Produktkatalog 2020–21
The Switch – dags att byta vinkelstycke?

Nyhet!

Minskad
aerosolspridning
med nya Z95 L

Nyhet!

iProphy
mobil puts

Höstkampanj

Nya vinkelstycken och erbjudanden från NSK
• iPhone 12 på köpet • AirPods Pro på köpet • 15% på S-Max M-serien

Välkommen till TS Dental
Efter en omskakande vår med Covid 19 är vi nu på gång igen med full fart framåt men med
respekt för att pandemin inte är över ännu. Det har diskuterats i Europa och USA om de aerosoler
som sprids vid tandvårdsbehandlingar orsakar smitta i högre grad på grund av den finfördelade

Alltid de bästa
garantierna på NSK!

dimman som bildas vid vissa behandlingar. Vi vet ännu inte tillräckligt om Covid-19 och mycket
forskning återstår innan vi vet svaret på alla våra frågor.
För extra försiktighet har NSK tagit fram vinkelstycket Z95L Switch. Det är ett ”rött” uppväxlat
vinkelstycke som har en funktion som innebär att luften stängs av. Borren kyls då med en
jetstråle istället för spraymist. Dropparna blir alltså inte finfördelade och de sprids inte heller lika
långt ut i rummet. Jetstrålen är anpassad för att säkerställa att borren trots avsaknad av luft får
rätt kylning. Z95L Switch är ett komplement till andra preventiva smittskyddsåtgärder som t.ex
visir, munskydd, skyddskläder, användande av kofferdamm och högkapacitetssug.
NSK har också via särskilda tester säkerställt att rengöringsmaskinen iCare+ verkligen är
effektiv mot Covid-19 och de testerna har visat positivt resultat. iCare+ har haft en kraftigt ökad
efterfrågan sedan pandemins start och därför har vi tyvärr fått något längre leveranstider på

Känn lugnet
hos TS Dental
TS Dental är ensam i Sverige om
att vara certifierad och auktoriserad för försäljning och service

maskinerna.

av NSK-produkter. Därav kan vi

I en tid där vi alla tänker på att hålla avstånd och hålla god handhygien så vill jag också nämna

och våra anslutna återförsäljare

våra hygieniska tangentbord och möss. När vi vet att det inte bara är våra händer som via kontakt

även erbjuda en TryggPlus-

med tangentbord och mus som orsakar kontaminering utan det även kan vara partiklar från

garanti för vinkelstycken som,

utandningsluft, så blir det än mer viktigt att enkelt kunna desinficera produkterna. Vi kan hjälpa

förutom tillverkningsfel, täcker

dig att välja rätt produkt som passar dig, vi har ett bredare sortiment än det som annonseras.

skador som uppstått på grund

Naturligtvis är de släta tangentborden enklast att torka av men det finns även de med lätt

av slitage, trauma eller felaktig

upphöjda knappar och även de med mer vanliga knappar i hårdplast som kan diskas under en

skötsel.

kran.

IT -support för tandläkare i norr
Vårt dotterbolag TS IT riktar sig mot tandläkarklinker i Norrland. Vår kompetens och kunskap
inom dental hårdvara kombineras med bl.a. support för röntgen, scanner – och journalprogram.
Vi erbjuder också generell IT-support för era datorer, nätverk och servrar.

Höstkampanj Z-serien
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Köp vinkelstycken ur Z-serien och få en iPhone 12
E L L E R få det femte vinkelstycket utan kostnad*.

Köp 5 –
iPhone 12
på köpet!

Köp 2 –
AirPods Pro
på köpet!

