
MOBILE DENTISTRY

CREATE IT.

Maahantuoja:
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Liikkuvaa hammashoitoa
Dentalone siirrettävä hoitoyksikkö auttaa sinua hoitamaan – missä sitten oletkin.*

Dentalone sisältää runsaasti erilaisia instrumentteja ja monipuolisia toimintoja, 
joiden ansiosta hammashoidon ei tarvitse tapahtua hammaslääkärin omissa 
vastaanottotiloissa.

Edut:
• Kompakti

• Helppokäyttöinen

• Siirrettävä

• Käyttövalmis heti, kun 
kytketty verkkovirtaan

• Helppo kuljettaa

• Käyttäjäystävällinen

• Muuntuu vaunuksi

• Runsaasti toimintoja

*tarvitsee virtalähteen
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Multi Pad

Ominaisuudet
• Kaikki komponentit mahtuvat kantokahvalliseen koteloon

• Ohjausyksikön ja instrumenttitelineen korkeutta voi säätää valitun 
työasennon mukaan

• Pienikokoinen ja kevyt täydellinen yksikkö

• Sisältää säädettävän instrumenttitelineen ja valikoiman instrumentteja

• Integroitu kompressori huuhtelua ja ruiskua varten

• Käyttöjännitteen valinta AC 100–230 V

Sähkökäyttöiset kliiniset mikromoottorit
• Nyt saatavana pienempi ja kevyempi mikromoottori

Monitoimiset ultraäänilaitteet hammaskiven poistoon
• iPiezo-moottori käy tasaisesti

Monitoiminen ohjauspaneeli pakkaukseen 
kuuluville instrumenteille
• Parametrit esitetään näytöllä visuaalisesti, 

ja niitä on mahdollista seurata myös 
käsikappaleen käytön aikana.

• Valaistu Multi Pad LCD ohjausyksikkö

• Autoklavoitava, hiiliharjaton NLX nano mikromoottori, 
jossa LED-valo, sisäinen vedentulo ja titaanirunko, 
pyörimisnopeus 40 000 rpm

• Integroitu monitoiminen, LED-valollinen ultraäänilaite 
hammaskiven poistoon. Kapea ja kevyt VA2-LUX-HP 
käsikappale.

• Kolmitoiminen ilma-/vesi-/sprayruisku LED-valolla

• Syljenimu

• Vesisäiliö 500 ml

• Jätesäiliö 1 L
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Hammaslääkärin vastaanotto 
siirrettävässä vaunussa
Dentalone on vaunuun pakattu siirrettävä hammaslääkärin vastaanotto. Se soveltuu sekä 
toimenpiteisiin että ennaltaehkäisevään hoitoon esimerkiksi humanitaarisen avun kohteissa, 
kotihoidossa, kouluissa, sairaaloissa ja sotilaskäytössä.
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Hoitoyksikkö varusteineen

496 mm

766 mm

Sisältö: 
• Kuljetusvaunu

• Puhdasvesisäiliö

• Imusäiliö

• Sisäänrakennettu kompressori

• Sisäänrakennettu imumoottori

• Jalkakytkin

• Työtasosäädön

Mitat:
Vaunu kuljetuskoossa:  leveys 351 x syvyys 405 x korkeus 545 mm
Vaunu työskentelykoossa:  leveys 351 x syvyys 405 x korkeus 1075 mm
Työskentelykorkeus:  766 mm
Paino:  18,6 Kg
Virta:  AC 230V 50/60Hz

Til.nro S9070
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Siirrettävä hoitoyksikkö –  
käytettävissä lähes missä vain
Tekee hammashoidon kotikäynneistä modernisti miellyttävämpiä
Potilaan luokse siirrettävän hammashoidon tarve kasvaa väestön ikääntyessä. 
Nykyään ikääntyneilläkin on yhä useammin omat hampaat, ja monipuolista 
hammashoitoa on pystyttävä antamaan siellä, missä potilaatkin ovat. VIVAace 
-yksikössä hammashoitolan toiminnot yhdistyvät kompaktisti, ja se sisältää 
mm. monitoimisen mikromoottorin, ultraäänilaitteen hammaskiven poistoon 
ja paljon muuta. Keveytensä ansiosta se on helppo kuljettaa ja saattaa 
perillä käyttövalmiiksi. Se on ensimmäinen laatuaan ja erittäin monipuolinen. 
Hampaiden hoito sujuu miellyttävämmin, koska potilaan ei tarvitse matkustaa 
hammaslääkäriin.

• Kevyt ja kompakti runko

• Monipuolinen aivan kuten oikea hammashoitola

• Helppo saattaa käyttövalmiiksi ja purkaa
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Kevyt ja kompakti runko
Helposti siirrettävä ja kevyt, paino vain 8,6 kg. Pienen kokonsa ansiosta 
yksikkö mahtuu helposti autoon. Se on kevyt kuljettaa portaissa ja mahtuu 
pieneenkin tilaan. Helppo kuljettaa paikasta toiseen potilaiden luo. Pieni 
koko on saavutettu toimintoja karsimatta rakentamalla komponenteista 
keveitä ja kompakteja.

