
Model: Objednací kód: Druhy připojení:

PER-PTL-P Y1002654 NSK připojení

PER-KV-P Y1002655 KaVo® připojení

PER-SR-P Y1002656 Sirona® připojení

PER-WH-P Y1002657 W&H® Roto Quick připojení

PER-BA-P Y1002658 Bien-Air® Unifix® připojení

PER-M4-P Y1002659  Připojení na turbínovou hadici 
MIDWEST/M4

PER-B2-P Y1002660  Připojení na turbínovou hadici 
BORDEN/B2

Výhradní autorizovaný zástupce NSK pro ČR

Perio-Mate je používán v léčbě parodontálních kapes a peri-implantitidy. Během 

zákroku je velmi důležité vyhnout se poranění měkkých tkání a kořenových 

povrchů uvnitř jemného parodontu. Perio-Mate je vybaven ultrajemným vodním 

sprejem a práškem Perio-Mate na bázi glycinu, což zaručuje šetrné odstranění 

biofilmu z parodontálních chobotů za pouhých 20 sekund.

Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti dynamiky tekutin, NSK vymyslela 

bezpečnou a nanejvýš efektivní metodu tlakového spreje, který umožňuje 

rychlé a přesné odstranění plaku ze subgingivální oblasti. Kombinace 

Perio-Mate tenké trysky a pružné plastové trysky umožňuje bezpečnější 

postupy a nabízí optimální viditelnost a funkčnost. Tvar a složení trysky jsou 

uživatelsky jednoduché a umožňují snadný přístup k měkkým tkáním a zajišťují 

důkladnou a pohodlnou léčbu.

Výhody
• Inovativní tryska NSK • Hygienické jednorázové tryskové špice 

• Štíhlý design • Hladké otáčení trysky o 360˚ 

• Jednoduché čištění a údržba • Ergonomická trysková špice

• Regulace toku prášku prostřednictvím Power Control kroužku

Odstraňovač 
subgingiválního plaku a biofilmu

Perio-Mate kompletní systém

Kompletní set obsahuje
• násadec • 1x prášek 100 g • jednorázové špice (40 kusů) • sada na čištění a údržbu

Klinický postup
•  Ideální čas pro odstranění biofilmu zevnitř kapsy je dvacet sekund na zub (pět sekund z každé strany).

•  Lze použít do 5 mm od oblasti zasažené zánětem dásní.

*Protokoly s klinickými případy jsou k dispozici na vyžádání, lze je také nalézt na našich webových stránkách www.nsk-inc.com.

Omyvatelné v thermodesinfektoru
* Zásobník prášku a krytku zásobníku nelze omývat v thermodesinfektoru

Autoklávovatelné až do 135°C

Prášek pro subgingivální čištění
Na bázi glycinu

Model: Perio-Mate Powder

Objednací kód: Y900938
• 4 x 100 g v balení

Hygienické jednorázové 
špice
Model: Perio-Mate Nozzle Tip

Objednací kód: Y1002741
• 40 kusů v balení

špice

Obrázky jsou pouze ilustrativní, změny v designu bez upozornění jsou možné.
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Odstraňovač 
subgingiválního plaku a biofilmu

Tryska jejíž design je založený na analýze průtoku tekutin, 
zajišťuje bezchybný průtok prášku
NSK využívá zkušennosti z vývoje technologie turbín a přitom bere 

v úvahu, jak lékař musí manévrovat v omezeném prostoru. 

Výsledkem je, že ideální práškový sprej přesně odstraní subgingivální 

plak a biofilm s minimálním poškozením měkkých tkání.

Tenká tryska umožňuje práci v úzkých mezerách dutiny ústní
Tryska Perio-Mateu usnadňuje práci v těžko přístupných prostorech 

dutiny ústní a zároveň zajišťuje vysokou viditelnost při práci. Tvar trysky 

je navržen tak, aby zajistil snadný přístup k oblastem, které vyžadují 

vložení rukojeti pod úhlem, například mezi stoličkami.

Inovativní tryska NSK
Nová tryska NSK je vyrobena 

z poloprůhledného materiálu, který 

napomáhá lepší viditelnosti při ošetření. 

Jednorázové trysky zaručí hygienickou 

bezpečnost a stále stejnou účinnost.

Hladké otáčení o 360° pro bezpečnou 
a přesnou činnost
Násadec se může snadno otáčet pomocí prstů i během zákroku. 

Tryska umožňuje snadný přístup k těžko přístupným místům 

a nemá nepříznivý vliv na sousední zuby a kontury.

Ovládací kroužek průtoku prášku
Ovládacím kroužkem můžete jednoduše, pomocí jednoho prstu, 

ovládat intezitu proudění prášku až do jeho úplného uzavření 

a použití pouze vodního spreje pro výplach. Jednoduše a efektivně 

odstraníte biofilm a ošetříte místa se zánětem a to i v citlivých 

parodontálních chobotech a kolem implantátů.

Údržba
Tryska se špičkou, násadec a zásobník na 

prášek jsou snadno demontovatelné pro čištění 

a dekontaminaci. Čištění trysek je jednoduché 

díky příslušenství, které je součástí přístroje.

Flexibilní plastová 
tryska zajistí dokonalé 
a šetrné ošetření 
dentálních kapes

Tenká, flexibilní tryska se hladce po povrchu zubu dostane i do 

těžce přístupných míst aniž by vznikl nepříjemný pocit pro pacienta. 

Jednoduchým pohybem prstu natočíte trysku do správné polohy a tím 

zajistíte ideální roztřik prášku.


