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LITEMEDICS - ZAAWANSOWANY LASER DIODOWY

System Litemedics jest idealnym rozwiązaniem dla dentysty stawiającego pierwsze kroki w stomatologii 
laserowej. Urządzenie posiada szerokie spektrum działania na tkance miękkiej.

laser litemedics dostarcza 12 watów mocy. Jest to najlepszy wynik w tej klasie. Dzięki temu można 
bezpiecznie i efektywnie wykonywać szereg procedur chirurgicznych na tkance miękkiej, takich jak: 
usuwanie włókniaków, usuwanie wędzidełek, wycinanie i odparowywanie opryszczki pospolitej, odsłanianie 
niewyrzniętych zębów, odsłanianie implantów. laser umożliwia wycinanie, nacinanie oraz sączkowanie 
ropni. Dodatkowo klinicznie udowodniona zdolność bakteriobójcza rozszerza ten zakres o zmiany 
aftowe, periimplantitis i dezynfekcję podczas procedur endo- i periodontologicznych. laser ma również  
zastosowanie w stomatologii estetycznej, doskonale sprawdza się przy wybielaniu zębów. 

DUżY MAłY LASER

LASER LITEMEDICS TO PERFEKCYJNE NARZĘDZIE 
DLA KAŻDEGO STOMATOLOGA

•	nowoczesny

•	skuteczny

•	intuicyjny

•	ergonomiczny

•	wszechstronny

litemedics



 gotowe protokoły zabiegowe

 nie uszkadza otaczających tkanek

 przyjazny i łatwy w obsłudze

 przenośny i wyjątkowo lekki 

 nowoczesny design

 dezynfekcja kanałów

 kiretaż zamknięty

 leczenie dziąseł

 dezynfekcja kieszonek perio

 chirurgia tkanek miękkich

 leczenie chorób jamy ustnej

 zabiegi biostymulacyjne

 endodoncja

 periodontologia

 leczenie nadwrażliwości

 wybielanie zębów

litemedics

laser diodowy litemedics został zaprojektowany z myślą o dentystach stawiających pierwsze kroki  
w stomatologii laserowej. szeroki zakres zabiegów, łatwość obsługi, wszechstronność i mobilność są 
kluczowymi cechami tego małego lasera. gotowe protokoły zabiegowe pozwalają na szybkie i wygodne 
przeprowadzanie procedur. intuicyjny interfejs pozwala szybko i łatwo ustawiać parametry zabiegowe 
według indywidualnych potrzeb, umożliwiając wykorzystanie całej wszechstronności tego doskonałego 
lasera. lekki i przenośny laser litemedics jest doskonałym dodatkiem do każdej praktyki stomatologicznej. 

BEZpIECZNY, kOMpAkTOWY, pRZYjAZNY DLA UżYTkOWNIkA

SpECYfIkACjA TEChNICZNA

ZALETY LASERA LITEMEDICS:

MOżLIWOśCI ZABIEgOWE:

Długość fali 980 nm

Moc max. 12 W

Cykl pracy Ciągły lub czasowy

Ustawienia Endo, Perio, Cięcie, Wybielanie, Biostymulacja

Wymiary 150 x 200 x 120 mm

Zasilanie 100–240 VAC

Waga około 1,7 kg

•	skuteczny

•	intuicyjny

•	ergonomiczny



Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne  
i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.
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