Kaikki samassa pakkauksessa
Pakkaus sisältää yhtenä ainoana kompaktina yksikkönä mikromoottorin, 
ultraäänilaitteen hammaskiven poistoon, kolmitoimisen ruiskun ja imun 
sekä säilytystilan kaikille instrumenteille.

Kevyt (vain 8,6 kg*) yksikkö 
kulkee mukana kaikkialle

Kilpailija A Kilpailija B Kilpailija C

*Paino ilman käsikappaleita
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Erittäin monipuolinen kannettava 
hammashoitoyksikkö – aivan kuin 
hammashoitola
Selkeä, suuri ja intuitiivinen LCD-ohjauspaneeli ja yksittäisten instrumenttien monipuolisuus 
takaavat tehokkuuden ja tuvallisuuden. Yhtä monipuolinen kuin hammashoitola.

Imu

Ultraäänilaite hammaskiven poistoon

Mikromoottori

Kolmitoiminen ruisku

Imujätteen keräyssäiliö

Puhdasvesisäiliö

Intuitiivinen ja selkeä ohjauspaneeli

Jalkakytkimet

Edistykselliset 
toiminnot 

kompaktisti 
pakattuina

Kuvan tuotteet valinnaisia lisävarusteita
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isoE-LUX
Kevyt valosondi (lisävaruste)
Til.nro 502700

NLX plus
Monipuolinen mikromoottori
• Kaikki endodontiaan tarvittavat toiminnot
• Ihanteellinen kaikkiin modernin hammashoidon tarpeisiin

Kolmitoiminen ruisku
• Kevyt ja helppokäyttöinen kolmitoiminen ruisku
• Ruiskun suuttimessa on yksinkertainen 

pikavapautusmekanismi

Varios2 Lux 

Monitoiminen ultraäänilaite 
hammaskiven poistoon
• Kärjellä on kattava käyttöalue

Imu
• Imuvoimaa säätelee sisäänrakennettu palloventtiili

NSK iPiezo 
• Tuottaa tilanteeseen sopivan tehon mukautuen 

hammaskiven kovuuteen
• Poistaa kovankin hammaskiven turvallisesti

• Valaisee suuontelon kirkkaasti missä tahansa hoitoympäristössä
• Kapea runko ulottuu helposti valaisemaan myös hankalasti 

nähtävät alueet
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Neljä säätömahdollisuutta 
korkeudelle ja kulmalle.

Säädettävissä eri asentoihin sen 
mukaan, tehdäänkö työtä istuen 

vai seisten.

Helppo saattaa 
käyttövalmiiksi ja säilyttää
Käyttöönotto ja säilytys käyvät kätevästi ja nopeasti, mikä tehostaa 
ja helpottaa työntekoa. Instrumenttiteline ja varsi voidaan säätää 
neljälle eri korkeudelle.

Hygieeninen: 
Lattiaa koskettavat 
komponentit säilytetään 
erillisessä kannellisessa 
varastolokerossa.

Avaaminen

Helppo säilyttää 
Poista käsikappaleet säilytystä varten

Helppohoitoinen

Käyttöönotto

Käyttövalmius
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isoE-LUX
Kevyt valosondi
• Valaisee suuontelon kirkkaasti missä tahansa 

hoitoympäristössä
• Kapea runko ulottuu helposti valaisemaan myös 

hankalasti nähtävät alueet

Til.nro 502700

Lisävarusteet

ViVA Ace imukärki
Til.nro U144088 10 kpl

VIVA ace täydellinen sarja

Sisältö: 
• VIVA ace perusyksikkö
• VIVA ace mikromoottori
• VIVA ace hammaskivenpoistaja

Mitat: leveys 462 x syvyys 298 x korkeus 284 mm
Paino:  8,6 kg
Virta:  AC 230V 50/60 HZ
 Virran voima 130 VA

VIVA Ace perusyksikkö 

Sisältö:

VIVA Ace mikromoottori

Sisältö:
• Mikromoottori hiilioharjaton NLX Plus
• Moottoriletku
• Moottorisuoja
• Moottorisuojakansi

Til.nro E104002

• Säätöyksikkö
• Virtajohto
• Jalkakytkin FC76s
• Jalkakytkin FC70
• Kuljetuslaukku 
• Imuletku

• Imusäiliö
• Imukärki 10 kpl
• Puhdasvesipullo
• Kolmitoimiruisku
• Kantovyö

Til.nro Y1003774

VIVA Ace Varios ultraääni 
hammaskivenpoistolaite

Sisältö:
• VA2 LUX käsikappale
• Instrumenttijohto
• G6 ja G8 kärjet
• Momenttiavain kärjille
• Kärkiteline

Til.nro E351006
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Kannettava mikromoottoriyksikkö
Kannettava LED-mikromoottori hammasproteesin muokkaamisesta yleisiin sovelluksiin
Uraauurtavan kannettavan VIVAMATE-mikromoottorisarjan uusin tulokas VIVAMATE G5 tarjoaa 
monenlaisia toimintoja liikkuvan hammashoidon tarpeisiin.