* Exakt modell som ingår specificeras vid produktsläpp från Apple.
Reservation för att tillgång kan ta tid från början för den senaste modellen.
* Vinkelstycket med lägst kostnad på köpet.
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Köp vinkelstycken ur Z-serien och få AirPods Pro
E L L E R ett NSK FX57 putsvinkelstycke på köpet.
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Trådlösa brusreducerade
hörlurar/headseat.

iCare+

Höggradigt rent utan värme
Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning, desinfektion (höggradigt rent) och ökad livslängd
på dina hand- och vinkelstycken. iCare+ rengör, desinficerar och smörjer 4 instrument utan att
använda sig av värme.
Med hjälp av de biologiskt nedbrytbara vätskorna n.clean och n.cid som maskinen sprayar utanpå
och inuti instrumenten uppnås en optimal rengöring och desinficering och instrumenten behöver
inte autoklaveras efteråt*.
iCare+ känner av om vinkelstycket är skadat och om vatten- eller kylkanaler är blockerade.
iCare+ är enkel att installera och använda, har automatisk processkontroll och spårbarhet.
Det finns möjlighet att välja mellan två olika konfigurationer – förberedd för två turbiner och två
lågvarv eller en turbin och tre lågvarvsvinkelstycken.
Det finns även adapter för scalerhandstycken.
*Gäller ej kirurgi- och endodontivinkelstycken som bör packas och steriliseras.

Leasa iCare+!

Månadskostnad: 1 036 kr

iCare+ Standardset
• Enhet • Adaptrar
• 1 flaska n.clean • 1 flaska n.cid
• 1 l olja • Programvara

Rengör
Desinficerar
Smörjer

Leasingpris beräknat på 5 år och 10% restvärde.

Med de biologiskt
nedbrytbara vätskorna
n.clean och n.cid uppnås
optimal rengöring och
desinficering.

NSK har verifierat att iCare+ är effektiv mot Covid-19
Enligt expertisens utlåtanden kan det fastslås att outspädd
n.cid som används enligt tillverkarens instruktioner kan
klassas som effektivt mot Coronaviruset.
n.cid

Desinfektionsmedel

n.clean

Rengöringsmedel
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NSK Premiumserie

Z-serien turbinvinkelstycken

Kopplingar

Z-serien består av eleganta kraftfulla turbinvinkelstycken med en maxeffekt på 26W. Instrumenten
är tillverkade i titan som är ett slitstarkt, lätt, greppvänligt, vibrationsdämpande och allergivänligt

Z-seriens turbinvinkelstycken
finns i versioner för:

material. Små huvuden med anpassad vinkel och smala halsar ger optimal åtkomst och sikt.
Ljudnivå och vibrationer är minimerade och ytan är behandlat med NSK Duragrip för ett säkert
och bekvämt grepp.

LED-koppling för instrument med
NSK-fattning.

Z-SERIEN 2 ÅR

Styrka i
världsklass

LED-koppling för instrument med
KaVo-fattning.

Sirona Quick Coupling

Z900L Standardhuvud
W&H Roto Quick

Bien-Air Unifix

Z800L Mindre huvud

Fyrportsspray, Dubbla jetmunstycken,
Clean Head System, kompakt glasstav
och keramiska kullager är standard i
NSK:s turbinvinkelstycken.
Den patenterade backventilen (inbyggd
i både NSK- och KaVo-kopplingen) förhindrar återsug av orala substanser.

Z900KL Standardhuvud
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Köp 5 vinkelstycken ur
Z-serien få iPhone 12 eller
det billigaste på köpet.

2

Köp 2 vinkelstycken ur Z-serien
få AirPods Pro eller putsvinkelstycke på köpet.

Z-serien lågvarv

NSK Clean Head
System förhindrar
återsug av
kontaminerande
aerosoler och andra
smutspartiklar.

Z45L för optimal

Instrumenten i Z-serien sätter en helt ny standard för lågvarvsvinkelstycken. Den optimala

åtkomst av molarer

utformningen ger dig ännu bättre åtkomst och sikt än något lågvarvsvinkelstycke tidigare.

