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Coloana vertebrală nu se primeşte de la bursă: 
Compania W&H este o afacere de familie de-a lungul 
generaţiilor. Aceasta este originea spiritului inovativ 
cu ajutorul caruia se pot dezvolta aparate cum ar fi 
Implantmed, Elcomed şi Piezomed. 

Secretul succesului nostru: 
Ca întotdeauna, W&H plasează oamenii – indiferent 
dacă sunt parteneri, clienţi, pacienţi sau angajaţi – pe 
primul loc. Vedeţi, deja nu mai este niciun secret! 
Nu dorim să păstrăm secrete faţă de dvs. 

Miza este mare. 
Lucrăm cu oameni. 

W&H Sterilization 
Brusaporto 

People 
have 
Priority 

W&H la prima vedere 

> Sediul central din Austria 
> 980 de angajaţi în întreaga lume 
> 80 de echipe 
> Înfiinţata în anul 1890 în Berlin, de 

către Jean Weber şi Hugo Hampel 
> 3 unităţi de producţie 
> 18 filiale în Europa şi Asia 
> Cota de export peste 95 % 

Mai multe informaţii găsiţi la 
wh.com 

W&H Dentalwerk 
Bürmoos 

Orice intampinati. 
Cu ajutorul aparatelor chirurgicale W&H sunteţi pregătiţi  

pentru toate situaţiile. 

Acum la furnizorul dvs. stomatologic sau la wh.com 



Nicholas Claydon BDS MscD PhD MJDF RCS (eEng) FHEA, 
medic specialist pentru parodontologie și implantologie. 

»Combinația dintre Implantmed  
și modulul Osstell ISQ conferă  
atât mie, ca și pacienților mei,  
mai multă siguranță.« 

Implantmed 

Informaţii detaliate 
de la pagina 12

Avantajele dvs la prima vedere 
> Concept de utilizare intuitiv 
> Pompă nou concepută 
> Motor electric puternic, ultrascurt, cu cuplu de 6,2 Ncm 
> Interval de turație motor: 200 până la 40.000 rpm 
> Modulul W&H Osstell ISQ (obtenabil ca accesoriu) pentru 

evaluarea sigură a stabilității implantului 
> Control automat al cuplului: de la 5 până la 80 Ncm 
> Funcţie de tăiere automată a filetelor 
> Motor electric cu cablu, cu posibilitate de dezinfectare 

termică şi de sterilizare 

Dr. dent. med. Fred Bergmann, 
medic specialist în chirurgie orală. 

Piese drepte și  
piese contraunghi  

chirurgicale 

Informaţii detaliate 
de la pagina 14

Avantajele dvs la prima vedere 
Cu Mini-LED+ şi racord W&H 
> Agreat pentru Implantmed SI-1023, SI-1015, SI-1010 
> Iluminare optimă la toate operațiunile de lucru 
> Lucru fără oboseală datorită echilibrului ergonomic 
> Robust și durabil datorită oţelului inoxidabil superior şi 

stratului special antizgâriere 
> Lucru la calitatea luminii naturale 
> Reproducere naturală a nuanţelor de roşu 
> Posibilitate de demontare pentru o curăţare riguroasă 
> Posibilitate de dezinfectare termică şi de sterilizare 
> Se poate utiliza numai cu motor electric W&H EM-19 

»Realizare de înaltă calitate  
pentru calitate și echilibru. 
Iluminarea prin LED stabilește 
standarde noi.« 

»Nu este loc de compromisuri  
în timpul procedurii chirurgicale. 
În sala de operaţie, Elcomed este  
clar numărul 1.« 

Priv.-Doc. Dr. Jörg Neugebauer, 
medic specialist în chirurgie orală. 

