
MODEL SGQ-ER20h Y110-132OBJEDNACÍ KÓD20 : 1

C293-025

C823-026

C823-751

Tryska
středového

chlazení
pro SGM / SGMS

Tryska
středového

chlazení
pro SGQ

Držák trysky
středového

chlazení
pro SGQ

Příslušenství

Produkční oblast vysoce přesných pohonných technologií NSK přináší přístroje s odolností proti velkému zatížení, které vyhovují
nárokům kladeným orální chirurgií. Kolénková řada SGQ s vysokou redukcí nabízí dostačující otáčky a sílu k frézování a vrtání.
Systém tlačítkového upínání NSK umožňuje snadnou výměnu vrtáčků.

IMPLANTOLOGICKÁ KOLÉNKA

Preciznost, jistota a flexibilita

Powerful Partners®

SGQ-ER20h s tlačítkovým upínáním nástrojů

Autoklávovatelné Thermodesinfikovatelné

C202-750

C823-752

Z103-101

Držák hadičky
chlazení

Y-rozdvojka

Klíček 
násadce

pro SGQ

Z217-399-01

C594-031

C594-021

Měřítko
pro SGMS

Hloubkový 
doraz (L)
pro SGMS

Hloubkový 
doraz (S)
pro SGMS

SGM/SGMS/SGQ

MODEL PRODUKT OBJEDNACÍ KÓD MODEL PRODUKT OBJEDNACÍ KÓD MODEL PRODUKT OBJEDNACÍ KÓD

Volitelné příslušenství: tryska středového chlazení, klipsna uchycení hadičky, Y-rozdvojka

Zmûny vyhrazeny.
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Systém dvojitého chlazení
Dvojitý systém chlazení maximalizuje

chladící efekt. Externí i vnitřní tryska

středem frézy zajistí dostatek chladícího

média přímo na ošetřovaném místě.

Všechny trysky chlazení jsou plně

autoklávovatelné.

Existují 2 druhy hloubkových dorazů.
Oba se dají jednoduše nasadit a sejmout
pro hladký průběh operace.

SGM je jednou z nejmenších minihlaviček v dentální implantologii. Tato hlavička umožňuje lepší výhled na ošetřované místo než
dosud dostupné hlavičky. Hlavičky série SGM NSK podporují širokou škálu otáček a točivých momentů.

Při nasazování dentálních implantátů není často značení hloubky na frézách vidět. Nové řešení NSK – hloubkový doraz – tento
problém odstraní. Nový násadec řady NSK SGMS umožňuje přesné nastavení hloubky pronikání frézy do kosti. Použití systému
je jednoduché: nasaďte doraz na požadovanou hloubku vrtání a již nemusíte více sledovat značení na fréze a můžete se zaměřit
pouze na ošetřované místo.
Kolénkové násadce SGMS přinášejí jednodušší a bezstresové prostředí a umožňují přesnější a spolehlivější ošetření.

SGM Serie Ultra-miniaturní hlavička s páčkovým upínáním

SGMS-ER20i s hloubkovým dorazem

Ultra-miniaturní hlavička
(v porovnání s hlavičkou SGQ)

SGQ              SGM

SGM-ER20i
páčkové upínání
mini hlavička

SGMS-ER20i
s hloubkovým
dorazem

SGQ-ER20i
tlačítkové upínání

Implantologická kolénka ISO E-typ

MODEL SGM-ER16i Y110-126OBJEDNACÍ KÓD16 : 1

MODEL SGM-ER20i Y110-127OBJEDNACÍ KÓD20 : 1

MODEL SGM-ER32i Y110-128OBJEDNACÍ KÓD32 : 1

MODEL SGM-ER64i Y110-129OBJEDNACÍ KÓD64 : 1

MODEL SGM-ER256i Y110-130OBJEDNACÍ KÓD256 : 1

Volitelné příslušenství: tryska středového chlazení, klipsna uchycení hadičky, Y-rozdvojka

MODEL SGMS-ER20i Y110-147OBJEDNACÍ KÓD20 : 1

• s měřítkem, 2 hloubkové dorazy

Volitelné příslušenství: tryska středového chlazení, klipsna uchycení hadičky, Y-rozdvojka

Sortiment chirurgických a implantologických kolének a násadců NSK plně odpovídá požadavkům moderní

orální chirurgie – přesnost, jistota a flexibilita. Kromě již standardních kvalit udělaly násadce NSK zřetelný

pokrok v životnosti, spolehlivosti a odolnosti, a to díky úzké spolupráci s předními implantology. Jemná linie

opláštění vyhovuje nejpřísnějším požadavkům hygieny a ergonomický design poskytuje dokonalý komfort pro

ruce všech velikostí. Optimální poloha hlavičky a přesně nastavený úhel úchytu umožňují práci s násadcem

v jakékoli pozici, aniž by se omezil výhled na ošetřované místo.

Nová hlavička SGMS se dodává s nastavitelným hloubkovým dorazem, který nedovolí, aby se osteotomický

nástroj dostal hlouběji, než je požadováno. To umožňuje optimální kontrolu hloubky řezu.