Med Z45L når du svåråtkomliga kind-

Med ultra-minihuvuden och de smalaste halsarna någonsin når du svåråtkomliga behandlingsområden. Ljudnivån är reducerad till lägsta möjliga och vibrationerna knappt märkbara.
Z-serien är tillverkad i titan och ytbehandlad med NSK Duracoat som ger ett

tänder som vanliga vinkelstycken inte
kommer åt. Z45L kan användas med
både kort och lång borr. Sprayen kan

greppvänligt och tåligt instrument.

justeras från dimma till jet.
Z-SERIEN 3 ÅR

Mini med
fyrportspray

Z95L

• Fyrportspray
• Uppväxlad 1:5
• För FG borrar
• Max 200 000 v/m
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Z84L

• Minihuvud
• Fyrportspray
• Uppväxlad 1:5
• För FG borrar
• Max 200 000 v/m

Minihuvud

Z25L

• Direktväxlad
• För VST borrar
• Max 40 000 v/m

Z15L

• Nedväxlad 4:1
• För VST borrar
• Max 10 000 v/m

Z10L

• Nedväxlad 16:1
• För VST borrar
• Max 2 500 v/m

Z24L

• Minihuvud
• Direktväxlad
• För VST borrar
• Max 40 000 v/m

Z45L

• Uppväxlad 1:4.2
• För FG borrar
• Max 168 000 v/m

SDS-G5-ProLign

S-Max Pico

Världens minsta turbinvinkelstycke*

Ett system för interproximal reduktion vid arbete
med ortodonti och aligners.

S-Max Pico, NSK:s hittills minsta turbinvinkelstycke, ger ökad åtkomst och

Steriliserbara och kalibrerade filar.

större synfält. Ultra-minihuvud och supersmal hals ger avsevärt bättre sikt

1000 OrthoKit
+ NSK X55

och bättre åtkomst jämfört med vanliga turbinvinkelstycken.
Pico ingår i S-Max-serien som har höljen i rostfritt stål, keramiska kullager

7 900 kr

och clean-head-system. Pico kan köpas med alt. kopplas till LED-ljus och
passar på alla typer av kopplingar.

*Enligt tillverkarens mätningar.

M-SERIEN 1 ÅR

I erbjudandet ingår: 1000 OrthoKit G5-ProLign och
NSK X55 reciprocerande vinkelstycke.
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felaktig skötsel. Vill du handla tryggt handlar du av oss eller någon av våra återförsäljare.

Minskad aerosolspridning med the Switch
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TS Dental är det enda företag som är auktoriserat av NSK Nakanishi att importera och

E

Certifierad verkstad med TryggPlus-garanti
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Standardhuvud
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S-Max Pico

EVERK

Nyhet!

S

Fråga oss om
vinkelstycken!
I mer än 40 år har TS Dental
arbetat med vinkelstycken av
märket NSK.

Z95L Switch

• Fyrportspray • Uppväxlad 1:5 • För FG borrar • Max 200 000 v/m

Mycket forskning återstår innan vi vet tillräckligt om Covid-19 men som
en extra försiktighetsåtgärd har NSK tagit fram Z95L Switch – ett ”rött”

Clean Head System och
det inbyggda microfiltret
stoppar återsug av aerosoler
och andra partiklar vilket
hjälper till att förhindra
kontaminering av unitens
vattenledningar.

Vi är auktoriserad NSK-agent
och är utbildade inom handhavande och reparation
av NSK Nakanishi och vi
delar gärna med oss av vår
kunskap.

uppväxlat vinkelstycke med en funktion som stänger av luften. Borren kyls
då med jetstråle istället för spraymist, vilket innebär att dropparna inte
finfördelas och inte får lika omfattande spridning.

Turbinvinkelstycke

Lågvarv spraymist

Z95L Switch jetstråle

Genom att vrida om en skruv
på bakstycket ändras läget
från vanlig kylning genom
spraymist till en vattenstråle
med optimal anpassning för
att kyla borren.

Beställ din
servicepåse på
tsdental.se
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NSK Standardserie

S-Max M-serien

turbinvinkelstycken
NSK:s standardserie har mycket hållbara interna komponenter och chucksystem för enkelt
och säkert borrbyte samt en slimmad design för att möta önskemål om att mer obehindrat nå
molarerna. Instrumenten når hela 26 W i effekt, samtidigt som vibration och ljudnivå är låg.

NSK Clean Head
System förhindrar
återsug av
kontaminerande
aerosoler och andra
smutspartiklar.

Höljet i S-Max-serien är tillverkad i rostfritt stål, den blästrade ytbehandlingen ger ett säkert grepp.

