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Micropiezo S
Thiết bị điều trị đa năng

Máy Micropiezo S                                              1 tay lấy vôi siêu âm
1 đầu cạo vôi S1                                                1 đầu cạo vôi công suất cao S6
1 khóa vặn K6

Sản phẩm bao gồm:

Nhờ công nghệ Piezo Mectron, máy Micro-
piezo S là điển hình của một thiết bị siêu âm 
có độ chính xác cao. Máy được tích hợp hệ 
thống phản hồi giám sát vận hành và điều 
chỉnh chỉ trong vài phần trăm giây. Điều này 
có nghĩa rằng, bất kể được sử trong lĩnh vực 
điều trị nào - cho dù là lấy vôi hay điều trị nha 
chu…, Micropiezo S luôn mang lại hiệu quả 
tối ưu cho các chỉ định được thực hiện. Đây là 
một ưu điểm được công nhận về tính hiệu quả 
và sự thoải mái trong điều trị.

Micropiezo S được ứng dụng trong nhiều lĩnh 
vực lâm sàng khác nhau: cạo vôi, nha nhu, 
nội nha và phục hình, với trên 50 loại insert 
được đưa vào sử dụng.

Thiết kế bề mặt đặc biệt của đầu insert giúp 
cho chúng bền bỉ hơn các loại insert truyền 
thống khác.

Bảo hành: 2 năm cho máy, 1 năm cho tay lấy vôi và dây.
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Thiêt bị điện tử

Vận hành máy Micropiezo S
được thiết lập đúng chuẩn và chính xác

- Với công nghệ APC thế hệ mới nhất, kiểm soát an toàn tự động.

- Công suất tối đa 20W. Mạnh hơn rất nhiều hơn so với các hệ thống máy siêu âm truyền thống. 

Các nút điều chỉnh
- Để điều chỉnh mức công suất và mức nước ổn định.

- Khả năng tự điều chỉnh tần số siêu âm từ 24-36 kHz, phù hợp với các yêu cầu điều trị.

Nước cấp cho máy
- Tự động điều chỉnh liên tục.

- Bằng cách nhấn vào một nút, nước trong máy sẽ ngưng lại.

Phần kết nối nguồn nước
- Hệ thống nước trong máy cho phép điều chỉnh áp lực nước từ 1 đến 6 Bar.

Bộ lọc nước
- Lọc các tạp chất trong nước trước khi đi qua máy, bảo đảm nguồn nước sạch trong điều trị.


