
BPR Swiss
Helppoutta ja keveyttä liikkuvaan hammashoitoon



Smart-Port Premium
Erittäin kevyt kannettava hoitoyksikkö

Nyt voit liikuttaa nopeasti ja kevyesti koko hoitoyksikön 
tuoleineen ja valaisimineen helposti potilaan luo. 

Kasaaminen vie vain hetken, liitä sähköverkkoon ja tehokas 
hoitoyksikkö on heti valmis käyttöön.
Vaivaton purkaa ja puhdistaa käytön jälkeen. 
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Laadukkaat instrumentit
• Kolme  instrumenttia: ruisku, hammaskivenpoistaja, 

mikromoottori
• Ei tehon menetystä useamman instrumentin tai imun  

yhtä aikaisessa käytössä. 
• Hammashoitolan hoitokonetta vastaava imunteho (300 l/min).
• Helppokäyttöinen, soveltuu yhtäjaksoiseen käyttöön. 
• Hiljainen (48 dB). Kevyt kuljettaa – 16 kg.
 
Helppo kuljettaa yhdistettynä kuljetuskärryn päälle. Kärry toimii 
myös tarveainesäiliönä. Kärryn päälle sijoitettu hoitokone on 
juuri oikealla työskentelykorkeudella. 

Laadukkaat LED-valolliset instrumentit, hiiliharjaton mikro-
moottori, digitaalinen käyttöliittymä, säädettävien kierroaluei-
den muistipaikat, sisäänrakennettu vääntömomentin säädin, 
Satelec/EMS-hammas kivenpoistajat. 

BPR Swiss Super Port 
Monipuolinen, tehokas 
kannettava hoitokone 

• Neljä instrumenttia: ruisku, hammaskivenpoistaja, 
mikromoottori ja turbiini tai toinen mikromoottori.

• Ei tehon menetystä useamman instrumentin tai imun  
yhtä aikaisessa käytössä. 

• Hammashoitolan hoitokonetta vastaava imunteho (300 l/min).
• Helppokäyttöinen, soveltuu yhtäjaksoiseen käyttöön. 
• Hiljainen (48 dB). Kevyt kuljettaa – 16 kg.

Helppo kuljettaa kätevän kuljetuskärryn päällä, joka toimii myös 
 tarveainesäilönä (ks. yllä oleva kuva). Kärryn päälle sijoitettuna  
on laite on oikealla  työskentelykorkeudella. 

Laadukkaat LED-valolliset instrumentit, hiiliharjaton mikro-
moottori, digitaalinen käyttöliittymä, 30 muistipaikkaa suosikki-
asetuksille, sisäänrakennettu vääntömomentin säädin, Satelec/
EMS-hammas kivenpoistajat. 

Yksinkertaisen helppo jalkakytkin.  
Hygieenisesti  sijoitetut vesisäiliöt. Vesipullon täyttö on helppoa 
kääntyvän pitimen ansiosta. Imujen puhdistus vaivatonta.

Tehokkaat, hiljaiset, kevyet. 
Kannettavat BPR Swiss -hoitoyksiköt on helppo ottaa käyttöön sekä koota.
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Combi-Cart Clinic
Monipuolinen cart-hoitokone leikkaus-
saliin ja klinikoiden hammashoitoon

Combi Cartissa yhdistyy kiinteän cart-laitteen helppous ja 
liikuteltavan laitteen joustavuus. 
 
Liitä sähköverkkoon – heti valmis |  
Vain pistorasia riittää. Kätevä siirtää paikasta toiseen. 
Helppo käyttöönotto |  
Toimii itsenäisenä stand-alone-laitteena.
Sisältää kaiken tarvittavan |  
Kaikki porainstrumentit, puhdasvesi ja oma imulaitteisto. 

• Digitaalinen käyttöliittymä, jossa 30 muistipaikkaa 
suosikkiasetuksille.

• Laadukkaat LED-valolliset instrumentit; 3-toimiruiskun lisäksi 
paikka 3:lle vapaasti valittavissa olevalle instrumentille (turbiini, 
mikromoottori tai hammaskivenpoistaja). 

• Kaksi puhdasvesipulloa (2 x 0,75 l) instrumenttien veden 
lähteenä ja hiljainen kompressori (vain 48 dB), joka tuottaa 
instrumenteille paineilman (35–55 l/min @ 4bar). 