M-SERIEN 1 ÅR

Kopplingar

M900L Standardhuvud

NSKs turbinvinkelstycken finns i version som passar för alla kända
kopplingar.
Clean Head system, Tryckknappschuck, Fyrportspray och keramiska
kullager är standard i NSK:s S-Max serie. Den patenterade backventilen
(inbyggd i NSK-kopplingen) förhindrar återsug av orala substanser.

M800L Minihuvud

15%

M900KL Standardhuvud

M800KL Minihuvud

på hela S-Max
M-serien

S-Max M lågvarv
S-Max lågvarvsserie är driftsäker, har hög
M-SERIEN 1 ÅR

prestanda och interna komponenter med
mycket hög hållbarhet. Designen är slimmad.
Chucksystemet gör borrbytet enkelt och säkert.
M95-, M25- och M15-vinkelstycken finns både
med och utan ljus, M65 finns enbart utan ljus.

M95L

Clean-head-system och kompakt glasstav är standard i S-Max
M-serien lågvarv. M95L har dessutom keramiska kullager och
fyrportsspray.

LED-kopplingar

• Fyrportspray
• Uppväxlad 1:5
• För FG borrar
• Max 200 000 v/m

M25L

• Direktväxlad
• För VST borrar
• Max 40 000 v/m

M15L

• Nedväxlad 4:1
• För VST borrar
• Max 10 000 v/m

M65

• Direktväxlad
• För HST borrar
• Max 40 000 v/m

FX57

Profylaxvinkelstycke
• Nedväxlad 4:1
• För skruvkoppar

Inbyggd backventil hindrar återsug från kopplingen
och kontaminering av unitens vattenledningar.

Uppgradera alla dina turbinvinkelstycken med LED-ljus
NSK:s teknik med LED i kopplingen är driftsäkrare än system med lampan i vinkelstycket,
eftersom kopplingarna inte diskas eller autoklaveras i samma grad. Ljuset blir också mer
fokuserat när det leds genom vinkelstyckets glasstav istället för att lysa direkt från dioden.

LED-koppling för instrument med NSK-fattning.

Du får även ett mycket starkare ljus och större ljusfält än med tekniken där man skiftar till
LED-diod genom att endast byta ut lampan i en befintlig koppling. Spänningen till dioden
regleras också via elektronik i kopplingen, detta för att dioden inte ska skadas om kopplingen
monteras på utrustning med avvikande spänning.
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LED-koppling för instrument med KaVo-fattning.

Varios Combo Pro 3 i 1

Scaling, Prophy och Perio i samma maskin
En användarvänlig och tillförlitlig maskin som kombinerar skonsam
scalerteknik med pulverblästring av tandytan. Med periopaketet som
tillval kan även djupa fickor rengöras.

Med Varios Combo Pro är
tandhygienistens maskinpark
så gott som komplett

Piezo scalerhandstycke

Skonsam scaling med piezoteknik som
innebär mindre obehag för patienten.

Prophy

handstycke för pulverblästring
Avlägsnar effektivt smuts och missfärgningar
från tandytan.

Varios Combo Pro

48 900 kr
inkl. perioenheten

Perioenhet

tillvalshandstycke perio
Varios Combo Pro Standardset
• Scalerhandstycke • 3 scalerspetsar • Prophyhandstycke • 15 portionsförp. pulver • Pulverbehållare
• Vätskebehållare • Fotkontroll • Sterilisationskassett

För behandling i periodontala fickor. Med
separat pulverbehållare – maskinen anpassar
sig för subgingival pulverbehandling.

Prophy-Mate Neo pulverpolerare

Perio-Mate För behandling av tandfickor

Blästrar skonsamt bort beläggningar och fläckar. Mycket lätt,

För skonsam rengöring av tandfickor och behandling av periimplantit.

utformad för att minska belastningen på händer och handleder.

Rengör utan att skada mjukvävnad och rotytor. Enkel att använda,

Neo ger en mycket stabil pulverstråle och klarar lång

roterar smidigt i 360°.Pulverflödet regleras med kontrollringen på

behandlingstid utan stopp.

handstycket.