Ohjauspaneelin käyttö on helppoa ja intuitiivista
Tarpeelliset tiedot, esim. pyörimisnopeus, virta päällä/pois 

ja akun varaustaso ovat selkeästi näkyvissä. Intuitiivinen 
ohjauspaneeli vähentää huomattavasti instrumentin 

käyttöön liittyvää kuormitusta.
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Kompakti ohjausyksikkö toimii sekä ladattavalla akulla että verkkovirralla
Ladattava akku mahdollistaa käytön missä vain. Yksikkö on huoleton ottaa mukaan 
potilaskäynneille, sillä akun latauksen ollessa vähissä yksikön voi kytkeä verkkovirtaan adapterin 
välityksellä. Kämmenelle sopiva ohjausyksikkö on helppo kuljettaa (P 72 x S 180 x K 36 mm) ja 
painaa vain 370 g.

Jalkakytkin (lisävaruste)
Moottorin nopeutta voi säätää 
kätevästi jalkakytkimellä 
ilman, että katsetta tarvitsee 
nostaa meneillään olevasta 
hoitotyöstä.

Mitat:
Säätöyksikkö:  leveys 72 x syvyys 180 x korkeus 36 mm
Paino:  370 g
Latausaika:  n. 2 h
Työskentely täysteholla: n. 1 h

Moottori:
Mitat:  Ø 22 mm, pituus 86,6 mm
Paino:  149 g johdolla
Nopeus:  3000 - 30 000 rpm
Voima:  3 Ncm 30 000 rpm kierrosnopeudella

Kantolaukku
Kokonaisuuteen sisältyy 
VIVAMATE G5 -yksikön 
ja sen varusteiden 
säilyttämiseen tarkoitettu 
kantolaukku.

VIVAMATE G5 / 68.6 mm

Viva-Mate 3 / 83.4 mm 

148g

170 g 

VIVAMATE G5 / 68.6 mm

Viva-Mate 3 / 83.4 mm 

148g

170 g 

Sisältää moottorin johdon

LED-mikromoottori
Mikromoottorin kompakti koko kehitetty nimenomaan liikkuvan hammashoidon 
tarpeisiin. Mikromoottori johtoineen painaa vain 148 g ja siinä on LED-valo. 
Kannettavuudestaan huolimatta se on yhtä tehokas kuin kirurgisissa toimenpiteissä 
käytettävät laitteet ja täyttää laajalti kliinisen työn asettamat vaatimukset. Liikkuvan 
hammashoitolan perustamiskustannuksia alentaa se, että laite sopii yhteen sekä 
suorien käsikappaleiden että kulmakappaleiden kanssa*.
* Standardin ISO 3964 mukainen

VIVAMATE G5 perusyksikkö

Sisältö:
• Säätöyksikkö
• Käsikappalaleteline
• Moottori ja moottoriletku
• AC adapteri
• Virtajohto
• Kuljetuslaukku
Til.nro Y1002801
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Tuote Til.nro

Z95L 1:5 valokulmakappale 502505

Z25L 1:1 valokulmakappale 502504

X65L 1:1 suora 
valokäsikappale

504678

Tuote Til.nro

Imuletku V-ace U1144074

Jätesäiliö  V-ace U1144070

3-toimiruisku  V-ace U1144040

Ruiskun kärki V-ace U1144046

Lm sulku V-ace U1144753

A-yhdiste U1144750

B-yhdiste U1144751

Letkuholkki U1144752

Lisälaitteet

Dentalone ja VIVA ace yksiköihin sopivat kaikki ISO-E standardin pyörivät instrumentit

Tuote Til.nro

X57 16:1 profylaxia 
kulmakappale  

503584

Diagnostiikka valosondi 
iso-E lux

502700

V-ace imukärki 10 kpl U1144088

Varaosat
Tuote Til.nro

Puhdasvesipullo V-ace U1144080

Jalkakytkin FC-76s 1082003

Jalkakytkin FC-70s Z1008004

Virtajohto U439550

Kantovyö U1144370

Kannen tiiviste U1144729

Suodatin U1144727
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Mobile työtuoli
 Til.nro 519110

• Nopeasti toimintakuntoon saatettava

• Säädettävä niskatuki

• Säädettävä korkeus 420-680 mm

• Potilaspaino max. 250 kg

• Pakattuna 89 x 59 x 35 cm

• Kasattuna 170 x 65 x 55 cm

• Paino 17,5 kg

Sisältö: hammashoitotuoli, LED-hoitovalaisin,  
instrumenttitarjotin, huuhtelumalja

Til.nro 519100

Siirrettävän potilastuolin valaisin
Til.nro 519115

Mobiili hammashoitotuoli säädettävällä niskatuella



Niittylänpolku 16
00620 Helsinki

Puh. 020 177 2300
info@dentalsystems.fi
www.dentalsystems.fi

Tilaukset:  

NSK maahantuoja Suomessa on Dental Service Nick Oy