Elcomed 

Informaţii detaliate 
de la pagina 16 

Avantajele dvs la prima vedere 
> Toate informaţiile într-o singură funcţie 
> Documentatie completă prin intermediul stick-ului USB 
> Motorul cel mai mic şi cel mai uşor de 50.000 rpm 
> Maximum 80 Ncm în cazul instrumentelor rotative 
> 6 programe cu parametri reglabili individual 
> Funcţie de tăiere automată a filetelor 
> Motor cu cablu, cu posibilitate de dezinfectare termică şi 

de sterilizare 



»Șurubelniţa protetică cu  
control al cuplului! 
Strânge în mod optim fiecare  
şurub de fixare.« 

Piese drepte și piese contra-
unghi chirurgicale  

cu generator 

Avantajele dvs la prima vedere 
Cu şi fără Mini-LED+ 
> Lucru fără oboseală datorită ergonomiei optime 
> Robust și durabil datorită oţelului inoxidabil superior şi 

stratului special antizgâriere 
> Posibilitate de demontare pentru o curăţare riguroasă  

(cu excepţia WI-75 E/KM) 
> Posibilitate de dezinfectare termică şi de sterilizare 

Cu Mini-LED+ 
> Lucru la calitatea luminii naturale 
> Reproducere naturală a nuanţelor de roşu 
> Alimentare independentă cu curent electric prin 

intermediul generatorului integrat 
> Durată de viaţă mai mare decât în cazul becurilor cu 

halogen obişnuite 

»Ideale pentru Implantmed şi 
Elcomed: precise şi fiabile!« 

Dr. Alexander Schatzdorfer, 
medic dentist cu cabinet propriu. 

Informaţii detaliate 
de la pagina 18 

IA-400 

Informaţii detaliate 
de la pagina 20

Avantajele dvs la prima vedere 
> Controlul cuplului pentru strângerea fără riscuri a 

şurubului de fixare 
> Oprire automată la atingerea cuplului reglat 
> Economie de timp prin viteză constantă 
> Fără cabluri pentru o manevrare bună 
> Cap mic pentru vizibilitate excelentă 
> Cheile dinamometrice şi cricurile nu sunt necesare 

Dr. Alexander Schatzdorfer, 
medic dentist cu cabinet propriu. 

Ferăstraie chirurgicale 

Informaţii detaliate 
de la pagina 22 

»Tăiere rapidă fără vibraţii. 
Chiar şi la utilizarea cu  
anestezie locală.« 

Avantajele dvs la prima vedere 
> Geometrie cu răcire a pânzei de ferăstrău pentru  

putere de tăiere excelentă 
> O viteză de antrenare pentru toate cele 3 tipuri de 

ferăstraie 
> Robust și durabil datorită oţelului inoxidabil superior şi 

stratului special antizgâriere 
> Pentru deplasarea sagitală, oscilantă sau reciprocă 
> Gamă de pânze de ferăstrău, suficiente pentru toate 

aplicaţiile chirurgicale 
> Vibraţii reduse şi deosebit de silenţios 
> Posibilitate de demontare pentru o curăţare riguroasă 
> Posibilitate de dezinfectare termică şi de sterilizare 

Priv.-Doc. Dr. Jörg Neugebauer, 
medic specialist în chirurgie orală. 



Instrumente Piezomed 

Piezomed »Incredibil – taie in os  
ca prin unt.« 

Informaţii detaliate 
de la pagina 24 

Avantajele dvs la prima vedere 
> Recunoaşterea automată a instrumentelor 
> Trei moduri individuale de operare »Power«,  

»Basic« şi »Smooth« 
> Creştere pe termen scurt a puterii cu 20 %  

prin intermediul funcţiei Boost 
> Iluminare ideală a câmpului operator prin LED inelar 
> Răcire eficientă prin ieşirea pulverizatorului în apropierea 

zonei de lucru a instrumentului 
> Piesă de mână cu soclu pentru LED şi cablu, cu posibilitate 

de dezinfectare termică şi sterilizare 

Avantajele dvs la prima vedere 
> Gamă de 24 de anse inovatoare pentru chirurgia osoasa, 

parodontologie şi extracţie, endodonţie retrogradă, 
precum şi pentru ridicarea laterală a sinusului 

> Putere mai bună de tăiere datorită dinţilor speciali de la 
ferăstraiele pentru oase 

> Putere de tăiere foarte mare şi economie de timp datorită 
unei tăieturi subţiri şi a noilor ferăstraie speciale 

> Flexibilitate şi individualitate în modul de lucru 
> Posibilitate de dezinfectare termică şi de sterilizare  

Dr. Ulrich Fürst, 
medic specialist în chirurgie orală. 