Ansluts på turbinkoppling.

Ansluts på turbinkoppling.

4 flaskor pulver ingår vid köp av en Prophy-Mate
(värde 1.080:-).

Pulver
på köpet!

Prophy-Mate Standardset

4 flaskor pulver ingår vid köp av en Perio-Mate
(värde 950:-).

Pulver
på köpet!

Perio-Mate Standardset

• Prophy-Mate handstycke • 2 munstycken • Borste och ståltråd för rengöring

• Perio-Mate handstycke • 1 flaska Perio-Mate pulver • Extra spetsar

• Nyckel för skifte av munstycke

• Borste och ståltråd för rengöring • Nyckel för skifte av munstycke

Både Perio-Mate och Prophy-Mate Neo passar till NSK FlexiQuick-koppling och finns även för alla kända märkens kopplingar.
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NSK mobil tandvård

Endo-mate TC2 – säker kanalrensning
Endo-Mate TC 2 har 5 möjliga vridmomentinställningar. Vid uppnått
motstånd stannar filen och backar upp. Detta minskar risken för att
filen fastnar och går av. Den automatiska backfunktionen har även
en larmsignal som varnar ljudligt innan det inställda vridmomentvärdet når toppbelastning.
Det går att välja mellan 9 olika hastigheter och dessa kan varieras
ytterligare genom användning av olika växlar. Friheten att välja
hastighet gör att användaren aldrig blir låst till ett filsystem.
TC2 fungerar med alla roterande filsystem.

iProphy mobil

Sladdlöst putsvinkelstycke
• Enkel åtkomst i alla lägen utan hindrande sladd
• Inget behov av fotkontroll
• Fast varvtalsinställning 500–2500 min-1
• Litet smidigt putshuvud som kan monteras i 6 olika lägen
• Möjlighet att använda putshuvuden av engångstyp med hjälp 		
av adapter (tillval)
• 60 min laddning för 90 min kontinuerlig användning.

Huvudet med snabbkoppling
kan ställas in i 6 olika lägen för
optimerad åtkomst.

Nyhet!

TC2 har en tydlig display
där alla dina inställningar
enkelt kan överblickas.

MPA-huvud
Endo-Mate levereras med
standard-huvud och kan
kompletteras med MPA-huvud
för enklare anslutning till
apexmätare. Nedväxlat 16:1.

Endo-Mate TC2
Standardset
• Endo-Mate TC2 motor
• MP-F16R huvud • Laddare

iPex 2

Viva-Mate G5

Med ännu bättre precision
En tillförlitlig, liten och smidig apexlokalisator – ungefär samma
storlek som ett kreditkort! Ipex2 är utrustad med avancerad
SmartLogic-teknologi och använder sig av två frekvenser som
analyseras separat. Konventionella mätare blandar frekvenserna
vilket ger sämre resultat.Displayen visar djupet visuellt samt
indikerar med ljudsignaler hur långt från apex filen befinner sig.

Liten men kraftfull portabel
motor och enhet
Mikromotor med LED-ljus för orala standardingrepp och
protesarbeten. Viva-Mate G5 har mycket jämn gång,
även vid höga varvtal, högt vridmoment, låg värmeutveckling samt låg ljud- och vibrationsnivå.
Uppladdningsbar – batteritid 2 tim.
Kan kopplas till fotkontroll (tillval).

iPex2
Standardset
• Kontrollenhet
• 1 st probe
• 3 s. filklämmor
• 3 st läppkrokar
• 1 st testverktyg
• batterier

Viva-Mate G5 Standardset

• Kontrollenhet • Hållare för handstycke • Motor • Nätsladd • Väska
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NSK mobil tandvård

DentalOne Mobil utrustning

Leasa DentalOne

Lätt att packa upp och ned, enkel att förflytta. Dentalone är utrustad

Månadskostnad: 1 981 kr

med sug och kompressor, funktionsdisplay, kolfri motor med ledljus, scaler med led-ljus och kombinationsspruta med led-ljus samt
inbyggd flaska för vattenförsörjning.

