
Ultimativní technologie Piezo scaleru

Odstraňování zubního kamene nebylo 
nikdy tak pohodlné a jednoduché



Nový Tigon+

podráždění, a to i u pacientů 
s citlivými zuby. Pět 
přednastavených programů 
ušetří při ošetření cenný čas. 
Tři pracovní režimy umožňují 
jemnou, ale efektivní práci. 

Ve zkratce: Přístroj Tigon+ od 
společnosti W&H dokonale 
vyhovuje potřebám pacienta i 
zubního lékaře. 

S Tigon+/Tigon vyvinula W&H 
nesrovnatelný piezo scaler. Jeho 
unikátní vlastnosti významně 
zjednoduší každodenní pracovní 
postupy. Pacienti mohou být při 
ošetření uvolnění jako nikdy předtím.

Najde uplatnění v oblastech 
profylaxe, parodontologii, endodoncie 
a záchovné stomatologii. Tigon+ 
umožňuje regulaci teploty chladící 
tekutiny čímž se zabraňuje 

>	 Předehřívání chladící tekutiny
>	 Dokonale sladěný sortiment špiček
>	 Násadec s prstencem osazeným 

5 LED diodami
>	 Velký, dobře čitelný displej
>	 Pět individuálních 
 možností ošetření
>	 Bezpečné ošetření ve 
 třech režimech

Ucelený přehled všech výhod:
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C ovládaném displeji můžete nastavit 
předehřátí ve třech stupních nebo jej 
úplně vypnout. 

Nový Tigon+ předehřeje chladící 
tekutinu na pro pacienta příjemnou 
teplotu - ani citlivé zuby a dásně 
již nebudou drážděny. Na snadno 

Nejlepší přítel pacientů

Komfortní ošetření pacientů díky předehřívané tekutině
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budete nyní pracovat ještě efektivněji. 
Navigační obrázek zubu na displeji 
Vám ukáže, jaký program právě 
používáte.

S pěti přednastavenými programy 
(profylaxe, parodontologie, 
endodoncie, záchovná stomatologie 
a jedním volitelným programem) 

Pět individuálních možností ošetření

že neošetříte zub ani příliš šetrně, ani 
příliš silně. Máte k dispozici na výběr 
tyto režimy:

Efektivní a příjemný pro pacienta: 
Díky třem režimům můžete nastavit 
výkon scaleru podle Vašich vlastních 
potřeb. Budete pracovat s vědomím, 

Bezpečné ošetření ve třech režimech

Power: čím více budete tlačit špičkou na zub, tím se bude 
výkon scaleru zvyšovat. 

Basic: výkon scaleru bude stále stejný bez ohledu na to, 
jak moc budete na zub tlačit.

Smooth: čím více budete tlačit špičkou na zub, tím se bude 
výkon scaleru snižovat. 



Bohatý sortiment špiček W&H byl 
vyvinut v úzké spolupráci se zubními 
lékaři a špičkovými odborníky. 
Vysoce kvalitní špičky jsou určeny 
pro použití v oblasti profylaxe 
a parodontologie, endodoncie, 

Dokonale sladěný sortiment špiček

1U

implantologie a záchovné 
stomatologii. Pomocí klíče na 
špičky od firmy W&H je lze snadno 
nasazovat a vyjímat. 
Nový Tigon+ Vám bude dodán se 
dvěma sadami špiček:
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Násadec s prstencem osazeným 
5 LED diodami zajistí trvale optimální 
osvětlení ošetřovaného místa a 
umožní Vám lepší optické vnímání, 
přesnou reprodukci barvy zubu a 
kontrastní vidění jako při denním 
světle.

Násadec s prstencem osazeným  
5 LED diodami
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Tigon od společnosti W&H

ruky, zatímco prstenec s LED 
diodami, umístěný na násadci, Vám 
nabídne optimální viditelnost v 
každém okamžiku. Držák násadce 
a trej jsou nejen odnímatelné, ale 
také termodezinfikovatelné a 
sterilizovatelné. Právě tak, jako 
sortiment špiček W&H, které jsou 

Kdyby vše bylo tak snadné: Tigon je 
pohodlný pro uživatele, jednoduše 
se obsluhuje a také dobře vypadá. 
Vedle těchto vlastností má Piezo 
scaler od společnosti W&H mnoho 
dalších předností:  
Ergonomicky navržený násadec 
padne bezpečně a pevně do 

dokonale navzájem sladěné a 
pokrývají všechny oblasti použití 
moderního zubního lékařství. 

Tigon od W&H: Práce nemůže 
být jednodušší.



Násadec a prstenec osazený 
LED-diodami lze bez problémů 
termodezinfikovat a sterilizovat.

LED technologie zajistí dokonalé 
světlené podmínky a umožní Vám 
optické vnímání jako při denním 
světle.

Dokonalost na dosah

o 360° – bez námahy z přístroje 
Tigon sejmout a termodezinfikovat 
i sterilizovat. 

Na prostorný trej můžete pohodlně 
odkládat nástroje během ošetřování. 
Na závěr můžete trej – spolu s 
držákem násadce, který je otočný 

Trej a držák násadce
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Násadec s prstencem osazeným 5 LED diodami

Kromě toho je nádržka opatřena 
stojánkem, díky kterému stojí 
bezpečně, i když není připojena  
k přístroji.

Nádržka chladící tekutiny má obsah 
400 ml a je rozdělená po 50 ml 
stupních. Tak můžete přímo v nádržce 
na chladící tekutinu míchat další typy 
chladících a proplachovacích tekutin. 

Nádržka chladící tekutiny 400 ml

zvýšíte, resp. snížíte výkon scaleru a 
průtok chladící tekutiny.

Plus a mínus: Tak jednoduše nový 
Tigon funguje. Jednoduchým 
stisknutím tlačítek Plus a Mínus 

Jednoduchá obsluha



Technické údaje

20361 ACZ Rev.000 / 03.11.2011
Změny vyhrazeny

Vyobrazení je jen informativní. Doplňkové vybavení a obsah 
vyobrazených dílů příslušenství nejsou obsaženy v rozsahu dodávky.

Tigon+ Tigon

Typ: PA-123	/	PA-115 PB-323	/	PB-315

Síťové napětí: 220 – 240 V / 110 – 130 V 220 – 240 V / 110 – 130 V

Jmenovitý proud: 0,1 – 1,6 A / 0,1 – 2,5 A 0,1 – 0,8 A / 0,1 – 1,6 A

Přípustné kolísání proudu: +/- 10% +/- 10%

Frekvence: 27 – 32 kHz 27 – 32 kHz

Max. výstupní výkon pro násadec 
se zatížením (ultrazvuk): 10 W 10 W

Délka kabelu násadce: 1,8 m 1,8 m

Rozměry v mm (š x h x v): 276,5 x 300 x 178 276,5 x 300 x 178

Možné použití nožního ovládání: C-NF / S-N1 C-NF

Hmotnost: 3,9 kg 2,7 kg

S-N1 C-NF

Naskenovat QR kód 
mobilním telefonem 

a zjistit víc o přístroji 
Tigon+ / Tigon.
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