Setul de anse »Bone« 
pentru chirurgia osoasa 

Ferăstraie speciale 
pentru chirurgia osoasa 

disponibile numai individual

Setul de anse »Paro« 
pentru parodontologie 

Setul de anse »Endo« 
pentru endodonţie retrogradă 

Setul de anse Sinus »SPECIAL« 
pentru ridicarea laterală a sinusului 

Setul de anse »EX« 
pentru extracţie 
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Implantmed Pentru derularea facilă a lucrării 

Înșurubarea sigură 
Siguranța necesareă este conferită de 
controlul automat al cuplului reglabil 
între 5 până la 80 Ncm. 

Stabilitate măsurabilă 
Grație modulului W&H Osstell ISQ 
obtenabil ca accesoriu, stabilitatea 
implantului poate fi evaluată în  
mod sigur. 

Ușurință intuitivă 
Ecranul tactil color, organizat pe 
meniuri facil operabile de către 
utilizator, și suprafață de sticlă  
pentru curățare simplă. 

Pentru asistenți 
Pompa de concepție nouă face 
posibilă aplicarea sigură și rapidă a 
furtunului de agent de răcire. 

Grad de libertate de mișcare absolută 
Grație sistemului de comandă pentru 
picior fără cablu, puteți alege liber 
locul de amplasare în zona de lucru. 
Aceasta înseamnă un înalt grad de 
siguranță în raport cu suprafața  
de tratament. 

Unul pentru toate 
Comandați funcțiile Implantmed și 
Piezomed cu un singur sistem de 
comandă pentru picior. 

Sigur, simplu și flexibil. Implantmed impresioneză prin conceptul său de utilizare 
intuitiv și facilitează derularea tratamentului dvs. Fiecare Implantmed în parte 
conferă calitate superioară, precizie și siguranță. 
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Piese drepte și piese contraunghi chirurgicale 
pentru Implantmed SI-1023, SI-1015, SI-1010 

Lucru fără oboseală şi flexibil 

Lucru fără oboseală 
Combinația cu motorul electric 
ultrascurt EM-19 asigură lucrul fără 
oboseală pe lungă durată. 

Iluminare optimă 
Datorită înjumătăţirii dimensiunii  
unui LED normal, Mini-LED+ este 
integrat foarte aproape de vârf şi 
oferă o iluminare optimă. 

Răcire variabilă 
Sunt disponibile cleme pentru 
pulverizator pe partea stângă  
şi dreaptă. Astfel răcirea se poate 
adapta individual la cerinţe. 

Durabil, economic şi robust. Indiferent dacă este vorba de inserția implantului sau 
extracţia molarului de minte: Răcire optimă și iluminarea zonei de tratament. 
Oțelul inoxidabil de înaltă calitate cu strat rezistent la zgârieturi conferă piesei drepte 
și piesei contraunghi chirurgicale robustețe și durată de viață deosebit de lungă. 

Suprafeţe antizgâriere 
Prin intermediul stratului unic, 
instrumentul este protejat împotriva 
zgârieturilor. Acest lucru facilitează 
curăţarea şi păstrează valoarea. 

Sistem hexagonal de strângere 
Sistemul hexagonal de strângere 
dezvoltat şi patentat de W&H (UE, 
S.U.A.) înseamnă utilizare în 
siguranţă, chiar şi la cupluri mari. 

Curăţare perfectă 
Pentru a respecta cerinţele  
exigente de igienă, instrumentele 
sunt demontabile. 