Plug
and play

Leasingpris beräknat på 5 år och 10% restvärde.

– sätt i elkontakten
och kör!

VIVA ace

Mobil, bärbar utrustning med
många användningsområden

Leasa VIVA ace

Månadskostnad: 1 662 kr

Lätt att bära (endast 8,6 kg), snabb och enkel att starta upp.
Instrumenthållaren kan justeras i fyra höjdlägen.

Leasingpris beräknat på 5 år och 10% restvärde.

Micromotor: NLX Plus – kolfri micromotor med ett
varvtalsområde på 1000–40000 v/min och ett vridmoment
på 4.0 Ncm. Även Endo-Mode finns med 100–5000 v/m,
torquebegränsningsmöjligheter och auto-reverse.

Scaler: Varios Scaler med endo, perio och general mode,
tillgängligt över 70 spetsar.

Bläster: Lätt och smidig 3-funktionsbläster.
Sugsystem: Ett relativt starkt sugsystem med
kapacitet om 90 l/min.
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Surgic Pro

Precision, säkerhet, styrka
Surgic Pro är en pålitlig enhet med kompromisslös precision, hållbarhet, styrka och snabbhet.

SGL70M Micromotor med justerbart LED-ljus.

Enkel att manövrera med ett enkelt och välutvecklat programmeringssystem. Totalt kan 36

NSK:s minsta och lättaste hittills.

program ställas in (8 program med 8 programsteg i varje) vilket är en stor fördel när olika

Vridmoment: 80Ncm.

implantatsystem används.

Varvtal: 200~40.000 v/m.

NSK Surgic Pro har ett integrerat system för NSK:s unika handstyckskalibrering, en garanti för

Finns även i version utan ljus.

säker inställning av varje vinkelstycke.

Surgic Pro (230V)

Standardset med vinkelstycke

•
•
•
•
•

Kontrollenhet med vridmomentskalibrering
SGL70M mikromotor med LED-ljus
Fotkontroll
X-SG20L vinkelstycke med optik (nedväxlat 20:1)
Kylvattenslang (5 st.) & andra tillbehör

Handstycke på köpet!

Förutom vinkelstycket X-SG20L (som ingår
som standard) ingår handstycket X-SG65 L
vid köp av en Surgic Pro (värde 10.900:-).*

Kirurgipaketet
består av SurgicPro, VarioSurg3
och iCart Duo kirurgivagn
(en fotkontroll styr dubbla motorer).

Leasa
kirurgipaketet

Månadskostnad: 1 763 kr

Leasingpris beräknat på 5 år och 10% restvärde.

VarioSurg3

Kraftfullare än någonsin
Piezokirurgi är skonsamt för patienten. Nya VarioSurg3 har 50% högre prestanda än föregående
modell för att effektivisera ingreppen. VarioSurg3 är användarvänlig med lätt och smidigt
handstycke och enkel konsol. LED-lampor ger optimal belysning i behandlingsfältet.

iCart Duo

Spetsar på köpet!
Extra valfria spetsar ingår till ett
värde av 9.325:-.*
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VarioSurg3 Standardset
• Kontrollenhet • Piezohandstycke med LED-ljus
• Fotkontroll • Spetskit med 6 st spetsar
• Sterilisationskassett

Kirurgivinkelstycken
X-serien för implantat

NSK dubbeltätning eller
NSK Clean Head System
förhindrar återsug av
kontaminerande aerosoler och
andra smutspartiklar.

Hand- och vinkelstycken i titan

X-DSG20L med ljus,

X-SG20L med ljus,

X-SG25L med ljus,

X-SG93L med ljus,

X-SG65L med ljus,

nedväxlad 20:1.

nedväxlad 20:1.

direktväxlad 1:1.

uppväxlad 1:3.

direktväxlad 1:1.

Finns i version utan ljus.

Finns i version utan ljus.

Enkelt montera isär vid rengöring.

S-Max-serien

Z-serien

I rostfritt stål, utan ljus

Med 45° vinkel

för implantat

för implantat

Kirurgihandstycken

Kirurgivinkelstycke
För implantat i zygomatiska
och pterygoida ben

Minimal vibration för optimal precision

Nyhet!

