Shhhh!
Hiljaisemmin ja tehokkaammin
Dürr Dentalin imukärki- ja käsikappalevalikoima
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Profylaksiaimukärjet:
Jopa 2 x enemmän aerosolin poistoa
Imukärjen suojusta voidaan
kääntää. Mahdollistaa jauheen
tehokkaan poiston.

Parempi suojaus hoitajalle ja potilaalle
Ainutlaatuinen Dürr Dentalin profylaksiimukärki. Käännettävän

Muita etuja: Imukärjen kääntyvä suoja mahdollistaa ergonomisen

ja kiinnitettävän suojuksen ansiosta se mahdollistaa erityisen

työskentelyn. Myös käyttäessä kofferdamia imu tapahtuu

tehokkaan jauhesuihkun imun. Imukärjen tarkan kohdistuksen

mukavammin paikkaus- tai proteesihoidoissa, kuten esim.

ansiosta jauhesuihku voidaan suunnata tarkasti hampaisiin ja

paikkojen poistossa tai kruunujen tai siltojen irrotuksessa,

imeä pois – suun limakalvot ovat näin parhaalla mahdollisella

joissa joudutaan usein imemään suurempia kappaleita pois.

tavalla suojattu ja jauheesta syntyvä sumu vähenee huomat-

Tällöin kääntyvä suoja antaa selvästi paremman suojan.

tavasti. Protect-sivuilma-aukot estävät parhaalla mahdollisella

Erittäin hyvän aerosolien imun ansiosta profylaksia imukärki

tavalla takaisinvirtauksen imujärjestelmästä.

sopii lisäksi ihanteellisesti ilman avustajaa tapahtuvaan hoitoon.

Tästä on kysymys:
▪▪Kaksinkertainen aerosolien imuteho
tavallisiin imukärkiin verrattuna
▪▪Voidaan vähentää limakalvoärsytystä
▪▪Ergonominen työskentely
▪▪Protect-sivuilma-aukot estävät „reflux-ilmiön“
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Imukärkivalikoimamme
Harmaa

20 kpl

0700-059-00

Harmaa

5 kpl

0700-059-50

Keltainen

5 kpl

0700-059-51

Sininen

5 kpl

0700-059-54

Refluksia vastaan: Protect perusimukärki

Harmaa Pakkaus 4 kpl 0700-058-50

Profylaksia imukärjet: Jopa 2 x enemmän aerosolin
poistoa

Sivuilma-aukot voivat estää sen, että imukärjen imussa
imujärjestelmästä virtaa takaisinpäin kontaminoitunutta

Vain Dürr Dentalilta: Erikoisvalmisteinen käännettävä ja kiinnitettävä suoja

eritettä. Jopa sivuilma-aukkojen kanssa Protect-imukärjet

mahdollistaa paremman aerosolien poiston ja erityisen tehokkaan, ergo-

ovat erittäin hijaisia.

nomisen imun jauhepuhdistinlaitteilla tapahtuvan profylaksihoidon puitteissa.

20 kpl

0700-054-00
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0700-055-50
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0700-055-51

Pinkki
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0700-055-53

5 kpl

0700-055-55
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Aikuisille: Perusimukärjet

ul
ts

Sininen

Dürr Dental perusimukärjet ovat erityisen hiljaisia. Fraunhofer Institut

B
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est äänenvoimakkuus
-tutkimuslaitoksen tekemässä tutkimuksessa mitattu
ste

es Te

oli selvästi verrattavissa olevien kilpailevien tuotteiden tason

alapuolella. Siten ne tarjoavat todistetusti hiljaisen suihkesumun imun.
Ergonomisen muodon takia potilaalle ei jää kipeitä painaumia.
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Harmaa* 5 kpl

A700056050

∅ 2,5 mm Pakkaus 20 kpl

∅ 2,5 mm Pakkaus 100 kpl 0700-007-51

Keltainen* 5 kpl

A700056051

Pinkki

5 kpl

A700056053

Sininen*

5 kpl

A700056054

Turkoosi

5 kpl

S700056055

0700-007-50

∅ 16 mm

Lapsille: Petito-perusimukärki

Kirurgiset imukärjet kertakäyttöön

Lapsia hoidettaessa tarvitaan erityisen toiminnallinen imukärki, joka

Kertakäyttöiset kirurgiset imukärjet, joiden halkaisija on 2,5 mm ja

mahdollistaa ergonomisen käsittelyn. Perusimukärki Petito on pienempi

pituus n. 17 cm. Imukärjen kärjessä on integroidut Protect-sivuilmatulot.

kuin perusimukärki ja sen Protect-sivuilma-aukot takaavat parhaan

Ne takaavat parhaan suojan imujärjestelmästä tulevalta takaisinvir-

mahdollisen suojan imujärjestelmästä aiheutuvaa refluksia vastaan.

taukselta. Imukärjet on pakattu steriilisti yksittäin.