WS-75 L | 20:1 Dezvoltat anume pentru pregătirea patului de inserție a implantului  
și inserarea implantului. 

S-11 L | 1:1 Prima alegere la rezecții apicale, osteotomii, secvestrotomii,  
modelarea osului și netezirea oaselor ca și pentru extracţia  
molarului de minte. 

WS-91 L | 1:2,7 
Cap la 45° 

Dezvoltat anume pentru un mai bun acces la premolari și molari. 

WS-56 L | 1:1 
WS-92 L | 1:2,7

Dezvoltat pentru osteotomii, secvestrotomii,  
germectomii, hemisecțiune. 
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Elcomed Numărul unu în sala de operaţii 

Totul la prima vedere 
Rotaţiile pe minut, cuplul şi  
cantitatea selectată de agent de 
răcire printr-o singură funcţie. 

Documentare completă 
Fiecare dintre paşii dvs. de tratament 
este salvat direct pe un stick USB. 
Datele sunt apelabile imediat. 

Funcţie de tăiere automată a filetelor 
Împiedică o compresie prea mare a 
osului la rotirea implantului. 

Sistem de comandă practic  
pentru picior 
Sistemul de comandă multi- 
funcţional pentru picior facilitează 
lucrul steril şi libertatea oprimă de 
mişcare a mâinilor. 

Motor fascinant 
Motorul cel mai mic şi cel mai uşor  
de 50.000 rotaţii pe minut. 

Cheia hardware SPI – mereu la zi 
Comandați funcțiile Elcomed cu 
sistemul de comandă pentru picior 
fără cablu, obtenabil în mod opțional. 

Sigur, fiabil, puternic. W&H Elcomed a fost conceput special pentru  
necesităţile chirurgiei orale şi maxilo-faciale, chirurgiei dentare şi implantologiei. 
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Piese drepte și piese contraunghi chirurgicale  
cu generator 

Noile piese contraunghi WS-91 şi  
WS-91 L G cu cap la 45° combină 
avantajele unei piese cu cele ale  
unei piese contraunghi. 
Unghiul de 45° facilitează o vizibilitate 
semnificativ mai bună asupra zonei 
tratate. Acest lucru este foarte 
important în special la extracţiile 
chirurgicale de molari de minte, 

separările dinţilor sau rezecţiile 
apicale. Astfel este facilitat 
semnificativ accesul în zona palatină 
la molarii de pe maxilar, chiar şi cu o 
deschidere redusă a gurii. În cazul 
aplicaţiilor bucale rămâne mai mult 
spaţiu între obraz şi câmpul operator. 
În acelaşi timp, vizibilitatea nu este 
afectată aproape deloc. 

Prin transmisia de 1:2,7, în funcţie de 
viteza de antrenare, se ating turaţii  
de până la 135.000 rotaţii pe minut  
la instrumentul rotativ. Triplul spray 
asigură o răcire suficientă a 
instrumentului rotativ şi a dintelui. 

Lider în domeniul LED 

Clar, luminos şi cu spectru larg. Condiţiile de iluminare excelente  
facilitează diagnosticarea riguroasă şi rezultatele perfecte ale tratamentului. 
Instrumentele chirurgicale cu Mini-LED+ produc lumină independent. 
Un generator integrat alimentează cu energie LED-urile din instrumente. 

WS-75 (fără lumină) 
WS-75 L G (cu Mini-LED+) 
Modele dezvoltate special  
pentru implantare. 

WS-56, WS-92 (fără lumină), 
WS-56 L G, WS-92 L G (cu Mini-LED+) 
Aceste modele sunt adecvate în 
special pentru intervenţiile 
chirurgicale dificile. 

WS-91 (fără lumină) 
WS-91 L G (cu Mini-LED+) 
Unghiul de 45° facilitează un acces  
şi o vizibilitate semnificativ mai bune 
asupra zonei tratate. 

S-9, S-11 (fără lumină) 
S-9 L G, S-11 L G (cu Mini-LED+) 
Prima opţiune la intervenţiile 
complicate în maxilar. 

