Diodowe lasery stomatologiczne

PICASSO+ i PICASSO LITE+
amerykañskiej firmy AMD LASERS

Charakterystyka laserów Picasso+ i Picasso Lite+

Charakterystyka:
• moc wyjœciowa 7W
• panel sterowania z kolorowym
ekranem dotykowym LCD
• predefiniowane programy zabiegowe
z mo¿liwoœci¹ ich modyfikacji
• mo¿liwoœæ dowolnego programowania ustawieñ
w trybie pracy ci¹g³ym oraz pulsacyjnym
• wielojêzyczne menu
• regulowana g³oœnoœæ oraz intensywnoœæ wi¹zki
œwiat³a naprowadzaj¹cego
• dwa lata gwarancji

• kolorowy ekran dotykowy
• bezprzewodowy sterownik no¿ny
• indywidualne ustawienia
• tryb pracy ci¹g³y i pulsacyjny
• wybielanie medyczne i estetyczne
pojedynczych zêbów (Picasso+,
Picasso Lite+) lub ca³ych ³uków
zêbowych (Picasso+)
• wbudowane programy leczenia
periodontologicznego i terapii aft

• regulowana intensywnoœæ
wi¹zki naprowadzaj¹cej
• dwa rodzaje œwiat³owodów:
jednorazowekoñcówki oraz
ekonomiczny œwiat³owód
wielorazowego u¿ytku
• kompletne wyposa¿enie w standardzie
• minimalne koszty eksploatacyjne
• opcjonalne zasilanie bateryjne

Diodowe lasery stomatologiczne serii Picasso+ mog¹ byæ wykorzystywane w chirurgii, implantologii,
periodontologii, endodoncji, protetyce, stomatologii zachowawczej oraz do wybielania.
Umo¿liwiaj¹ przeprowadzenie szerokiej gamy zabiegów, m.in.:

Zakres zastosowañ oraz korzyœci wynikaj¹ce z u¿ycia laserów do tkanek miêkkich w leczeniu
stomatologicznym s¹ ogromne, zarówno dla lekarza jak i pacjenta. Zabiegi na tkankach
miêkkich wykonywane za pomoc¹ laserów s¹ bezkrwawe, redukuj¹ odczucie bólu,
gwarantuj¹c wysoki komfort dla pacjenta oraz lepsz¹ widocznoœæ pola zabiegowego dla
lekarza. Rany goj¹ siê szybko, nie pozostawiaj¹c blizn, a brak powik³añ skraca czas leczenia.

Charakterystyka:
• moc wyjœciowa 3W
• panel sterowania z kolorowym
ekranem dotykowym LCD
• predefiniowane programy zabiegowe
z mo¿liwoœci¹ ich modyfikacji
• mo¿liwoœæ dowolnego programowania ustawieñ
w trybie pracy ci¹g³ym oraz pulsacyjnym
• wielojêzyczne menu
• regulowana g³oœnoœæ oraz intensywnoœæ wi¹zki
œwiat³a naprowadzaj¹cego
• dwa lata gwarancji

• Zabiegi chirurgiczne: hemostaza i koagulacja, gingiwektomia, gingiwoplastyka, frenektomia, frenotomia,
biopsja, ods³anianie implantu, nacinanie i wycinanie dzi¹se³, ods³oniêcie zatrzymanego zêba,
usuniêcie p³ata dzi¹s³owego, wycinanie brodawki miêdzyzêbowej, plastyka przedsionka jamy ustnej,
wyd³u¿anie korony klinicznej, nacinanie i drena¿ ropni, usuwanie w³ókniaka,
wycinanie zmian na b³onie
œluzowej, redukcja
przerostu dzi¹se³.
• Periodontologia:
laserowy kireta¿,
usuwanie chorych,
zainfekowanych
oraz martwiczych tkanek
miêkkich w kieszonkach przyzêbnych,
dezynfekcja kieszonek dzi¹s³owych,
leczenie leukoplakii, aft, zmian opryszczkowych,
owrzodzeñ jamy ustnej.
• Endodoncja: pulpotomia, dezynfekcja kana³u korzeniowego.
• Protetyka: ods³oniêcie dzi¹s³a do wycisku pod koronê, kszta³towanie linii dzi¹s³a.
• Wybielanie: laserowe wybielanie zêbów – pe³ny ³uk w ci¹gu 60 sekund (Picasso+ 7W).

