
Délka, úhel a sklon trysky jsou tak
uzpůsobeny, že proud prášku je
možno cíleně směrovat.

Určeno pro přední 
a postranní úseky zubů

Násadec má natolik praktický tvar,
že je vhodný jak pro velkou tak
i malou ruku. Zaoblený násadec
spolehlivě vyhovuje každé velikosti
ruky. Díky drážkám na povrchu
držátka nesklouzává a špička
nástroje se dá přesně cíleně vést.
Násadec lze dodat v krátké či
prodloužené verzi.

Ergonomický design

Prášek má osvěžující citrónovou
příchuť. Je zabalen do pevně
uzavřeného 15-ti gramového
pytlíčku, což přesně odpovídá
množství, které se vejde do
zásobníku umístěného na násadci.
Obsah náplně vystačí na čištění
v délce 3 minut.

Čistící prášek 
s citrónovou příchutí

Tři víčka v transparentních barvách
(modré, zelené a růžové) jsou
součástí standardních setů.

Víčko zásobníku prášku 
ve 3 barvách

Prophy-Mate může být připojen na stejnou
rychlospojku, jako vysokootáčkové turbíny NSK. 
Je to lehký, kompaktní přístroj s jednoduchou 
údržbou pro čištění zubů. Jedinečný dvoutryskový
systém umožňuje nepřerušovaný tok čistícího média 
na povrh zubů.

Příklad použití Prophy-Mate

předtím poté

* Víčka se nedají autoklávovat.
Mohou se čistit lihem.

Kroužek rychlospojky stáhnete
jednoduše zpět a tím uvolníte
násadec od zásobníku. Údržba
se provádí přiloženým čistícím
kartáčkem a drátkem. 
Prophy-Mate se dá autoklávovat
při 135°C po sejmutí víčka
zásobníku prášku.

Jednoduché a rychlé připojení, 
snadná údržba

Zdvojené trysky vedou vzduch do
zásobníku s práškem, odkud je
prášek neustále unášen do
centrální sací trysky. Zakulacený
tvar zásobníku zabraňuje
usazování zbytků prášku. Tento
systém zajišťuje rovnoměrné víření
prášku a tím dosahuje vynikajících
výsledků.

Jedinečná dvojitá tryska

Nástroj Prophy-Mate je otočný
o 360°. Spojovací prvky násadce
jsou konstruovány tak, že jsou volně
pohyblivé i při silném tlaku vzduchu.
Úhel sklonu přístroje předchází rychlé
únavě ruky a zápěstí.

Lehká, flexibilní konstrukce

Snímatelná tryska se snadněji čistí
a ošetřuje. Tím se lehce zabrání
ucpání trysky zbytky prášku.

