EDUCAÇÃO DE

CLASSE MUNDIAL
A variedade de aplicações do laser dentário continua a crescer.
Através da ciência e de cursos de treino operacional,
o tratamento com laser pode ser facilmente usado.
A Medency fornece certiﬁcação com o suporte das melhores
universidades e centros de formação. Aumente a conﬁança
com novas tecnologias, Estabelecer a modernização
das suas instalações.

FEITO
PARA MEDICINA

DENTÁRIA INOVADORA

PRIMO

Dental Laser System
Código
Comprimento de onda
/ potência
Frequência
Modo pulsátil
Intervalo pulsátil
Médico/ Classe Laser/
Dimensões/ Peso

Wireless

MED001.x
980nm @ 10W
810nm @ 7W
Up to 25 kHz
Pulso multiplo continuo
20µs up to 1s
IIB / 4
205x130x50mm
*Variable models

Touchscreen

O Medency Primo é um
dispositivo médico com
certiﬁcação CE. De acordo
com as directivas europeias
para o Dispositivo Médico:
Directiva Europeia 93/42.
Todos os produtos MEDENCY
são fabricados em Itália.

Time Control
Optical - Tips
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LASER DIODO PARA DENTISTAS E HIGIENISTAS

SIMPLESMENTE

EXTRAORDINARIO
O PRIMO é a combinação perfeita estado da arte
da tecnologia Laser de Diodo e a inovação e experiência da companhia
MEDENCY na área da Medicina Dentária.
O PRIMO possibilita multiplas aplicações e é a alternativa ideal aos
métodos cirúrgicos tradicionais como por exemplo o bisturi eléctrico e a
lâmina de bisturi. Graças ao seu interface intuitivo, os benefícios dos
laser de Diodo tornam-no acessível à generalidade dos Dentistas.
Tem uma versatilidade de uso sem precedentes, mantendo os custos
operacionais baixos.
Desenhado, desenvolvido e feito em Itália. Com paixão e compromisso.

O conceito do desenho Medency é baseado na
funcionalidade mantendo as suas linhas modernas e ergonómicas.

É O SEU NEGÓCIO, FAÇA A ESCOLHA ACERTADA.
Valor acrescentado para o seu trabalho e para o seu consultório.

- Unidade portátil a bateria e com pedal sem ﬁos.

- Grande visibilidade, ícones grandes e botões largos.
- Software extremamente intuitivo
- Modo MASTER para proﬁssionais experientes
- Deﬁnições ajustáveis para todos os tipos de tecido.
- Controlo da potência no ecrã principal.
- Mais de 30 protocolos pré deﬁnidos.
- Procedimentos exclusivos para Cirurgia, Implantologia e estética
- Fibra ﬂexível, pontas ópticas e acessórios versáteis.
- Desenho ergonómico e modernizara aumento da eﬁcácia.
- Elegante peça de mão autoclavável.

ALARGADA VARIEDADE

DE ACESSÓRIOS

Cirurgia

Endodontia

Periodontologia

Terapia Implantologia

Estética

DESCUBRA

MELHORES TRATAMENTOS

AQUI, AGORA!
“Acreditamos que a base de uma sorriso
deslumbrante é uma boca saudável, por isso
levamos a Medicina Dentária muito a sério”
Providenciamos tratamentos dentários avançados
e de conﬁança, efectuados por uma equipa
dedicada numa clinica moderna.

Os laser Medency são das mais avançadas
tecnologias ao dispor da Medicina Dentária na actualidade.
Oferecem procedimentos complexos numa única consulta,
sem sangramento, sem edema ou infecções.

TEMOS A MAIS RECENTE

OS BENEFICES DO LASER NA MEDICINA DENTÁRIA

TECHNOLOGIA

EM LASER

PARA BENEFÍCIO DOS
NOSSOS PACIENTES

Os laser oferecem várias vantagens relativamente às técnicas habituais. Muitos pacientes sentem menos
desconforto, porque têm menos dor e devido ao facto de os laser serem mais silenciosos do que outros métodos.
Alguns procedimentos podem ser efectuados sem recurso a anestesia.
Os procedimentos mais comuns do Laser incluem:
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- Remoção e remodelação gengival sem saneamento, edema ou infecções
- Maior rapidez durante as sessões de branqueamento dentário
- Eliminar bactérias e redução de profundidade de sondagem em bolsas periodontais
- Redução da dor associada a úlceras orais ( por exemplo aftas)
- Ajuda na regeneração de tecidos, nervos e cicatrizes
- Terapia da ATM reduzindo a dor e inﬂamação da articulação
- Libertação da tensão do freio lingual para melhoria da fala e da alimentação
- Procedimentos cosméticos para da estética do sorriso
As aplicações do laser na Medicina Dentária abrem as portas
à realização de uma grande variedade de procedimentos
dentários de um modo mais confortável.

A nossa experiente equipa pode responder às suas dúvidas acerca
de utilização desta tecnologia em Medicina Dentária e como a
poderá aplicar aos seus pacientes em cada situação particular .

