mm

Feltöltési mennyiség: 1.000 ml W&H Activefluid, MC-1100, 200 ml W&H Service Oil F1, MD-200

A különböző Assistina 3x3 / 3x2 adapterekre vonatkozó, részletes adatokat a wh.com oldalon találhatja meg.

Típus: Assistina 301 plus

Ciklusidő: kb. 35 perc

Service Oil feltöltési mennyiség: 250 ml, kb. 3.500 ápolási ciklushoz

Tisztító oldat feltöltési mennyiség: 250 ml, kb. 2.500 ápolási ciklushoz

Csatlakozás:
gyorskuplungos sűrítettlevegő-csatlakozás Ø 6 x 4 mm-es levegőtömlőhöz,  

a beépítési oldalon R 1/8” belső menettel

Üzemi nyomás: 4 - 10 bar alakító nyomás (automatikus nyomásszabályozás)

Levegőigény: kb. 60 liter/perc

Magasság / szélesség / mélység: 223 x 190 x 415 mm

Tömeg: 2,70 kg

W&H Activefluid
Tisztító oldat az eszközök alapos belső és külső tisztításához
az Assistina 3x3/3x2 használata esetén.

W&H Service Oil F1
A hajtómű alkatrészeinek optimális olajozása növeli a precíziós fogászati 
eszközök élettartamát.

W&H adapterkészlet tisztító és fertőtlenítő készülékekhez

W&H adapterkészlet 
A W&H adapterkészletet speciálisan 
tartozékok és kisebb alkatrészek gépi 
előkészítéséhez fejlesztették ki.

Hitelesített tisztítás
Támogatja a belvilággal rendelkező 
eszközök, például depurátorhegyek 
vagy hűtőcsövek belső tisztítását és 
fertőtlenítését.

Univerzálisan alkalmazható 
Alkalmas az összes 8 mm-es (M8x1) 
belső menettel rendelkező RDG 
öblítőcsőhöz vagy ahhoz illeszkedő 
gumibetéthez.

Kompakt, praktikus, univerzális. A W&H adapterkészlet lehetővé teszi a tartozékok 
és kisebb alkatrészek komplikációk nélküli, hitelesített, gépi előkészítését 
thermodezinfektorban – belül és kívül.

Ár/teljesítmény arány
A legmagasabb tisztítási és 
fertőtlenítési hatékonyság alacsony 
beszerzési költségek mellett.

 
A W&H adapterkészlet kompatibilis az 
összes M3x0,5 mm menetű heggyel. 
A részletes listát a wh.com oldalon 
találhatja meg.

Csavarmenetek belső és külső 
tisztítását
Az adapterfej speciális kialakítása 
biztosítja a belső és külső 
csavarmenetek tisztítását.
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Multidem

Osmo

Seal2

Típus: Osmo

Méretek ( Szé x Mé x Ma ) mm: 520 x 200 x 420

Tömeg: 11,0 kg

H
2
O - nyomás: 1 ± -5 bar

Típus: Seal2

Hálózati feszültség: 200  – 240 V / 100 W

Méretek ( Szé x Mé x Ma ) mm: 452 x 480 x min 315 – max 420

Tömeg: 7,1 kg

Típus: Multidem C17 Multidem C27

Üzemi nyomás: 2 bar - 8.6 bar (max.)

Bemeneti vízhőmérséklet: 4 – 30 °C / 40 – 86 °F

Névleges térfogatáram: 60 l/h

Kimenő vízminőség: ioncserélt (EN 13060)

Bemenő vízminőség: ivóvíz

Tömeg: 1,7 kg 2,7 kg

Szélesség / mélység / magasság: 117 / 108 / 421 mm 124 / 123 / 476 mm

Beépítési helyzet: függőleges

Tömlőhosszúságok: 2 x 3 m

Biztonsági szelep: Igen

Visszafolyásgátló: EB

Lisa

Típus: Lisa

Áramellátás:
200 – 240 Vac

50 / 60 Hz; 10 A

Energiafogyasztás: 2,0 – 2,4 kW

Külső méretek (Szé x Ma x Mé) 450 x 435 x 599 mm

Tömeg:
Lisa 517: 43,9 kg
Lisa 522: 46,2 kg

Átlagos zajszint (L
WA

) 62 dB

Tisztavíz-/szennyvíztartály: 4 / 3,5 liter

Munkatartomány: 7 – 11 ciklus

A kamra hasznos térfogata (Szé x Ma x Mé)
17l: 195 x 205 x 300 mm
22l: 195 x 205 x 385 mm

Csatlakoztatási lehetőségek:
1 párhuzamos csatlakozó, 2 soros csatlakozó, integrált szelep az automatikus vízbevezetéshez,  

valamint Ethernet/LAN (opció)

Lina

Típus: Lina

Áramellátás:
220 – 240 Vac

50 / 60 Hz; 8,75 A

Energiafogyasztás: 1,75 kW

Külső méretek (Szé x Ma x Mé): 450 x 435 x 599 mm

Tömeg:
Lina MB17: 38 kg

Lina MB22: 40,5 kg

Átlagos zajszint (L
WA

): 63 dB

Tisztavíz-/szennyvíztartály 4 / 3,5 liter

Munkatartomány: 4 – 7 ciklus

A kamra hasznos térfogata (Szé x Ma x Mé):
17l: 195 x 195 x 297 mm
22l: 195 x 195 x 390 mm