Standardní set obsahuje 
náhradní trysku

Prophy-Mate S s krátkou tryskou

Prophy-Mate L s dlouhou tryskou

• Prophy-Mate s krátkou nebo
dlouhou tryskou

• 3 víčka (modré, zelené a růžové)
pro zásobník prášku

• 1ks náhradní trysky
• 10 pytlíčků á12g s čistícím

práškem
• příslušenství pro čištění přístroje

Standardní set obsahuje

Př íst ro je  pro  č iš těn í  zubů

MODEL

PM-PTL-S
pro NSK rychlospojky

PM-M4-S
pfiipojení pfiímo na 4-dûrovou hadici Midwest

PM-B2-S
pfiipojení pfiímo na 2-dûrovou hadici Borden

PM-KV-S
pfiipojení na KaVo® MULTIflex® rychlospojky

PM-WH-S
pfiipojení na W&H® Roto Quick® ryhlospojky

PM-BA-S
pfiipojení na Bien-Air® Unifix® rychlospojky

PM-SR-S
pfiipojení na Sirona® rychlospojky

OBJEDNACÍ KÓD

Y135-011

Y135-013

Y135-014

Y135-015

Y135-016

Y135-017

Y135-018

MODEL

PM-PTL-L
pro NSK rychlospojky

PM-M4-L
pfiipojení pfiímo na 4-dûrovou hadici Midwest

PM-B2-L
pfiipojení pfiímo na 2-dûrovou hadici Borden

PM-KV-L
pfiipojení na KaVo® MULTIflex® rychlospojky

PM-WH-L
pfiipojení na W&H® Roto Quick® ryhlospojky

PM-BA-L
pfiipojení na Bien-Air® Unifix® rychlospojky

PM-SR-L
pfiipojení na Sirona® rychlospojky

Y135-021

Y135-022

Y135-023

Y135-024

Y135-025

Y135-026

OBJEDNACÍ KÓD

Y135-019

93mm

106 mm



Náhradní díly

NSK rychlospojky pro Prophy-Mate PTL

• Midwest 4-díry

• Borden 2-díry

Titan*

PRODUKT

PM-SR
zásobník prášku pro Sirona®

rychlospojky

MODEL

T740-020

Y900-052

Y900-580

Y900-054

T705A013

Víčka zásobníku prášku

Čistící prášek
(100x12g v krabici)

PTL O-kroužky
(5ks o-kroužků)

PM O-kroužky
(3ks o-kroužků)

Tryska

OBJEDNACÍ KÓD

1.  T705-133

2.  T705-233

3.  T705-3331. modré       2. zelené       3. růžové

PRODUKT

PM-S
násadec krátký

MODEL

T706-010

T705-010

T705-020

T719-020

T718-020

T739-020

T745-020

T741-020

PM-L
násadec dlouhý

PM-PTL
zásobník prášku 

pro NSK rychlospojky

PM-M4
zásobník prášku 

pro hadici Midwest

PM-B2
zásobník prášku 

pro hadici Borden

PM-KV
zásobník prášku 

pro KaVo® rychlospojky

PM-WH
zásobník prášku 

pro W&H® rychlospojky

PM-BA
zásobník prášku 

pro Bien-Air® rychlospojky

OBJEDNACÍ KÓD

Titan*

Čisté – Zářivé – Rychlé

* Pouze vnější část pouzdra je z titanu.

POMOCNÍK S PROFYLAXÍ - PROPHY-MATE OD NSK

PŘÍSTROJE PRO ČIŠTĚNÍ ZUBŮ

nesvětelné

MODEL

FM-CL-M4-T
OBJEDNACÍ KÓD

P434-081

MODEL

FM-CL-B2/B3-T
OBJEDNACÍ KÓD

P432-081 

Prophy-Mate se dá rychle a lehce připojit na rychlospojky NSK.

Tento profylaktický přístroj existuje i v provedení připojení

Midwest (4 díry) a Borden (2 díry), jakož i v provedení připojení

na rychlospojky KaVo® MULTIflex®, W&H® Roto Quick®, Bien Air®

Unifix® a Sirona®.

KaVo® a MULTIflex® jsou registrované známky firmy Kattenbach & Voigt GmbH & Co Spolková republika Německo.
W&H® a Roto Quick® jsou registrované známky firmy W&H® Dentalwerk Bürmoos GmbH, Rakousko. Bien-Air®

a Unifix® jsou registrované známky firmy Bien Air Dental S.A., Švýcarsko. Sirona® je registrovaná známka firmy
Sirona Dental Systems GmbH, Spolková republika Německo.

*

Dodává se na všechny typy rychlospojek

KaVo®

MULTIflex® LUX
Sirona®

rychlospojka
W&H®

Roto Quick®
Bien-Air®

Unifix®

Power ful Par tners®
Zmûny vyhrazeny.

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

NSK EUROPE GmbH, Westerbachstraße 58, D-60489 Frankfurt, Germany, Tel.: +49 (0) 697 742 29 90, fax: +49 (0) 697 422 99 29
NAKANISHI INC., 700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan, Tel.: +81 (0) 289 643 380, fax: +81 (0) 289 625 636

Vá‰ prodejce NSK:
Expert
Perfection®

www.liehmann.cz
www.stomaobchod.cz

Všechny nástroje NSK jsou konstruovány 
tak, že vydrží nepoškozené i opakované 
autoklávování.