• Laser Picasso+
• walizka transportowa
• zestaw œwiat³owodowy ze szpul¹ i uniwersaln¹ rêkojeœci¹ (do stosowania
z jednorazowymi koñcówkami œwiat³owodowymi oraz koñcówk¹ wybielaj¹c¹)
• zestaw 25 szt. jednorazowych koñcówek œwiat³owodowych
• koñcówka do wybielania zêbów • bezprzewodowy sterownik no¿ny
• 3 pary okularów ochronnych • zasilacz sieciowy 230V
• zestaw 3 p³yty DVD z kursem zastosowania lasera • instrukcja obs³ugi

PICASSO • Nr 1 na œwiecie wœród diodowych laserów stomatologicznych

• Laser Picasso Lite+
• zestaw œwiat³owodowy ze szpul¹ i uniwersaln¹ rêkojeœci¹ (do stosowania
z jednorazowymi koñcówkami œwiat³owodowymi)
• zestaw 25 szt. jednorazowych koñcówek œwiat³owodowych
• bezprzewodowy sterownik no¿ny • 3 pary okularów ochronnych
• zasilacz sieciowy 230V • zestaw 3 p³yty DVD z kursem zastosowania lasera
• instrukcja obs³ugi.

Specyfikacja ogólna

•

Wymiary
(d³. x szer. x wys.)
• Waga
• Napiêcie robocze
•

Pr¹d znamionowy

240 x 150 x 160 mm
1 kg
AC 110/230V
50/60 Hz
3A 1.5A

•
•
•
•
•
•
•

Klasa lasera
Typ lasera
D³ugoœæ fali
Tryby pracy
Czas trwania impulsu
Czas przerwy pomiêdzy impulsami
Maksymalna moc wyjœciowa

IV (4)
diodowy GaAlAs
808 ± 10 nm
ci¹g³y, pulsacyjny
20 ms - 9,9 sekund
20 ms - 9,9 sekund
7W

IV (4)
diodowy GaAlAs
808 ± 10 nm
ci¹g³y, pulsacyjny
20 ms - 9,9 sekund
20 ms - 9,9 sekund
3W

Akcesoria

Koñcówka standardowa
System œwiat³owodowy
standardowy (do obcinania)
o d³ugoœci 3 metrów

Walizka transportowa

Jednorazowe koñcówki
œwiat³owodowe
o 200, 300, 400 µm
Koñcówka do wybielania
zêbów

Battery BOOST Pack
zasilacz akumulatorowy
do laserów Picasso
i Picasso Lite

Okulary ochronne
System œwiat³owodowy
z wielofunkcyjn¹ koñcówk¹

¯el do laserowego
wybielania zêbów
Kurs zastosowania
terapii laserowej na DVD

Przyk³adowe zastosowania

Modelowanie linii dzi¹se³

Ods³anianie zêbów
pod zamki ortodontyczne

Wybielanie

Odsuniêcie dzi¹s³a
przed wyciskiem

Kireta¿
i dekontaminacja
kieszeni przyzêbnych

Ods³anianie
implantu

Laserowa
chirurgia

Leczenie owrzodzeñ
pochodzenia
opryszczkowego
lub pleœniawkowego

Usuwanie
w³ókniaka

Nagrody
Lasery diodowe Picasso+ amerykañskiej firmy AMD LASERS s¹ najbardziej docenianymi i najczêœciej
nagradzanymi laserami diodowymi na œwiecie. Uhonorowane kilkudziesiêcioma presti¿owymi nagrodami.

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce:
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