
SUCTION EXTRAORAL 
SYSTEM CV-19
WYSOKA SKUTECZNOŚĆ 
Ssak zewnętrzny wyposażony jest w ergonomiczny tubus,wbudo-
wany napęd i system filtrowania, dzięki czemu skutecznie przyczy-
nia się do zapewnienia bezpieczeństwa w gabinecie.
BEZPIECZEŃSTWO
System odsysania skutecznie zabezpiecza przed przenoszeniem 
patogenów (wirusów, bakterii, grzybów i form przetrwalnikowych  
w sposób kropelkowy). Urządzenie jest niezbędnym elementem 
wyposażenia bezpiecznego gabinetu stomatologicznego.
WYDAJNOŚĆ I KOMPATYBILNOŚĆ
Wysoka wydajność pompy oraz system filtrowania gwarantuje 
wysoką wydajność pracy. System odsysania może współpracować 
z innym systemem ssaków, np. wmontowanym do unitu, które 
mogą być uzupełnieniem zestawu.

SUCTION EXTRAORAL 
SYSTEM CV-19 Cena 
brutto: 6 000 zł
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WOODPECKER EQ CV-19   
DEZYNFEKCJA PLAZMOWA GABINETU - BEZ PRZERW W PRACY

NOWA TECHNOLOGIA W URZĄDZENIACH EQ3 i EQ7 
Skutecznie usuwają aerozole. Gwarantuje efekt sterylizacji za pomocą plazmy wysokociśnieniowej. Nowa tech-
nologia jest 6-8 razy bardziej wydajna od tradycyjnych systemów opartych na działaniu  elektrostatycznym
Technologia oczyszczania powietrza z Doliny Krzemowej w USA
PLAZMA
Wysokociśnieniowa myjnia plazmowa Air Purier usuwa skutecznie
wirusy grypy H3N2 oraz koronawirusy (w tym SARS-CoV-2) dzięki plaźmie opartej na napięciu tysięcy woltów 
pola elektrycznego
ELIMINUJE I USUWA
-Wirusy - skuteczny program antywirusowy
-Pyłki  roztocza Smog Dust Mite
-Specyficzne zapachy
-Sierść zwierząt 
SKUTECZNOŚĆ 99,9%
Wysokociśnieniowa technologia elektrostatycznego oczyszczania powietrza może pochłaniać cząsteczki i aerozo-
le o wielkości już 14,6 nm (od setnych części mikrona).
Pole elektryczne od 20 000 do 40 000 voltów może skutecznie
inaktywować bakterie i wirusy. Prace badawcze w laboratoriach dowodzą, że wskaźnik zabijania wirusa grypy 
H3N2 w ciągu 1 godziny jest większy niż 99,97%, a wskaźnik zabijania dla bakterii Staphylococcus oraz Candida 
albicans jest większy niż 99,9%.

PLAZMA Q3
Cena brutto: 4 900 zł

PLAZMA Q7
Cena brutto: 6 500 zł
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FUMIGATOR DENTAL CV-19
Urządzenie do fumigacji H2O2  (0,001/60m3) 
System sterylizacji suchą mgłą wodorową.
Dezynfekcja polega na rozpylaniu mikrodrobin nadtlenku wodoru 
lub innej substancji wiruso-, grzybo- i bakteriobójczej.  Można stoso-
wać płyny na bazie nadtlenku wodoru w stężeniu 6-8%. 
Szybki proces dezynfekcji przestrzennej nie wymaga działań popro-
cesowych.
Wybrane cechy produktu
-Objętość sterylizowanych pomieszczeń : 5-60 m³
-Pojemność środka dezynfekującego: 10L  
-Możliwość stosowania innych płynów dezynfekcyjnych
Zalety
-Wysoki stopień dezynfekcji 
-Bezpieczny i nietoksyczny sposób dezynfekcji przestrzennej
-Duże pokrycie powierzchni dezynfekowanych
-System otwarty - możliwość stosowania różnorodnych płynów do 
dezynfekcji

DENTAL CV-19
Cena brutto: 4 300 zł
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FUMIGATOR MEDICAL CV-19
Urządzenie do fumigacji H2O2  (0,001/300m3) 
System sterylizacji suchą mgłą wodorową wykorzystuje niskoobrotową pompę do ciągłego dostarczania roztworu 
dezynfekującego. Wysokowydajna turbina zapewnia efektywny przepływ gazu nośnego. Mała ilość cieczy przedo-
staje się do dyszy przy niskiej prędkości, napotyka nośnik, co powoduje  rozbijanie kropel. Efekt rozrywania powo-
duje powstanie drobinek o wielkości mikronów. Wtedy za pomocą strumienia powietrza można szybko przetrans-
portować cząstki o rozmiarze poniżej mikrona na dużą odległość, doskonale rozprzestrzenić je na całą przestrzeń, 
i osiągnąć skuteczną dezynfekcję wolumetryczną.
Proces dezynfekcji
Proces dezynfekcji  szybko zabija mikroorganizmy, takie jak wirusy, grzyby, pleśnie i zarodniki  
w powietrzu i na powierzchniach w przestrzeni dezynfekowanej.  
Stosować niskie stężenie nadtlenku wodoru (6-8%) - tylko kilka mililitrów na metr sześcienny.  
Wilgotność w środowisku nieznacznie wzrasta ale nie ma  wpływu na narzędzia, komputery  
i inne  produkty w gabinecie.  
Podczas szybkiego procesu dezynfekcji nie jest potrzebne ogrzewanie czy  neutralizacja.
Wydajnoość masymalna : 16ml / min.
Wybrane cechy produktu
-Sterowanie - kolorowy ekran dotykowy LCD, urządzenie posiada wbudowane  
oprogramowanie obliczeniowe, które automatycznie oblicza ilość preparatu  i czas trwania cyklu .
-Programowanie - aparat  automatycznie się włączy i automatycznie przeprowadzi dezynfekcję. 
-Objętość sterylizowanych pomieszczeń : 20-300m³
-Pojemność środka dezynfekującego: 1L oryginalnego opakowania butelki  
-Możliwość stosowania innych płynów dezynfekcyjnych
Zalety
-Bezpieczny i nietoksyczny sposób dezynfekcji przestrzennej
-Duże pokrycie powierzchni dezynfekowanych
-Wbudowane automatyczne oprogramowanie obliczeniowe
-System otwarty - możliwość stosowania różnorodnych płynów do dezynfekcji

MEDICAL CV-19
Cena brutto: 21 800 zł
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