
Ефективни.
Гъвкави.
Щадящи.

Профилактика & Пародонтология

Пиезо скалер наконечници PB-3 и PB-3 LED 
Ултразвукови скалери от висша класа 
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W&H гама от накрайници 
Гамата от накрайници, разработена с помощта на крайни 
потребители, напълно отговаря на изискванията на съответните 
приложения и на индивидуалните стъпки на лечение.

Лесни за почистване
И двата пиезо скалер наконечника могат лесно да бъдат 
разглобени с цел по-добро и безпроблемно почистване 
и подлежат на термодезинфекция и стерилизация.

Удобни и комфортни
Формата на наконечника 
и ниското му тегло осигуряват 
максимален комфорт. 

W&H ултразвуковият скалер се отличава с бързо отстраняване 
на зъбен камък и щадящо, минимално инвазивно приложение. 
Той предлага оптимален комфорт и е подходящ за най-различни 
приложения благодарение на ефективната гама от W&H накрайници. 
Най-съвременната пиезо технология подобрява ефективността 
и тактилното усещане при всички клинични индикации.

Пиезо скалери от висша класа      



Piezo Scaler Tip Card
Scaling

Even W&H Tips are not immune 
for signs of wear. For this reason 
please use the tip-card.
If your tip is near the red line 
it is time to change.
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Полезни аксесоари
Сменяйте лесно 
и безопасно накрайниците 
с приспособлението за смяна 
и ги проверявайте с картата 
за накрайници.

Максимална ефективност 
Висока производителност 
и в същото време щадящо 
приложение за минимално 
инвазивно и безболезнено 
приложение.

5х LED пръстен
Осветяване на обработваната 
зона с качеството на дневна 
светлина благодарение на 
PB-3 LED наконечника с 
5 LED диода.

Постоянно охлаждане на 
обработваната зона
Интегрираният спрей 
осигурява постоянно 
и ефективно охлаждане 
на обработваната зона.
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Разнообразна гама от приложения

Благодарение на плавното регулиране на мощността W&H пиезо 
скалерът безпроблемно се настройва за съответното приложение 
и накрайник. От профилактика и пародонтология през ендодонтия или 
микропрепарация на възстановявания до предпазване повърхността  
на имплантите, възможностите за приложение на пиезо скалерите  
са много.

Възстановяване Универсално Пародонтология Ендодонтия
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Налични системи 

W&H пиезо скалерът може да бъде оптимално интегриран към Вашия 
индивидуален работен процес. Изберете лесното самостоятелно 
решение с Pyon 2, Tigon или Tigon+ или използвайте предимствата на 
решенията за вграждане за удобна цялостна интеграция във Вашия 
дентален юнит.

Решения за вграждане
Избрани производители на юнити предлагат пиезо скалера на W&H като напълно интегрирано 
решение за задвижване в рамките на цялостната система. Управлението се извършва просто 
и лесно чрез контролния панел на Вашия дентален юнит. Попитайте W&H или производителя на 
Вашия дентален юнит за W&H пиезо скалери като решения за вграждане. 

Pyon 2 пиезо скалер
Plug-and-play решение 
за всички апарати с LED 
наконечник. Просто свържете 
и сте готови за работа.

Tigon+ пиезо скалер
Изключително самостоятелно 
решение с подгряване на 
течността за максимален 
комфорт на пациента.

Tigon пиезо скалер
Самостоятелно решение 
с резервоар за охлаждащо 
средство и LED наконечник. 
Лесен за употреба.
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Интегрирана пиезо технология

PB-2 E LED аналогов кит за 
вграждане 
Китът за вграждане PB-2 E 
LED се доставя с наконечник 
PB-3 LED.

PB-3 аналогов кит за вграждане: W&H решение за вграждане 
С решенията за вграждане на W&H, като например PB-3 
аналогов кит за вграждане, Вие имате на разположение 
ултразвуков апарат готов за работа. Пиезо скалерите са  
с добра съвместимост и с възможност да бъдат комбинирани.

Регулиране на мощността
Можете да настроите 
мощността оптимално 
за приложението чрез 
потенциометър.

Независимо дали ще изберете PB-2 E LED или PB-3 китове за 
вграждане, и двата интегрирани пиезо скалера на W&H могат да 
се управляват удобно с педала за управление, да се активират 
с превключвател и настройват чрез потенциометър. 

PB-3 LED наконечник 
5х LED пръстенът осветява 
обработваната зона 
с качеството на дневна 
светлина.

Пиезо скалер кит за 
вграждане
Лесно за вграждане решение 
за интегриране в наличния 
дентален юнит. 
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Аналогов кит за вграждане: PB-3 PB-2 E LED

Пиезо контролер: PC-1.0 PB-2 E LED

Захранващ шлаух: ✔

Наконечник: PB-3 PB-3 LED

Електрически комплект за 
свързване: ✔

Потенциометър: ✔

Приспособление за смяна на 
накрайника с монтиран накрайник: 1U, 1P 1U, 3U, 1P

Карта за накрайници: ✔

Пълна информация за W&H пиезо скалери 
Pyon 2, Tigon и Tigon+ като самостоятелни 
решения ще намерите на wh.com

Технически данни

Съдържание на доставката – пиезо скалер, 
който може да се интегрира »W&H пиезо 

скалерът се справя 
с лекота с неща, 
които често не 
могат да бъдат 
постигнати на 
ръка. Убедителен 
продукт! «

Таня Еберле, 
дентална хигиенистка, 
Германия

Прочете статията на 
wh.com

Пиезо скалер наконечник: PB-3 PB-3 LED

Светлина: Без светлина 5х LED пръстен

Захранващ шлаух с куплунг: 1,8 m

Тегло на наконечника: 52,5 g

Дължина без накрайник: 104,3 mm

Диаметър: 20,2 mm

Самостоятелни решения 



Made in
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Правата за промени запазени

Фиг. Снимки. Допълнителното оборудване и съдържанието на
показаните аксесоари не са включени в съдържанието на доставката.

W&H Пиезо скалери 
Ефективни, гъвкави, щадящи

Бързо отстраняване на зъбен камък 

Разнообразна гама от приложения

Минимално инвазивни

W&H Bulgaria Ltd. 
Pirin Str. 91, Office Nr. 6 
1680 Sofia, Bulgaria 
t + 359 2 854 95 65, + 359 2 854 95 66 
f + 359 2 854 95 90 
office.bg@wh.com
wh.com

Дистрибуция: 

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t  + 43 6274 6236-0
f  + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Производител: 


