
Obrázky jsou pouze ilustrativní, změny v designu bez upozornění jsou možné.

Kratší, lehčí a perfektně vyvážené nástroje série nano jsou 

navrženy tak, aby byly přirozeným prodloužením ruky lékaře, 

což zajišťuje plynulejší a přesnější postup při práci. Dokonce 

i během implantologických operací, které vyžadují velmi jemné 

a přesné pohyby, série nano věrně odráží záměry uživatele. 

NSK nadále pokračuje ve výzvě překračovat limity a být 

průkopníkem ve výrobě kolének a násadců další generace.

Kratší, perfektně 
vyvážené
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Série nano specifikace
• Precizní vyváženost • Výjimečně malá hlava a tenké tělo • Perfektní viditelnost a snadný přístup 

• Úžasně tichý chod • Celulární optika • Titanový plášť DURACOAT (odolný proti poškrábání, nárazům 

a opakovanému autoklávování) • Clean Head systém – systém proti kontaminaci hlavičky (mimo nanoSG20LS) 

• Tlačítkové upínaní (mimo nano65LS).

Implantologické kolénko

Rovný násadec

Čtyřbodový sprej

Jednobodový sprej

Omyvatelné v thermodesinfektoru

Autoklávovatelné až do 135°C

Model: NANO65LS

Objednací kód: H1048
• Jednobodový sprej

• Pro HP / CA vrtáčky (ø 2.35 mm)* 
• Maximální rychlost: 40,000 min-1 

*s dodaným adaptérem

Model: NANOSG20LS

Objednací kód: C1103
• Vnější a vnitřní chlazení 

(Kirschner & Meyer)
• Dvojitý systém těsnění

• Maximální točivý moment: až 80 Ncm
• Maximální rychlost: 2,000 min-1

Model: NANO95LS

Objednací kód: C1099
• Vyjímečná životnost

• Čtyřbodový sprej 
• Pro FG vrtáčky (ø 1.6 mm)

• Keramická ložiska
• Mikrofiltr

• Maximální rychlost: 200,000 min-1

Model: NANO15LS

Objednací kód: C1101
• Jednobodový sprej

• Pro CA vrtáčky (ø 2.35 mm) 
• Mikrofiltr

• Maximální rychlost: 10,000 min-1

Model: NANO25LS

Objednací kód: C1100
• Jednobodový sprej

• Pro CA vrtáčky (ø 2.35 mm) 
• Mikrofiltr

• Maximální rychlost: 40,000 min-1 Redukce 
20:1

Redukce 4:1

Přímý 
převod 1:1

Přímý 
převod 1:1

Převod 
do rychla 1:5

Série nano zachovává vysoký standard a prestiž kolénkových násadců NSK, díky kterým je 

známá po celém světě a přesto tyto nové nástroje jsou přibližně o 10 procent menší a lehčí 

než konvenční modely. V kombinaci s nano mikromotorem NLX vám poskytuje stejnou 

vyváženost a ovladatelnost jako vzduchová turbína, což zajišťuje přesnější a jemnější práci. 

Tato další generace násadců změní váš pohled na vaše stávající vybavení, které vám bude 

připadat zbytečně velké a těžkopádné.
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Dlouhodobá životnost
Převodové ústrojí kolénka nano95LS je vyvinuto za použití 

nejmodernějších 3D simulačních programů pro zajištění 

spolehlivosti a dlouhověkosti. Převody a ložiska jsou potaženy 

speciálním povlakem DLC (karbon – diamant) který dramaticky 

zvyšuje životnost nástroje.

Snížením velikosti a hmotnosti 

jsme dostali těžiště do optimální 

pozice která výrazně snižuje únavu 

vaší ruky a zlepšuje ovladatelnost 

vašich prstů.

Perfektní 
vyváženost

Menší a tenčí

nano95LS má menší hlavičku 

a tenčí krk.

nano95LS Firma A Firma B

těžiště

klasický modelsérie nano + motor nano

Nástroje série nano jsou kompatibilní s mikromotory NSK (NLX nano, NLX plus, M40LED, NBX, NBX N, X205L, M205LG 
a SGL70M mikromotory) a ostatními mikromotory s ISO připojením nepřesahujícím 23 mm.


