
Dental Airflow Cihazı

Rahat Temiz Hafif Kolay
Temizlik Modu



Ergonomik tasarım
Daha esnek ve hafif

Kolay ve hızlı bağlantısı sayesinde hızlıca takın ve kullanmaya başlayın 
Hafif tasarımı sayesinde eliniz yorulmaz.

Tüm dental ünitler için uygundur.

Ağırlığı yaklaşık 125g’dir, piyasadaki benzer ürünlerden çok daha düşüktür (135-165g) .

Kolay açı ayarı, esnek kullanım.

Üç bölümlü 
air-polishing piyasemen tasarımı

Cihazın ağırlığı 
yaklaşık 125g’dir

0.7mm küçük kalibreli nozül

Lateral şeffaf toz kabı
kalan tozun daha kolay
gözlemlenmesini sağlar

Suprajinjival & Subjinjival modu 
ikisi bir arada

360° döndürülebilir 
Önceden bükülebilir subjinjival nozül



Ulusal patentli tasarımı ile 
Daha bilimsel Daha verimli

Subjinjival modu ile 
benzersiz dental air polisher 
(havalı parlatıcı)

0.7mm küçük kalibreli nozül

Toz ölçümleri için nozül kalibresi 0.7mm Su ölçümleri için nozül kalibresi 1.4mm 
Daha küçük kalibre, daha konsantre air polishing (havalı parlatma) sağlar 0,7 mm 
küçük kalibreli ağızlığa sahip dental air polisher (havalı parlatıcısı) olan piyasadaki 
şirketler arasında Woodpecker, EMS ve NSK bulunmaktadır.

Daha konsantre toz çıkışı 
Daha doğru ölçek

1 . 4mm

0 . 7mm

Suprajinjival & subjinjival modu
İkisi bir arada



360° döndürülebilir

Önceden bükülebilir subjinjival nozül

Üç yönlü toz çıkışı
Tek yönlü su çıkışı
Biyofilmleri verimli bir şekilde ortadan kaldırın
Kör uçları tamamen temizleyin

Üç bölümlü air polishing piyasemen tasarımı

Parçaları ayrılabilir piyasemen

Woodpecker piyasemenin, tıkanma olursa bakım 
yapmak için parçaları ayrılabilir, bu da onu tüm 
markalar arasında benzersiz kılar.

Kullanıcı dostu tasarım

Lateral şeffaf toz kabı, kalan tozun daha kolay 
gözlemlenmesini sağlar.



Siyah ve altın renkli tasarım, 
daha fantastik bir görünüm sağlar.



Air polishing çağında bir öncü

Neden air polishing seçilir?

Air polishing, dişte tutunan cisimleri (biofilm, pigment, yumuşak kir vb.) çıkarmak ve 
diş yüzeyini temizlemek için air polishing cihazları aracılığıyla diş yüzeyine toz ve 
su püskürtmek için basınçlı hava kullanılması işlemidir.
Air polishing, yeni çağda biofilm kontrolü için vazgeçilmez bir araç haline geldi.
Geleneksel ultrasonik ölçekleme ile karşılaştırıldığında, air polishing daha verimli 
ve rahattır, diş yüzeyinde çizilmeye neden olmaz ve yumuşak dokulara zarar verme 
olasılığı daha düşüktür, böylece hastanın gerilmesi için bir neden kalmaz.



Subjinjival nozül, kurulumdan sonra 360° döndürülebilir
Farklı açıları ayarlayarak dil tarafı, dudak tarafı ve diğer boşlukları 
temizleyebilir.
Daha kapsamlı subjival periodontal air polishing sağlar.

Önceden bükülebilir subjinjival nozül tasarımı, kör uçları temizlemeyi 
kolaylaştırır.

Toz için üç yöne ve su çıkışı için bir yöne sahip subjinjival nozül Minimum 
boyut sadece 0,25 mm’dir

Air polishing öncesi

Air polishing etkileri

Diş yüzeyinde etkin koruma

Air polishing öncesi

Air polishing tozunun sertliği, mineden çok daha düşüktür. Bu nedenle, aşırı geleneksel diş taşı temizliğinin 
neden olduğu diş yüzeyindeki hasara neden olmaz, dişlerimiz temizlik sırasında daha iyi korunabilir böylece 
hastaların deneyimini geliştirir ve işlem onayını hızlıca vermelerine yol açar.

Aşırı miktarda biofilm
Az miktarda biofilm 

kalıntısı ve bazı 
çizikler

Neredeyse hiç biofilm kalıntısı ve çizik yok

Ultrasonik temizlik sonrası

Biofilm görüntüsü

Air polishing sonrası

Air polishing sonrası

Air polishing sonrası



DAĞITICI

info@dunyadental.com


