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by Septodont

Septodont a fost întotdeauna în fruntea stomatologiei,
oferindu-vă o gamă largă de produse și servicii pentru
a vă ajuta să administrați anestezii fără durere.
Încă o dată, Septodont lansează pe piață, prin Dentapen,
o inovație – perechea perfectă pentru practica Dumneavoastră.

ÎN MANAGEMENTUL
DURERII

CONSUMABILE
Mânere

Suport cartușe

Baterii

Protecții

Toate consumabilele sunt disponibile separat.
Suportul de cartușe și mânerul trebuie autoclavate după fiecare pacient.

www.septodont.ro
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Dentapen,
noua generație de seringi
pentru anestezia dentară

• Se potrivește cu nevoile practicii
Dumneavoastră
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Dentapen,
noua generație de seringi
pentru anestezia dentară

Tehnologie CCLAd*

Testat pe dentiști
și aprobat de aceștia!
Un studiu a demonstrat o scădere semnificativă în percepția durerii
pentru seringile care folosesc sistemul CCLAD**

96

%

din dentiști

cărora le-a fost făcută o injecție în palat, au preferat
seringa electronică în defavoarea celei manuale.

Durerea a fost redusă

De 2 până la 3 ori, comparativ cu o seringă standard manuală.
*CCLAD (Computer-Controlled Local Anesthesia Device)
**Hochman MN, Chiarello D, Hochman CB, Lopatkin R, Pergola S. Computerized Local Anesthesia Delivery
vs. Traditional Syringe Technique. NY State Dent J. 1997;63:24-9.

INJECȚIE
FĂRĂ EFORT

PRACTICĂ

Care se potrivește preferințelor
Dumneavoastră

Concetrați-vă atenția pe injecție

Ergonomic

și foarte ușoară (40 g)

Fără fir

Compatibilă

Scade presiunea pe mână și ac

cu orice ac cu care lucrați

Mâner standard
și mâner pentru anestezie
tronculară

Fără consolă
Salvați spațiu

Fără pedală

Concetrați-vă atenția pe injecție

Ținută ca pe o seringă

Ținută ca pe un stilou

PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

PENTRU PACIENȚII
DUMNEAVOASTRĂ

INJECȚIE FĂRĂ DURERE
Creșteți satisfacția pacientului Dumneavoastră prin scăderea fricii față de injecție
Flux constant
2 moduri

3 viteze

Mică și modernă
Mai puțină frică
de injecție

NU AVEȚI NEVOIE DE INSTRUIRE

5 BUTOANE INTUITIVE
Activare

Auto-aspirare automată

On/Off

Și indicator de baterie

Selectarea vitezei

Crescută – 1 ml/30 s | Medie – 1 ml/60 s | Scăzută – 1 ml/90 s

Selectarea modurilor

• Mod intraligamentar – viteza cea mai scăzută cu forță maximă
• Mod „intensificare” – fluxul de anestezic crește gradual și constant

Derulare

Înapoi la poziția inițială și inserarea cartușului nou

