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Power ful Par tners®

ENDO MIKROMOTOR 

S REGULACÍ TOČIVÉHO MOMENTU

ENDO-MATE DT OD NSK



ENDO-MATE DT byl vyvinut pro použití všech druhů NiTi nástrojů.

Předprogramovací funkce dovolují vysoce efektivní ošetřování

využívající různé druhy nástrojů. Konstrukce ovládací jednotky se

vyznačuje nízkou hmotností, kompaktností a díky dobíjecím 

bateriím umožňuje vysokou mobilitu. Extra tenký a lehký

násadec přenáší vysoký výkon.

1. Je vhodný pro všechny typy NiTi nástrojů.
2. Omezovač točivého momentů s funkcí

auto-revers.
3. Stolní typ s kompaktní velikostí.
4. Velký LCD displej zajišťuje dobrou

viditelnost.
5. Fóliový ovládací panel zajišťuje

jednoduchou obsluhu.
6. Dvě možnosti napájení (baterie/síť).
7. Velmi lehký, tenký a komfortní násadec.
8. Pohotové ruční vypnutí/zapnutí.

Základní rysy Endo-Mate DT

Směr otáčení

Otáčky (20:1 redukce) 100-650 /min.
(4:1 redukce) 500-3.200 /min.
(1:1) 2.000-13.000 /min.

Nastavení omezovače 
toč. momentu
(20:1 redukce) 0,8-6,5 Ncm
(16:1 redukce) 0,6-5,2 Ncm
(10:1 redukce) 0,4-3,2 Ncm
(4:1 redukce) 0,1-1,3 Ncm

Číslo programu (1-9)

Převod (20:1, 16:1, 10:1, 4:1, 1:1)Okamžité zatížení

Režim 
autoreversu

Hlasitost

Stav baterie

Tlačítka otáček

Tlačítka omezovače

Tlačítka programů

Režim 
autoreversu

Hlavní vypínač

Tlačítko FWD/REV (pravý/levý běh)

Tlačítko paměti Nastavení převodu

Fóliový ovládací panel pro jednoduché ovládání Přehledný LCD panel



A: Stisknout a uvolnit - motor se zapne a běží až do příštího
stisku tlačítka.

B: Stisknout a držet - motor běží až do uvolnění tlačítka.

* skutečná velikost

Ultra-miniaturní hlavička umožňuje výbornou viditel-
nost na ošetřované místo.

Rychloupínací systém umožňuje rych-
lou výměnu hlaviček či změnu polohy.
Všechny hlavičky jsou autoklávovatel-
né na 135°C.

Rychlé upínání

Hlavička může být na motoru
nasazena v 6-ti různých pozicích.
Pro každý klinický případ může
být zvolena nejvhodnější pozice
hlavičky. Polohování hlavičky
zaručuje vždy dobrý přístup k
vypínači zap/vyp.

Mikromotor se zapíná a vypíná tlačít-
kem umístěným na jeho plášti, nebo
může být ovládán nožním spínačem
(na přání).

2 možnosti zapínání a vypínání motoru

Endo-Mate DT je navržen pro práci z baterií pro mobilní použití
nebo může být napájen AC adaptérem.

• Zvukový signál upozorní obsluhu na překročení limitu točivého
momentu.

• Automatické vypnutí přístroje (po 10-ti minutách nečinnosti).
• Stav baterií je průběžně zobrazován na displeji.

Až 9 nastavení (rychlost,
moment atd.) může být napro-
gramováno jednoduchým stis-
kem tlačítka memory.
Jednoduchá volba programů
dovoluje práci s veškerými běžnými NiTi nástroji.

Další funkce

Podporuje všechny běžné typy 
NiTi nástrojů

Funkce autoreversu
Funkce autoreversu se aktivuje, když je překročena nastavená
hodnota točivého momentu. Tato funkce má několik módů:

Lehký, tenký a komfortní násadec

2 možnosti napájení

Tlačítkový typ ultra-miniaturní hlavičky

Ruční vypínač zap/vyp.Možnost nastavení hlavičky 
v 6-ti pozicích

(Funkce deaktivována)
Mikromotor se při překročení nastaveného limitu točivého
momentu sám zastaví.