S-10, S-12, S-15 (fără lumină) 
Vizibilitate mai bună pentru zonele 
greu accesibile. 

WI-75 E/KM (fără lumină) 
Model dezvoltat special  
pentru implantare. 
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Şurubelniţa protetică Pentru controlul exact al cuplului 

Practic, rapid şi fără riscuri. Posibilitatea de utilizare cu o singură mână  
a şurubelniţei protetice fără cablu asigură mânuire rapidă şi în special sigură,  
cu vizibilitate optimă asupra zonei tratate. 

Control exact al cuplului 
Reglabil de la 8 până la 40 Ncm în 
paşi de 1 Ncm. Astfel, este posibilă 
strângerea exactă şi fără riscuri a 
şuruburilor de fixare. 

Buton pentru deget 
Activaţi şurubelniţa protetică  
cu ajutorul key pad. 

Lucru fără caburi 
Datorită tehnologiei moderne cu 
acumulatori Li-Ion, nu vă stă nimic  
în cale la şurubelniţa protetică. 

Cap mic pentru vizibilitate liberă 
Nimic nu vă obstrucţionează 
vizibilitatea asupra zonei tratate. 

Economie de timp  
prin viteză constantă 
La 25 de rotaţii pe minut, aveţi nevoie 
de mai puţin de 10 secunde pentru 
strângerea unui şurub de fixare. 

Lubrifiere pentru întreaga  
durată de viaţă 
Piesa contraunghi dezinfectabilă 
termic şi sterilizabilă este lubrifiată 
pentru întreaga durată de viaţă şi  
nu necesită ungerea cu ulei. 



8 mm

15 mm

15 mm

20 mm

30 mm

6 mm

25 mm

10 mm

25 mm
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Ferăstraie chirurgicale Pentru o putere de tăiere excelentă 

S-8 S cu mişcare sagitală 
Direcţia de tăiere paralelă cu axa, 
cu vibraţii reduse, demontabil 

S-8 O cu mişcare oscilantă 
Direcţia de tăiere la 90° faţă de axă, 
cu vibraţii reduse, demontabil 

S-8 R cu mişcare reciprocă 
Direcţia de tăiere înainte/înapoi, 
cu vibraţii reduse, demontabil 

Pânze de ferăstrău sagitale  
pentru S-8 S 
cu lăţime de 6 mm sau de 10 mm, 
cu şubler de adâncime pe pânza de 
ferăstrău (la distanţe de 2,5 mm), 
disponibil în ambalaje de o piesă  
şi de cinci piese 

Pânze de ferăstrău oscilante  
pentru S-8 O 
cu înălţime de 8 mm sau de 15 mm, 
cu şubler de adâncime pe pânza de 
ferăstrău (la distanţe de 2,5 mm), 
disponibil în ambalaje de o piesă 

Pânze de ferăstrău reciproce  
pentru S-8 R 
cu lungime de 15 mm, 20 mm  
sau de 30 mm, limitat pentru  
puterea de tăiere amplificată, 
disponibil în ambalaje de o piesă  
şi de cinci piese 

Rapid, puternic şi durabil. Ferăstraiele cu acţionare manuală au fost  
concepute special pentru osteotomii de corectare şi îndepărtarea oaselor. 
Chiar şi în cazul utilizării timp de mai mulţi ani cu turaţie maximă, sunt garantate 
aceleaşi puteri de tăiere ridicate. 
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Foarte puternic şi rapid 
Cu ajutorul funcţiei Boost, puterea  
de bază reglată poate fi crescută pe 
termen scurt cu 20 %. 

Răcire eficientă 
Pulverizatorul iese în apropierea  
zonei de lucru a instrumentului  
şi astfel răceşte câmpul operator 
foarte eficient. 

Cheia hardware SPI – mereu la zi 
Comandați funcțiile Piezomed cu 
sistemul de comandă pentru picior 
fără cablu, obtenabil în mod opțional.  

