
Wysokowydajny ssak + 
lusterko w jednym instrumencie

Więcej informacji na stronie dentsplysirona.com

Purevac® 
ssak i lusterko w jednym

Dwa narzędzia w jednej ręce



Zapewnienie widoczności i usuwania 
pozostałości pozabiegowych jedną ręką
Nowy system Purevac HVE (wysokowydajny ssak) pozwala jedną ręką usuwać 
płyn i pozostałości pozabiegowe, zapewnić retrakcję, widoczność i oświetlenie 
podczas zabiegów stomatologicznych.

Adapter do 
rękawa pasuje 
do zaworu 
HVE 11 mm.

Zwiększona efektywność 

Zgodnie z opinią stomatologów 
w badaniu użytkowników

Lepsza widoczność

Niezaparowujące lusterko z 
systemem ciągłego odsysania 
płynów i pozostałości. 

Większa objętość 
odprowadzanego płynu

O 135% więcej niż w przypadku 
ssaka o niskiej efektywności. 

Łatwiejsze ustawienie
O 69% lżejszy i o 130% bardziej 
elastyczny niż standardowy 
rękaw HVE. 

1,5-metrowy rękaw do końcówki 
HVE z lusterkiem i z systemem 
zapobiegającym skręcaniu oraz 
ruchomym w zakresie 360° 
przyłączem.

Ograniczenie hałasu

14% mniej niż w przypadku 
standardowej końcówki HVE. 
5% mnniej niż ślinociąg o niskiej 
wydajności. 

Rozwiązanie pasujące 
do każdego zaworu 
HVE
System Purevac HVE z 
adapterem do rękawa zapewnia 
ergonomię pracy i pozwala 
bezpiecznie podłączyć 11-
milimetrowy zawór HVE do 16-
milimetrowego złącza końcówki 
z lusterkiem. 

11 mm 16 mm

System Purevac® HVE 
- ssak, lusterko i adapter do rękawa
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Lepsza widoczność 

FS Rhodium

Powlekane rodem, 
metalem 
szlachetnym 
odpornym na 
działanie 
związków 
chemicznych i 
kwasów. 

Lepsze, bezpieczniejsze i 
szybsze zabiegi 
stomatologiczne
Jeden innowacyjny system do różnych procedur.

NIezaparowujące lusterko zapewnia  
widoczność i oświetla pole 
zabiegowe 

Zaokrąglone, gładkie 
krawędzie do retrakcji 

śluzówki w jamie ustnej

Wloty zapewniają dostęp 
powietrza, ograniczając zasysanie 
śluzówki i przepływ wsteczny 
płynów

Podłączenie 
bezpośrednio do 

zaworu HVE 16 mm

Do 100 cykli w 
autoklawie

Skaling 
ultradźwiękowy

Polerowanie 
gumką polerską

Strzykawka
wodno-powietrzna

Irygacja Piaskowanie

Opracowanie na 
mokro

Lakowanie

Opracowanie na 
sucho



Lepsza widoczność 

FS Rhodium

Powlekane rodem, 
metalem 
szlachetnym 
odpornym na 
działanie 
związków 
chemicznych i 
kwasów. 

Lepsze, bezpieczniejsze i 
szybsze zabiegi 
stomatologiczne
Jeden innowacyjny system do różnych procedur.

NIezaparowujące lusterko zapewnia  
widoczność i oświetla pole 
zabiegowe 

Zaokrąglone, gładkie 
krawędzie do retrakcji 

śluzówki w jamie ustnej

Wloty zapewniają dostęp 
powietrza, ograniczając zasysanie 
śluzówki i przepływ wsteczny 
płynów

Podłączenie 
bezpośrednio do 

zaworu HVE 16 mm

Do 100 cykli w 
autoklawie

Skaling 
ultradźwiękowy

Polerowanie 
gumką polerską

Strzykawka
wodno-powietrzna

Irygacja Piaskowanie

Opracowanie na 
mokro

Lakowanie

Opracowanie na 
sucho



P/N Opis

CD2006 Purevac® HVE Mirror Tips 6 FS Rhodium

CD2012 Purevac® HVE Mirror Tips 12 FS Rhodium

11010 Purevac® HVE 3 FS Rhodium Mirror Tips

11000

System Purevac® HVE z końcówkami i lusterkiem oraz adapterem do 
rękawa  
Uwaga:  adapter do rękawa przeznaczony tylko do zaworu 11 mm.

Zabiegi powodujące powstanie 
aerozoli i rozprysków materiału 
mogą stanowić zagrożenie dla  
pacjentów i stomatologów.

5x

Aerozole 
mają zasięg

do

2,5m

Najbardziej 
powszechną 

przyczyną absencji 
w pracy wśród 

stomatologów jest

INFEKCJA
ODDECHOWA

Podczas zabiegów 
stomatologicznych 

aerozoli 
zanieczyszczonych 

bakteriami przybywa 

 Badanie wykazało, że system Purevac HVE usuwa o 90% więcej aerozoli 
podczas skalingu ultradźwiękowego niż ślinociąg o niskiej wydajności

System Purevac HVE 

90% 
usuniętych aerozoli

Ślinociąg niskiej wydajności

0% 
usuniętych aerozoli

Informacje o produktach
Środowisko z mniejszą ilością 

potencjalnie szkodliwych aerozoli
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