
Se speciální profukovací tryskou lze čištění provádět 
velice snadno. Preventivní čištění předchází případnému 
ucpání. K dispozici jsou profukovací trysky na všechny 
typy rychlospojek i na hadice Midwest a Borden. Balení 
obsahuje i kartáček a čistící dráty.

Snadná údržba Doporučená pozice trysky

Efektivnější čištění dosáhnete nastavením sklonu trysky 
v úhlu mezi 10° a 60°, ve vzdálenosti 3-5mm od 
povrchu zubu. Tento úhel se liší od ostatních pískovačů 
na trhu. Valivý efekt a absorpce sférických částeček 
FLASH pearl je optimální při nastavení trysky právě 
v tomto úhlu. Proud spreje se aplikuje od okluzálního 
povrchu k cervikálnímu okraji zubu.

od 3 do 5 mm

mezi 10° a 60°

■ Obj. kód
 0312039 070

■ Obj. kód
 T797-010

■ Obj. kód
 T798-135

■ Obj. kód
 0312029 070

■ Obj. kód
 T798-133

■ Obj. kód
 Z016-112

■ Obj. kód
 T797-012

■ Obj. kód
 Y900-693

■ Obj. kód
 T798-090

■ Obj. kód
 T797-013

■ Obj. kód
 Y900-698

■ Obj. kód
 T798-095

■ Obj. kód
 T797-601

■ Obj. kód
 Y900-580

■ Obj. kód
 T798-091

■ Obj. kód
 T798-094

■ Obj. kód
 Y900-054

■ Obj. kód
 T798-092

PMN-HP násadec s tryskou 60°

Víčko zásobníku prášku (neo)

FLASH pearl 100x15g

FLASH pearl 4x300g sypaný

PTL O-Ring set 5ks

PM O-Ring set 3ks

O-kroužek trysky přední

O-kroužek trysky zadní

Tryska 60° (neo)

Tryska 80° (neo)

Klíček trysky (neo)

Profukovací tryska PTL (neo)

Těsnění víčka (neo)

Olej na o-kroužky

Čistící drát (neo)

Čistící jehla na trysku (dlouhá)

Čistící jehla na trysku (krátká)

Čistící kartáček (neo)

Náhradní díly a příslušenství

■ Násadec s tryskou 80° Násadec s tryskou 80° ■ Násadec s tryskou 60°Násadec s tryskou 60°
 Délka: 173,9mm   Hmotnost: 134,9g  Délka: 171,4mm   Hmotnost: 134,8g Délka: 173,9mm   Hmotnost: 134,9g  Délka: 171,4mm   Hmotnost: 134,8g

Prophy-Mate neo Specifi kace

Expert
Perfection®

www.liehmann.cz
www.stomaobchod.cz

LIEHMANN CZ, s.r.o.
âernomofiská 3, 101 00 Praha 10, âeská republika
Tel./fax: +420 271 740 423, 271 742 716
e-mail: liehmann@volny.cz

Vá‰ prodejce NSK:

NSK EUROPE GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 8, D-65760 Eschborn, 
Germany, Tel.: +49/6196/77606-0, fax: +49/6169/77606-29

Zmûny vyhrazeny.
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úsměv
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Vzduchový profylaktický systém

Vylepšený Prophy-Mate neo 
dosahuje ideálním spojením tvaru 
a funkčnosti lepších výsledků. Vynikající 
vyváženost, nižší hmotnost a kompaktní 
zásobník prášku umožňují komfortní 
držení přístroje. Originální spojovací 
prvky násadce dovolují lehké otáčení 
o 360° i při vysokém tlaku vzduchu. 
Snadná manipulace zkracuje čas pro 
odstraňování zubního plaku a skvrn.
K dispozici jsou trysky zahnuté 
o 60° a 80°.

Použití
• Odstraňování zubního plaku a skvrn.

• Čištění.

•  Leptání skloviny, zuboviny a porcelánu před 
bondováním.

• Příprava pro pečetění fi sur.

Přednosti
• Velká úspora času.

• Snadná manipulace.

• Jednoduchá údržba.

• Rychlé připojení na turbínovou spojku.

• Možnost volby trysky se sklonem 60° a 80°.

Prophy-Mate neo šedý
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Charakteristika

Jednoduché jedno-dotykové připojení
Nový Prophy-Mate neo je konstruován tak, aby 
připojení na rychlospojku NSK, jakož i na spojky 
ostatních výrobců turbín, bylo jednoduché a dalo 
se provést jedním dotykem.

Snadno snímatelné koncové trysky
Volitelné trysky s úhlem zahnutí 60° a 80° umocňují 
čistící schopnost. Trysky s úhlem zahnutí 60° jsou 
vhodné pro moláry a okluzální plochy,  s úhlem 
zahnutí 80° jsou určeny především pro přední zuby.

Ergonomický design
Odlehčený, kompaktní model s ideálním vyvážením 
umožňuje snadnou manipulaci zabraňující únavě 
rukou či zápěstí a tím napomáhá důkladnému 
ošetření.

Hladké a snadné otáčení o 360°
Spojovací prvky dovolují otáčení o 360°, tím 
usnadňují manipulaci, reagují pružně i na minimální 
pohyby prstů a dovolují snadné a přesné nastavení 
úhlu koncové trysky.

Zvýšená čistící síla
Originální zdvojená tryska NSK zvyšuje čistící výkon 
prášku. Díky zdvojené trysce se znatelně zkracuje 
doba čištění a tím i celková doba ošetření.

Razantní síla
Díky výkonným zdvojeným tryskám dodává 
Prophy-Mate neo stabilní čistící sílu. 
Razantní čistící síla umožňuje efektivní ošetření.

Prophy-Mate neo – ucelený systém * přímé připojení na uvedenou spojku

Kompletní set obsahuje: • Prophy-Mate neo • Obě trysky 60° a 80° • Příslušenství pro údržbu • 5x15g prášku Flash pearl • Náhradní víčko zásobníku • Klíček pro výměnu trysek
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