
Dentapen
nOWA generaCja

znieczuleŃ komputerowych
w stomatologii

•  Dopasowany do potrzeb Twojej praktyki

•   Dopasowany do oczekiwań Twoich 
Pacjentów

•  Dopasowany do Twojej codziennej pracy

IDEALNIE DOPASOWANY
do potrzeb Twojej praktyki



ŚWIATOWY LIDER
W DZIEDZINIE  
KONTROLI BÓLU

Septodont od zawsze stara się sprostać wyzwaniom 
stomatologii zapewniając duży wybór produktów i rozwiązań 
mających na celu eliminację bólu w procedurach zabiegowych. 
Po raz kolejny Septodont wprowadza prawdziwie innowacyjny 
produkt  – Dentapen: idealnie dopasowany do potrzeb Twojej 
praktyki.

 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE  
W PRZYSTĘPNEJ CENIE

Uchwyty Cylindry 
 na ampułki

Baterie Rękawy 
 ochronne

Wszystkie materiały eksploatacyjne dostępne są oddzielnie.
Uchwyty i cylindry na ampułki muszą być sterylizowane po użyciu. 
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technologIA cclad*

przetestowana i zaakceptowana 
 przez lekarzy DentysTów!

BEZ KONIECZNOŚCI SZKOLENIA

5 INTUICYJNYCH PRZYCISKÓW 
 W ZASIĘGU RĘKI

Przycisk aktywacyjny
Automatyczna aspiracja

Włącz/wyłącz
Wskaźnik naładowania baterii

Wybór prędkości
szybko: 1 ml/30 sek | średnio: 1 ml/60 sek | wolno: 1 ml/90 sek

Wybór trybu
• Tryb śródwięzadłowy: najniższa prędkość przy maksymalnej sile
• Tryb przyspieszający: ciśnienie środka znieczulającego wzrasta stale i stopniowo

Cofanie
Do pozycji początkowej, aby umieścić kolejną ampułkę

Badania wykazały, że wykonanie znieczulenia z zastosowaniem systemu CCLAD 
powoduje znaczne zmniejszenie odczuwania bólu**.

Redukcja odczuwania bólu
dwa do trzech razy w porównaniu ze standardową strzykawką.

*CCLAD (Computer-Controlled Local Anesthesia Device)

**Hochman MN, Chiarello D, Hochman CB, Lopatkin R, Pergola S. Computerized Local Anesthesia Delivery  
vs. Traditional Syringe Technique. NY State Dent J. 1997;63:24-9.

z 50 badanych dentystów
przy podawaniu środka znieczulającego w podniebienie 
preferuje urządzenie komputerowe  
w porównaniu z klasyczną strzykawką.

96 %

INIEKCJA   
BEZ WYSIŁKU

Dopasowana do Twoich preferencji praktyczny
Umożliwia skoncentrowanie uwagi  

tylko na iniekcjiErgonomiczny
i lekki (40 g)

Kompatybilny
ze wszystkimi rodzajami igieł

Uchwyt standardowy 
lub piórowy

Stałe ciśnienie
2 tryby

3 prędkości Nowoczesny wygląd
Mniejszy lęk podczas 
 podawania znieczulenia

Bezprzewodowy
Minimalizacja ciśnienia  wywieranego 
na dłoń i igłę

Brak konsoli
Oszczędność miejsca w gabinecie

Bez potrzeby aktywacji nożnej
Skoncentrowanie uwagi  
na iniekcji

Uchwyt   
typowy dla sTrzykawki Uchwyt  piórowy

DLA CIEBIE

dla twoich  paCJentów

BEZBOLESNA INIEKCJA
Wzrost satysfakcji pacjentów oraz mniejszy lęk podczas podawania znieczulenia
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