Tuotteessa ei ole kulmia tai teräviä reunoja, eikä se jätä painaumia.
* ilman Protect-sivuilmatuloka, saatavilla myös koossa ∅ 11 mm
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Käsikappaleet mitan mukaan
Dürr Dentalin käsikappalevalikoima
Dürr Dental tarjoaa melkein jokaiselle markkinoilla olevalle
valmistajalle sopivan letkusovittimen. Tämä mahdollistaa
kyseessä olevan imukäsikappaleen räätälöidyn kokoonpanon.
Joka haluaa työskennellä väsymättä ja ergonomisesti, voi
ottaa käyttöön pallonivelen. Se pitää huolen oikeasta kulmasta, lyhentää vipua ja parantaa käsittelyä ratkaisevasti.

Tärkeimmät ominaisuudet:

Jokainen käsikappale on saatavissa kiertosulkimen kanssa
tai ilman sitä. Sulkimella imuteho voidaan väliaikaisesti

▪▪Imukäsikappaleiden räätälöity kokoonpano

keskeyttää. Protect-sivuilmatulojen kierrehylsy helpottaa

▪▪Kiertosuljin imutehon keskeytykseen

lisäksi työskentelyä.

▪▪Ei minkäänlaisia häiritseviä virtausääniä imuletkujen
ollessa kiinnitettyinä, kun käytössä on erikoisventtiilit
▪▪Pallonivel lisää käyttömukavuutta (lisävaruste)
▪▪Käsikappaleet steriloitavissa autoklaavissa
134 °C:ssa
▪▪Pallonivel pidentää imuletkun käyttöikää

Esimerkki: Yhdistelmä 1

Esimerkki: Yhdistelmä 2

Esimerkki: Yhdistelmä 3

Kierrehylsy Protect-sivuilmatuloilla

Imukärjen kiinnitin

Kierrehylsy

Imukäsikappale suureen
imuletkuun ilman suljinta

Imukäsikappale syljenimuletkuun
varustettuna sulkimella

Imukäsikappale suureen
imuletkuun varustettuna
sulkimella

Letkusovitin

Letkusovitin

Pallonivel

Letkusovitin
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Premium-laatua potilaalle
ja hoitohenkilökunnalle
Protect-sivuilmatulot
Paras mahdollinen suoja imujärjestelmän
takaisinvirtaukselta

Kestävää muovia
Pitkäikäinen, kestävä ja steriloitavissa
autoklaavissa 134 °C
Ei reunoja
Miellyttävä suussa ja hiljainen
virtauksen optimoinnin ansiosta

Ergonominen muoto
Täydellinen muotoilu takaa
Mukava muoto

väsymättömän työskentelyyn

Karhea pinta takaa pitävän
otteen

Huippulaatua merkkivalmistajalta
Markkinoiden hiljaisimmalla imukärkivalikoimallaan
Dürr Dental tuo arvokkaan lisän hoitotiimin
työolosuhteiden parannukseen. Mutta se on
vain yksi sen monista eduista.
Imukärjet on suunniteltu niin, että ne tuntuvat potilaan
suussa mahdollisimman miellyttäviltä, eivätkä jätä painaumia
suuhun. Etuna on myös Protect-imukärkien sivuilma-aukot,
jotka estävät eritteiden virtauksen takaisinpäin imujärjestelmästä.

Tästä on kyse:
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▪▪30 % hiljaisemmat imuäänet
▪▪Protect-sivuilma-aukot estävät takaisinvirtauksen

100

▪▪Bakteereja sisältävän aerosolisumun testattu
Erittäin hiljainen:
äänenvoimakkuus
on selvästi keskitason
alapuolella.*

50

0%
Kilpailevat mallit

*Fraunhofer Institute for Building Physics

Dürr Dental
perusimukärjet
ja Pepito

vähentyminen
▪▪Ei teräviä reunoja, ei painautumia aiheuttavia
kohtia – ihanteellinen ergonomisessa
työskentelyssä (loitonnustekniikka)
▪▪Kirurgiset imukärjet suuriin verimääriin
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DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Saksa
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