• Erittäin tehokas tehoimu (300 l/min) ja lisäksi erillinen 
syljenimu ja kaksi syljenkeruupulloa (2 x 2,0 l) automaattisella 
ylivuotosuojalla. 

• Yksinkertaisen helppo jalkakytkin.
• Voidaan liittää olosuhteista riippuen myös klinikan omaan 

tekniikkaan vesi- ja ilmaliitännöillä. 

Denta PRO 
Pieni, luotettava, tehokas 
ja helppokäyttöinen pöytähoitokone 

Koostaan huolimatta (3,5 kg)  täydellisesti toimiva laite, joka  
soveltuu yhtäjaksoiseen käyttöön. Kytket vain virtajohdon ja 
laite on heti käyttövalmis. Tehokas ja miellyttävä käyttää.
LED-valolliset instrumentit, hiiliharjaton mikromoottori, elekt-
roninen jalkakytkin. Käytännössä äänetön laite. Liitettävissä 
kuljetuskärryyn, mikä takaa ergonomisen työskentelykorkeuden 
ja toimii tarveaineiden säiliönä (tilattava erikseen).

Minimax VAC
Markkinoiden tehokkain 
liikuteltava imulaitteisto 

 
Loistava myös hoitohuoneen varalaitteena.
Imuteho 300 l/min, vastaa hoitokonetta.

Superkevyt Denta Pro -pöytäkone ja tehokas Minimax Vac -imulaitteisto 
ovat oivallinen työpari suuhygienistin kotikäynneille.



Sun led 
Erittäin tehokas sensorilla varustettu 
hoitohuonetason potilasvalaisin

Kiinnitys Denta 303 -potilastuoliin tai pöydän reunaan.  
Valon teho 75 000 LUX. 5 eri himmennysastetta. Sensorin saa 
kytkettyä halutessa pois päältä. Tarkasti rajattu valokenttä  
10 x 18 cm. Valon laatu luonnonvalonkaltainen 5500 K. Irrotet-
tava ja autoklavoitava valaisimen kahva. Paino n. 2 kg.

Denta-Doctor Stool
Lääkärin/hoitajan tuoli 
Pieneen tilaan menevä, kevyt (5,6 kg) mutta tukeva lääkärin/
hoitajan tuoli liikkuvaan hammashoitoon. Laadukas 
pintamateriaali tekee tuolista tyylikkään näköisen ja 
kestävän. 
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tuotenumero                  

58800 Hoitokone SMART-PORT Premium unit   
58810 Hoitokone SUPER-PORT mobile unit  
58890   Smart-Port Dental-Trolley    
58860 DENTA-CHAIR 303 -potilastuoli   
58870 SUN-LED Classic -valaisin   
58880  DENTA-DOCTOR Stool 303    
58830   Denta-PRO -pöytähoitokone    
58840   Minimax VAC -imulaitteisto    

KYSY MEILTÄ LISÄÄ  ja pyydä esittely vastaanotollesi!

Etelä-Suomi: Esa Asikainen, p. 050 310 8590 
Aaro Ilonen, p. 045 7881 4299 | Niko Fjäder, p. 050 310 8611

Länsi-, Keski- ja Pohjois-Suomi: Jyrki Järvi, p. 050 310 8593  
Lounais- ja Itä-Suomi: Aku Korhonen, p. 050 310 8685

Denta Chair 303  
Vakaa, kevyt ja helppokäyttöinen kannettava 
potilastuoli.  Kasaat sen minuutissa!

Erittäin stabiili ja mukava. Kätevä kuljettaa mukana rullien varassa. 
Laitteen kasaamiseen ja purkuun menee alle minuutti. 
Tyylikäs ja miellyttävä pehmuste, paljon värivaihtoehtoja.  
Kestää jopa 170 kg:n potilaan. 
Kaksoisnivelletty niskatuki. Kevyt (17,5 kg).

Kokoa mieleisesi hoitoyksikkö. 
Valitse hoitoone, potilastuoli, valaisin ja tuoli. 
Kaikki välineet on helppo kasata pieneen tilaan. 

Valmis hoitoyksikön tuoleineen 
ja valaisimineen on helppo ja kevyt 
kuljettaa nopeasti potilaan luo. 