Csatlakoztatási lehetőségek:
1 soros csatlakozó, USB és 2 soros csatlakozó (opcionálisan Multiporttal),  

valamint integrált szelep az automatikus vízbevezetéshez (opció)
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Adapter rendszeráttekintés – Assistina 3x3 / 3x2 Adapter rendszeráttekintés – Assistina 301 plus

Kézi- és könyökdarabok

Az összes ISO-csatlakozóval rendelkező 
kézi- és könyökdarab

Az összes ISO-csatlakozóval 
rendelkező kézi- és 

könyökdarab

Levehető fejjel rendelkező könyökdarabok 
NSK esetén

NSK-könyökdarabok  
levehető fejjel* 

Könyökdarabok levehető fejjel
Könyökdarabok  
levehető fejjel**

Siemens T1 kézi- és könyökdarabok
Sirona T1 

kézi- és könyökdarabok

Turbinák

Turbinák Multiflex®***-
csatlakozással

Turbinák vagy adapterek 
szabványos 4-lyukú 

csatlakozással  
(fénnyel vagy fény nélkül)

Adapter, REF 02691000

Adapter, REF 02679000

Adapter, REF 02671000

Adapter, REF 04713200

*) kizárólag a következő típusokhoz: **) kizárólag a következő típusokhoz:

Phatelus fejek LN/CN fejek A fejek Sebészi fejek
ARS-PTL NFB-PTL 3 LD 22 LB 53 LS 61 LF 67 LDN 52 3 LDSY 53 GDN 6 GD 67 H
EVA-PTL NM-PTL 3 LDSY 31 LR 61 LA 61 LR 68 LDN 79 4 G 61 G 67 CN 67 IC
TE-PTL NPB-PTL 4 L 52 LDN 61 LB 62 LDN 80 LD 80 31 GR 62 GDN 68 CDN
VM-PTL NRS-PTL 22 LA 53 LDN 61 LC 66 LD 3 D 53 G 62 GN 68 CN

***) A Multiflex® a németországi Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG bejegyzett védjegye

Entran  
könyökdarabfej

Adapter, REF 05204600

RM/ISO adapter 
REF 06257600

Sirona TS2 és TM1

W&H turbinák, légdepurátorok 
és légmotorok Roto Quick-

rendszerrel

Turbinák Borden 2(3)-lyukú 
csatlakozással

W&H adapter, REF 02690400

Adapter, REF 02692000

Adapter, REF 02083500

Kézi- és könyökdarabok

Az összes ISO-csatlakozóval rendelkező 
kézi- és könyökdarab

Az összes ISO-csatlakozóval 
rendelkező kézi- és 

könyökdarab

Levehető fejjel rendelkező könyökdarabok 
NSK esetén

NSK-könyökdarabok  
levehető fejjel* 

Könyökdarabok levehető fejjel
Könyökdarabok  
levehető fejjel**

Siemens T1 kézi- és könyökdarabok
Sirona T1 

kézi- és könyökdarabok
Adapter, REF 02691000

Adapter, REF 02679000

Adapter, REF 02671000

FG-befogórendszer 
(W&H, Sirona)

Adapter, REF 02693000

Entran  
könyökdarabfej

Adapter, REF 05204600

Turbinák

Turbinák vagy adapterek 
4-lyukú fix csatlakozással
(fénnyel vagy fény nélkül)

Turbinák
Borden 2/3-lyukú
fix csatlakozással

W&H turbinák, légdepurátorok 
és légmotorok Roto Quick-

rendszerrel

Sirona TS2 és TM1

Turbinák Multiflex®***-
csatlakozással

Adapter, REF 02692000

W&H adapter, REF 02690400

Adapter, REF 04713200

4-lyukú turbinák

Alap adapter
REF 02685000

Adapter
Assistina Borden
REF 07014500

*) kizárólag a következő típusokhoz: **) kizárólag a következő típusokhoz:

Phatelus fejek LN/CN fejek A fejek Sebészi fejek
ARS-PTL NFB-PTL 3 LD 22 LB 53 LS 61 LF 67 LDN 52 3 LDSY 53 GDN 6 GD 67 H
EVA-PTL NM-PTL 3 LDSY 31 LR 61 LA 61 LR 68 LDN 79 4 G 61 G 67 CN 67 IC
TE-PTL NPB-PTL 4 L 52 LDN 61 LB 62 LDN 80 LD 80 31 GR 62 GDN 68 CDN
VM-PTL NRS-PTL 22 LA 53 LDN 61 LC 66 LD 3 D 53 G 62 GN 68 CN

***) A Multiflex® a németországi Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG bejegyzett védjegye



Sterilizálás, higiénia és ápolás

20400 AUN Rev. 000 / 22.04.2014
Változtatás joga fenntartva

Olvassa be mobiltelefonja 
segítségével a QR-kódot, 

és tudjon meg többet 
termékeinkről

Szimbólumfotók ábrája. A szállítási terjedelem nem tartalmazza a 
kiegészítő tárgyakat és a bemutatott tartozékokat.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t  + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

W&H Sterilization Srl. 
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t + 39 035-66 63 000 
f + 39 035-50 96 988 
office.sterilization@wh.com 
wh.com