Recunoaşterea automată  
a instrumentelor 
Piezomed recunoaşte ansa la 
montare şi reglează automat grupa 
de putere corectă. 

LED inelar inovator 
Lumina fără umbre asigură o 
iluminare ideală a câmpului operator. 

Putere de tăiere mai bună 
Împiedică o compresie prea mare  
a osului la rotirea implantului. 

Piezomed Noua forţă în chirurgia osoasă 

Minim invaziv, maxim puternic. Piezomed facilitează lucrul chirurgului: 
Datorită tehnologiei inovatoare cu ultrasunete, se îndepărtează exclusiv  
substanţa osoasă. Ţesutul moale înconjurător rămâne nelezat. O uşurare 
semnificativă pentru pacient: mai puţine dureri, vindecare mai rapidă! 
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Tip: SI-1023 SI-1015 SI-1010 

Tensiune de reţea:  230 V 120 V 100 V 

Oscilaţie admisă de tensiune: 220 – 240 V 110 – 130 V 90 – 110 V 

Curent nominal: 0,3 – 0,8 A 0,3 – 1,6 A 0,3 – 1,4 A 

Frecvenţă: 50 – 60 Hz 

Siguranță rețea (2 pcs): 250 V – T1,6AH 

Consum de curent maxim: 170 VA 

Putere maximă de ieșire: 80 W

Cuplul maxim la motor: 6,2 Ncm 

Intervalul de viteză la motor în intervalul tensiunii nominale: 200 – 40.000 min-1 

Debit de agent de răcire la 100 %: minim 90 ml/min 

Lungimea cablului de motor: 1,8 m 

Dimensiuni în mm (înălțime x lățime x adâncime): 100 x 262 x 291 

Sistem de comandă pentru picior: S-N2 / S-NW 

Piese drepte și piese contraunghi chirurgicale cu Mini-LED+: S-11 L / WS-56 L, WS-75 L, WS-91 L, WS-92 L 

Garanţie: 24 luni 

Implantmed 

Piese contraunghi chirurgicale 
cu Mini-LED+ şi racord W&H 

Tip: WS-75 L WS-56 L WS-91 L WS-92 L 

Rată de transmisie: 20:1 1:1 1:2,7 1:2,7 

Sistem de cuplaj: W&H EM-19 LC / EM-19 

Sistem de iluminat: Mini-LED+ 

Spray extern: 1 treaptă 3 trepte 

Sistem de răcire interioară: Kirschner/Meyer – – – 

Sistem de strângere: sistem de prindere cu buton 

Instrumente rotative: pentru burghiu chirurgical şi freză chirurgicală cu 

mâner de piesă contraunghi de Ø 2,35 mm mâner FG de Ø 1,6 mm 

Turaţie de antrenare maximă: 50.000 min-1 

Demontabil: da 

Indicaţie, de exemplu: pregătirea patului de inserție 
a implantului 

inserarea implantului 

osteotomii 
secvestrotomii 

germectomii 
hemisecţiune 

pentru un mai bun acces  
la premolari și molari 

Piesă dreaptă chirurgicală 
cu Mini-LED+ şi racord W&H 

Tip: S-11 L  

Rată de transmisie: 1:1 

Sistem de cuplaj: W&H EM-19 LC / EM-19 

Sistem de iluminat: Mini-LED+ 

Pulverizator: extern 

Sistem de strângere: sistem de prindere cu buton 

Instrumente rotative: pentru burghiu chirurgical şi freză chirurgicală de Ø 2,35 mm* 

Lungimea permisă a burghiului: 45 mm 

Turaţie de antrenare maximă: 50.000 min-1 

Demontabil: da 

Indicaţie, de exemplu: rezecţie apicală 
osteotomii 

secvestrotomii 
modelare osoasă şi netezire osoasă 

extracţie molar de minte 

* şi sistem Stryker 
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Elcomed 