S-Max SG20

Z-SG45L med ljus,

SGS-ES

SGA-ES Vinklat

SGX-E20R

nedväxlad 20:1.

uppväxlad 1:3. I titan.

Rakt direktväxlat 1:1.

handstycke 45 grader 1:1.

Nedväxlad 20:1.

Tryckknapp.

Finns i version utan ljus.

Finns i uppväxlad version 1:2.

Finns i uppväxlad version 1:2.

Vridchuck för låsning av borr.

Osseo 100

ISD900

Med Osseo 100 testas enkelt implantatstabiliteten och osseo-

Med ISD900 drar du snabbt och säkert åt/lossar fixturens

integrationen. Den ger ett tillförlitligt resultat så att du vet om

täckskruv. Momentbegränsningen kan ställas in från 10 till 40

implantatet kan belastas, något som är extra viktigt när t.ex

Ncm, hastigheten kan ställas på 15, 20 eller 25 varv per minut.

högriskpatienter behandlas.

Vridmomentet kan kalibreras så att verktyget blir tillförlitligt.

Mätningen sker enkelt i tre steg: 1. Skruva fast den medföljande

ISD900 stannar när angett torquevärde uppnåtts.

mätpinnen på implantatets interna gängor. 2. Sikta med Osseo

Ljudsignaler indikerar hur hårt du drar.

100 på av mätpinnen. 3. Osseo 100 skickar en magnetisk puls som

ISD900 har en tydlig display och är enkel att ställa in.

åstadkommer vibrationer i mätpinnen och utifrån det visas ett

Skruvdragaren drivs av uppladdningsbara

isq-värde mellan 1 och 99. Högre värde betyder högre stabilitet.

batterier.

Implantatstabilitetsmätare

1.

Protetikskruvdragare

2.

ISD900 Standardset
• Skruvdragare • Laddare
• Enhet för vridmomentskalibrering
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Hygieniska tangentbord
Speciellt tillverkade för att användas i miljöer där det ställs stora krav på hygien.
Alla våra tangentbord kan rengöras och desinficeras på 10 sekunder mellan varje patient.

Nu är det viktigare
än någonsin att enkelt
kunna desinficera
tangentbordet.

Purekeys 400
Med upphöjd bakkant som ger fast
lutning på tangentbordet. Finns i både
trådbunden och trådlös version.

Köp 2 Purekeys
tangentbord –
få en Purekeys
mus på köpet!

Purekeys
Ett mycket användarvänligt mekaniskt tangentbord med helt
slät silikonyta som är lätt att rengöra. Purekeys är tillverkad
med vattensäker teknologi (IP65), silikonytan torkas lätt av med
valfritt desinfektionsmedel.

Purekeys 401 Trådbundet tangentbord med touchpad.

För enkel och effektiv rengöring finns en knapp som tillfälligt
stänger av tangentbordet.

Cleankeys CK5-USB

Active Key

Ett trådbundet slimmat tangentbord med yta av glas och touch-

Active Key är tangentbordet för dig som inte kommer överens

tangenter. Vattensäkert och dropptåligt och med full ISO-layout

med den släta ytan på andra hygieniska tangentbord.

för lätt navigering. CK5-USB har en mer kompakt design än

Knapparna är låga och gjorda i mjukt silikon så det går bra att torka

tidigare CK4-modell. Den helt släta glasytan av reptåligt Corning

av och desinficera – man kommer åt även mellan knapparna.

Gorilla-glas torkas lätt av med valfritt desinfektionsmedel.

Finns även i trådlös variant.

TS Dental är svensk generalagent för NSK
Box 37, 911 21 Vännäs, Tel. 0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se
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Sortimentet i katalogen kan även köpas via
Svensk Dentalservice / www.dentalservice.se

nittio5noll9 / Tryckeri City / Umeå-20

Våra erbjudanden gäller inte i kombination med avtalspriser eller andra rabatter. De gäller t.o.m. 23/12 -20 och gäller även hos Svensk Dentalservice. Alla priser är exkl. moms.

