ODONTOSURGE Yumuþak Doku Cerrahisi Cihazý
Cihazýn Özellikleri:
- Geleneksel cerrahi aletlere göre 10 kat daha yüksek (27 mhz) dalga boyu ile
çalýþýr. (Walkie talkie frekansý)
- Vücuda baðlý bir nötr elektrod kullanmaz. Kiþinin vücudu dev bir nötr elektrod
görevi yapar. Hasta rahat eder.
- Hasta ile cihaz arasýnda kapalý devre sistem ile çalýþýr.
- Kesme iþlemi sýrasýnda uç dentine veya kemiðe deðerse acý vermez ve kesmez.
Bunun sebebi cihazýn sert dokuda karþýlaþtýðý direnç karþýsýnda otomatik olarak
güç azaltýmýna gitmesidir. Yumuþak dokuda güç otomatik arttýðýndan kesme iþlemi
gerçekleþir, kemiðe yakýn bölgelerde yumuþak doku cerrahisi için çok güvenlidir.
Güç kontrolü insan vücudunun direncine göre çalýþýr. XO'nun bu sistemle ilgili
patenti vardýr.
- Odontosurge cihazý beyaz kesi yapmaktadýr. Dokuyu yakarak kesmemektedir.
- Dokuya yapýþmaz, net kesi saðlar.
- Nekroz oluþturmadan ultra ince doku kesimi, daha kýsa iyileþme süreci ve
mükemmel sonuçlar sunar.
- Keserken yüksek frekans uygulanmasý yüzünden ýsý jenaratörü devreye girer ve
sadece elektrotun birkaç mikron ucunda ýsý oluþur ve lokal kesi gerçekleþir.
- Basýnç uygulamadan beyaz kesi yapmasý ve ýsý derinliði oluþmamasý yüzünden
doku iyileþmesi son derece hýzlý olmaktadýr, yara izi býrakma olasýlýðý çok düþüktür.
- Odontosurge cihazý ile kesme iþlemi sýrasýnda fazla kývýlcým oluþturmaz ve
kanama oluþmamaktadýr. Coaglate yapan uç ile kanayan damarlarý temiz bir
þekilde kapatabilir ve bu sayede enfeksiyon riskini azaltýr.
- Ergonomiktir, baþlýk üzerindeki lastik halkaya basýlarak çalýþtýrýlýr. Her pozisyonda
düðme aktive edilebilir. Görüþ her zaman açýktýr ve dokunma hissi her zaman üst
seviyededir.
Ergonomiktir, baþlýk üzerindeki lastik halkaya basýlarak çalýþtýrýlýr.

Ambalaj Ýçeriði:
Otomatik güç kontrollü kontrol kutusu
Siyah piyasemen (el aleti)
El aleti kablosu

Beyaz kesi yapar, dokuyu yakarak kesmez. Dokuya yapýþmaz, net kesi saðlar.

Nekroz oluþturmadan ultra ince doku kesimi yapar.

Vücuda baðlý bir nötr elektrod kullanmaz.
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