
ETKINLIK
MOLAR VE PULPITISLERDE 

ETKİN ANESTEZİ

AVANTAJLAR
HIZLI HATASIZ ANESTEZİ

AYNI SEANSTA BİRDEN FAZLA DİŞ

KONFOR
STRESSİZ VE AĞRISIZ 

EK ANESTEZİ GEREKMEZ
DUDAK VE YANAK UYUŞMAZ

Fark yaratmak isterseniz!..
Mandibular anesteziyi unutmalısınız...

Sleeperone, elektronik bir anestezi sistemidir. Intralig-s iğneleriyle kombine edilmiş sistem, intraligamenter anestezide en 
etkili yöntemdir. Sleeperone ‘la acısız ve zahmetsiz enjeksiyon yaparsınız, iğne kırılması yada isteğinizden fazla delinme 
gibi sorunlara maruz kalmazsınız. Sleeperone el ünitesi, pedalı ile mükemmel bir şekilde kontrol edilebilmektedir. Bu 
özellikleri sayesinde acısız gingival anestezi ve intraligamenter penetrasyon gerçekleştirir. Sleeperone ile çalışacağınız 
noktada parmağınızı iğneye mümkün olan en yakın kısımdan tutup, ayağınızla hızını kontrol ederek, hastanız herhangi bir 
acı duymadan çalışabilirsiniz.

Başarısızlık yaşamayacağınız kolay, acısız anestezi imkanı sunar. Rotasyonlu iğne Quicksleeper ‘ın kortikal kemiği 
kolayca geçmesini sağlayan üstün bir özelliğidir. Böylece “osteocentral anestezi”  yapabilirsiniz.

OSTEOCENTRAL ANESTEZİDE EN ETKİLİ YÖNTEM...

Pulpitis mandibular azı dişlerde bile osteocentral tekniği ile basit, hızlı, derin ve 
radikal etkili anestezi sağlar.

DHT İğneleri kolay ve acısız penetrasyona imkan veren 
spesifik baz indikatöre ve patentli bir eğime sahiptir.
Spesifik eğimleri standart iğnelerin ak-
sine, bisturi ucuyla özdeş kesme özellikleri 
gösterir. Bu sebeple 3 avantajı öne çıkarır:
aDHT iğneleri dokuyu yırtmak yerine insize eder ve 
böylece mukozaya acısız penetrasyon imkanı verir.
aStandart modellerle kıyaslandığında intraligamenter ve 
intraseptallerde de yüksek penetrasyon kapasiteleri vardır.
aPenetrasyon için gereken güç %29 azaltılmıştır. 
(A.Steele ve Coll tarafından yapılmış çalışma)

4.000 € 
+ 

KDV

*Maksimum sonuç elde etmek, iğne kırılmalarını 
veya operasyon sonrası yan etkileri önlemek 
için, uygulanan anestezi tipine karşılık gelen iğne 
modeline riayet ediniz. 
*Kullanmadan önce kullanma talimatını 
okuyunuz.

aKablosuz ve bataryasız pedal.
aKüçük kontrol ünitesi- dental ünite kolayca gizlenebilir.
aEnjekte edilen miktar el aletinin tüm çevresinde her pozisyonda kolaylıkla görülebilir.
aKortikal kemiği geçerken iğne tıkanmasını engelleyen otomatik enjeksiyon sistemi vardır.
aDudak koruyucu konteynıra entegre edilmiştir.
aEsnek kablosu el aletinin kullanımını kolaylaştırır.
aSızıntı, kırılma ve bükülmeleri önler.
aPenetrasyon çok daha kolay ve çok daha acısızdır. INTRALIG-S KARPÜL İĞNESİ

Uçlar;
9 mm- 12 mm -16 mm 
Paket içeriği : 100 Adet

. .

Konforlu Ağrısız...
Anestezi maliyetiniz 

değişmeyecek...

1.950 € 
+ 

KDV

20 € 
+ 

KDV

ANESTEZİ CİHAZI
KONFORLU AĞRISIZ ANESTEZİ...
ANESTEZİ MALİYETİNİZ DEĞİŞMEYECEK!
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