(Automatické pokračování)
Mikromotor se točí zpětným chodem, dokud nástroj
klade zvýšený odpor. Poté se mikromotor automaticky
rozběhne původním směrem.

(Automatický stop)
Mikromotor se točí zpětným chodem, dokud nástroj
klade zvýšený odpor. Poté se mikromotor automaticky
zastaví.

Vypínač má dvě funkce
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NMA head
(for long shank ø2.35)

NMAS head
(for short shank ø2.35)
adaptive shank length : upto 12mm

MODEL OBJEDNACÍ KÓD

Endo-Mate DT Y141-121

• ovládací jednotka
• mikromotor se šňůrou
• hlavička MP-F20R (20:1)
• AC adaptér

Specifikace

Endo-Mate DT standardní balení
MODEL OBJEDNACÍ KÓD

Endo-Mate DT W/O Y141-124

• ovládací jednotka
• mikromotor se šňůrou
• AC adaptér

Z248Nožní ovladač

U421-002Endo-Mate DT unit

MODEL OBJEDNACÍ KÓDPRODUKT

E275Motor se šňůrou

U479-001
U480-001

AC adaptér

Z095-206Držák motoru

MODEL OBJEDNACÍ KÓD

MP-F20R
MP-F4R

Y110-044
Y110-047

• miniaturní hlavička • 360° rotace
• 20:1 / 4:1 redukce
• pro NiTi nástroje (∅ 2,35mm)

MODEL OBJEDNACÍ KÓD

MPA-F20R
MPA-F4R

Y110-045
Y110-051

• miniaturní hlavička • 360° rotace
• 20:1 / 4:1 redukce
• pro NiTi nástroje (∅ 2,35mm)
• kontakty pro apex lokátor

MODEL OBJEDNACÍ KÓD

MPAS-F20R
MPAS-F4R

Y110-046
Y110-052

• miniaturní hlavička • 360° rotace
• 20:1 / 4:1 redukce
• pro NiTi nástroje (∅ 2,35mm)
• kontakty pro apex lokátor

MODEL OBJEDNACÍ KÓD

NML-F20R
NML-F4R

Y110-053
Y110-018

• miniaturní hlavička • 360° rotace
• 20:1 / 4:1 redukce
• pro NiTi nástroje (∅ 2,35mm)

MODEL OBJEDNACÍ KÓD

NMA-F20R
NMA-F4R

Y110-054
Y110-033

• miniaturní hlavička • 360° rotace
• 20:1 / 4:1 redukce
• pro NiTi nástroje (∅ 2,35mm)
• kontakty pro apex lokátor

MODEL OBJEDNACÍ KÓD

NMAS-F20R
NMAS-F4R

Y110-055
Y110-056

• miniaturní hlavička • 360° rotace
• 20:1 / 4:1 redukce
• pro NiTi nástroje (∅ 2,35mm)
• kontakty pro apex lokátor

Připojení

NMA hlavička
(pro dlouhý dřík) (pro krátký dřík)

použitelný dřík s délkou do 12mm

NMAS hlavička

Rozpojení

(Použití kontaktů)

Měření hloubky

Hlavičky MPA (NMA) a MPAS (NMAS) jsou vybaveny integrovanými kontak-
ty, abyste mohli s Endo-Mate DT používat apex lokátoru. V kombinaci s
apex lokátorem umožní bezpečnější a přesnější preparaci kanálků, než kdy
předtím. Všechny hlavičky jsou autoklávovatelné na 135°C.

(2 typy kontaktů)
Jeden ze dvou typů si zvolíte podle délky dříku vašich NiTi nástrojů.

(Tlačítkové typy)

(páčkové typy)

Endo-Mate DT standardní balení Endo-Mate DT standardní balení bez hlavičky

• Napájení: 230VAC 50Hz a bateriový pack
• Počet programů: 9 • Maximální točivý moment: 7 Ncm (při použití hlavičky 20:1)
• Rozsah otáček: 100-13.000 /min.
• Doba nabíjení/provozu: 5h/2h (dle zatížení)
• Rozměry: 92 x 148 x 124mm
• Hmotnost: ovládací jednotka 456g, mikromotor se šňůrou 92g

Zmûny vyhrazeny.
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Náhradní díly a příslušenství