Tip: SA-310 

Tensiune de reţea: 220 – 240 V / 100 – 130 V 

Oscilaţie admisă de tensiune: ±10 % 

Curent nominal: 0,1 – 0,9 A / 0,1 – 1,8 A 

Frecvenţă: 50 – 60 Hz

Siguranță rețea (2 pcs): 250 V – T1,6AH 

Consum de curent maxim: 180 VA 

Putere maximă de ieșire: 100 W 

Cuplul maxim la motor: 7 Ncm 

Intervalul de viteză la motor în intervalul tensiunii nominale: 
300 min-1 – maxim 50.000 min-1, 

treapta de siguranţă la 40.000 min-1 

Debit de agent de răcire la 100 %: minim 90 ml/min 

Lungimea cablului de motor: 1,8 m / 3,5 m 

Dimensiuni în mm (înălțime x lățime x adâncime): 109 x 256 x 305 

Sistem de comandă pentru picior: S-N1 

Piese drepte și piese contraunghi chirurgicale: racord ISO 3964 (DIN 13940) 

Tip: S-9 L G S-11 L G 

Rată de transmisie: 1:1 

Sistem de cuplaj: ISO 3964 (DIN 13940) 

Sistem de iluminat: Mini-LED+ 

Alimentare cu curent: printr-un generator independent 

Calitatea luminii: lumină naturală 

Pulverizator: extern 

Sistem de strângere: sistem de prindere cu buton  

Instrumente rotative: pentru burghiu chirurgical şi freză chirurgicală de Ø 2,35 mm* 

Lungimea permisă a burghiului: 45 mm 

Turaţie de antrenare maximă: 40.000 min-1 

Demontabil: da 

Indicaţie, de exemplu: rezecţie apicală 
osteotomii 

presiune apicală 
modelare osoasă 

* şi sistem Stryker 

Piese chirurgicale 
cu Mini-LED+ şi generator 

Piese chirurgicale 
fără lumină 

Tip: S-9 / S-11 S-15 S-10 S-12 

Rată de transmisie: 1:1 1:1 1:1 1:2 

Sistem de cuplaj: ISO 3964 (DIN 13940) 

Pulverizator: extern 

Sistem de strângere: sistem de prindere cu buton 

Instrumente rotative: pentru burghiu chirurgical şi freză chirurgicală de Ø 2,35 mm*

Lungimea permisă a burghiului: 45 mm 70 mm 

Turaţie de antrenare maximă: 50.000 min-1 30.000 min-1 50.000 min-1 40.000 min-1 

Demontabil: da 

Indicaţie, de exemplu: rezecţie apicală 
osteotomii 

presiune apicală 
modelare osoasă 

osteotomii în zonele  
greu accesibile 

osteotomii 
fenestrare 

osteosinteză în zona periferică 

* şi sistem Stryker 
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Piese contraunghi chirurgicale 
fără lumină 

Tip: WS-75 (WI-75 E/KM*) WS-56 WS-91 WS-92 

Rată de transmisie: 20:1 1:1 1:2,7

Sistem de cuplaj: ISO 3964 (DIN 13940) 

Pulverizator extern: 1 treaptă 3 trepte 

Sistem de răcire interioară: Kirschner/Meyer – – – 

Sistem de strângere: sistem de prindere cu buton 

Instrumente rotative: pentru burghiu chirurgical şi freză chirurgicală cu 

mâner de piesă contraunghi de Ø 2,35 mm cu mâner FG de Ø 1,6 mm 

Turaţie de antrenare maximă: 50.000 min-1 

Demontabil: da 

Indicaţie, de exemplu: inserarea implantului 
osteotomii 

osteotomii pe maxilar şi mandibulă 
germectomii 

secvestrotomii 

hemisecţiune 
extracţie molar de minte 

* WI-75 E/KM: ca WS-75, nedemontabil 

Piese contraunghi chirurgicale 
cu Mini-LED+ şi generator 

Tip: WS-75 L G WS-56 L G WS-91 L G WS-92 L G 

Rată de transmisie: 20:1 1:1 1:2,7

Sistem de cuplaj: ISO 3964 (DIN 13940) 

Sistem de iluminat: Mini-LED+ 

Alimentare cu curent: printr-un generator independent 

Calitatea luminii: lumină naturală 

Pulverizator extern: 1 treaptă 3 trepte 

Sistem de răcire interioară: Kirschner/Meyer – – – 

Sistem de strângere: sistem de prindere cu buton

Instrumente rotative: pentru burghiu chirurgical şi freză chirurgicală cu 

mâner de piesă contraunghi de Ø 2,35 mm mâner FG de Ø 1,6 mm 

Turaţie de antrenare maximă: 40.000 min-1 

Demontabil: da 

Indicaţie, de exemplu: inserarea implantului 
osteotomii 

osteotomii pe maxilar şi mandibulă 
germectomii 

secvestrotomii 

hemisecţiune 
extracţie molar de minte 

Piesă de acţionare de mână IA-40 H 

Tipul acumulatorului: Li-Ion 

Tensiunea din acumulator: 3,7 V 

Capacitate nominală: 680 mAh 

Turaţie la instrument: 25 min-1 

Cuplu: 8 – 40 Ncm 

Durata de încărcare: circa 100 minute 

Capacitatea acumulatorului: circa 40 de înşurubări la cuplu mediu 

Greutate: 90 g 

Încărcătorul 

Tensiune de reţea: 220 – 240 V 

Frecvenţă: 50 – 60 Hz 

Curent nominal: 0,08 – 0,12 A 

Putere: 5 W 

Greutate: 345 g 

Piesă contraunghi IA-80* 

Tip: IA-80

Rată de transmisie: 80:1 

Sistem de cuplaj: cuplaj special W&H 

Şurubelniţă protetică IA-400 

* Piesa contraunghi IA-80 este dezinfectabilă termic şi sterilizabilă până la 135 °C
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Accesorii pentru Implantmed, Elcomed şi Piezomed 

Furtun agent de răcire 
> Potrivire precisă 
> Economisește timp  

pentru asistenții dvs. 
> Conferă securitate  

pentru Implantmed 

Cărucior pentru aparat 
> Aparatul dvs. de comandă W&H 

compact la un loc 
> Economisește spațiu 
> Conferă mobilitate 

Geantă pentru transport 
> Ambalaj sigur  

pentru deplasare 
> Loc amenajat pentru aparatul 

Implantmed, sistemul de 
comandă pentru picior,  
modulul W&H Osstell ISQ,  
piese drepte și piese contraunghi 

> Obtenabil și pentru Elcomed  
și Piezomed 

Tip: SA-320 

Tensiune de reţea: 220 – 240 V / 100 – 130 V 

Oscilaţie admisă de tensiune: ±10 % 

Curent nominal: 0,1 – 0,5 A / 0,1 – 1,0 A 

Frecvenţă: 50 – 60 Hz 

Consum de curent maxim: 90 VA 

Putere maximă de ieșire: 24 W 

Frecvenţă de lucru: 22 – 35 kHz

Debit de agent de răcire la 100 %: minim 50 ml/min 

Lungimea cablului piesei de mână: 1,8 m / 3,5 m 

Dimensiuni în mm (înălțime x lățime x adâncime): 109 x 256 x 305 

Sistem de comandă pentru picior: 
S-N1 

S-NW cu cheia hardware SPI  

Piezomed 

Ferăstraie chirurgicale 

Tip: S-8 R S-8 O S-8 S 

Rată de transmisie: 3,25:1 3,4:1 3,25:1 

Sistem de cuplaj: ISO 3964 (DIN 13940) 

Axuri / unghi: 1,8 mm 12° 3° 

Frecvenţă (axuri/min.): 12.300 11.800 12.300 

Turaţie de antrenare maximă: 40.000 min-1 

Demontabil: da 
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Notițe Notițe 



Scanaţi codul QR cu 
telefonul mobil şi aflaţi 

mai multe despre 
produsele noastre
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