
Apple, iPad® ir iPad® Mini yra Apple Inc. prekės ženklai, įregistruoti JAV ir kitose šalyse. App Store yra Apple Inc. paslaugų ženklas. IOS® yra Cisco prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose šalyse ir 
naudojamas pagal licenciją.
Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc., o Dentsply tokius ženklus gali naudoti tik pagal licenciją.

Techninė specifikacija Informacija apie prekes
X-Smart IQ® rankinis įrenginys
X-SMART IQ® endodontinio rankinio įrenginio rinkinys 
A105480000000

X-Smart IQ® rankinis įrenginys, X-Smart IQ® kampinis antgalis

X-SMART IQ® PAGRINDINIS RINKINYS

A105400000000

X-Smart IQ® rankinis įrenginys, X-Smart IQ® kampinis antgalis, 
Endo IQ® stovas

X-SMART IQ® WAVEONE® GOLD PRADEDANČIOJO RINKINYS (W1GG)

B 00 XSIQ  W1G KIT

X-Smart IQ® rankinis įrenginys, X-Smart IQ® kampinis antgalis, Endo IQ® 
stovas, WaveOne® Gold ir WaveOne® Glider (34 instrumentai)

X-SMART IQ® WAVEONE® GOLD PRADEDANČIOJO RINKINYS (PG)

A105410000000

X-Smart IQ® rankinis įrenginys, X-Smart IQ® kampinis antgalis, Endo 
IQ® stovas, WaveOne® Gold ir ProGlider® (34 instrumentai)

X-SMART IQ® PROTAPER NEXT® PRADEDANČIOJO RINKINYS (PG)

A105420000000

X-SmartIQ® rankinis įrenginys, X-Smart IQ® kampinis antgalis, Endo 
IQ® stovas, ProTaper Next® ir ProGlider® (33 instrumentai)

X-SMART IQ® PROTAPER GOLD® PRADEDANČIOJO RINKINYS (PG)

A105430000000

X-Smart IQ® rankinis įrenginys, X-Smart IQ® kampinis antgalis, Endo 
IQ® stovas, ProTaper Gold® ir ProGlider® (33 instrumentai)

Propex IQ® apekso lokatorius
Propex IQ® apekso lokatorius

B00PPIQ000000
Apekso lokatorius su priedais

IQ ekosistemos rinkiniai
X-SMART IQ® ir PROPEX IQ® PAGRINDINIS PRADEDANČIOJO RINKINYS

B00PPIQXIQKIT

„X-Smart IQ®“ rankinis įrenginys, Propex IQ® apekso lokatorius 
ir Endo IQ® iPad stovas

X-SMART IQ® ir PROPEX IQ® WAVEONE® GOLD PRADEDANČIOJO RINKINYS  
B00PPIQW1GKIT

X-Smart IQ® rankinis įrenginys, Propex IQ® apekso lokatorius, Endo IQ® iPad 
stovas, WaveOne® Gold ir WaveOne® Glider (34 instrumentai)

X-SMART IQ® ir PROPEX IQ® PROTAPER NEXT® PRADEDANČIOJO RINKINYS  
B00PPIQPTNKIT

X-Smart IQ® rankinis įrenginys, Propex IQ® apekso lokatorius, Endo IQ® 
iPad stovas, ProTaper Next® ir ProGlider® (33 instrumentai)

X-SMART IQ® ir PROPEX IQ® PROTAPER GOLD® PRADEDANČIOJO RINKINYS  
B00PPIQPTGKIT

X-Smart IQ® rankinis įrenginys, Propex IQ® apekso lokatorius, Endo IQ® 
iPad stovas, ProTaper Gold® ir ProGlider® (33 instrumentai)

Endo IQ® priedai
ENDO IQ® IPAD® STOVAS

B00IQ00STA000

BARRIER RANKOVĖ - 12.9 COLIŲ IPAD® PRO

B00IQ00129BAR

BARRIER RANKOVĖ - 10.5 COLIŲ IPAD® PRO

B00IQ00105BAR

BARRIER RANKOVĖ - IPAD®

B00IQ00097BAR

BARRIER RANKOVĖ - IPAD® MINI 4

B00IQ00079BAR
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Sukurtas jūsų reikliai 
aplinkai

Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger 3 - 1338 Ballaigues - Switzerland
Phone: +41 (0)21 843 92 92 endo@dentsplysirona.com 
dentsplysirona.com

X-Smart IQ® kartu  su Propex
IQ® apekso lokatoriumi

Padidinkite savo IQ

• Reciprokiniai ir besisukantys judesiai
• Atvirkštinis sukimasis esant nustatytai 

sukimo momento ribai (abiem judesiais)
• Kalibravimo funkcija (CAL) - tikslesnis 

sukimo momento nustatymas.
• Autonominė funkcija: naudojant 

programą, variklį galima nustatyti veikti 
taip, kad jis veiktų tik su reciprokinio arba 
besisukančio judesio nustatymais be iPad® 
valdymo.

• Bluetooth® atminties funkcija: Jeigu 
prarandamas Bluetooth® ryšys, X-Smart 
IQ® motoras vis tiek gali veikti pagal 
paskutinius naudotus variklio parametrus.

Ličio jonų elementas
-Vienu įkrovimu atliekama 16 procedūrų
-Visiškas įkrovimas per 6 valandas
-Automatinis miego režimas ir automatinis 
maitinimo išjungimas
-Gydymo metu variklio rankinis įrenginys 
yra įkraunamas
Sukimo momento diapazonas: 0.5Ncm - 
5Ncm (atsižvelgiant į maksimalų greitį) 
Greičio diapazonas: 250 aps/min - 850 aps/
min 

 Kampinis antgalis autoklavuojamas 134°C
 Universalus įkroviklis (100–240V, 50Hz /60 
Hz)

X-Smart IQ® motoras

Variklis ir kampinis antgalis

*Greitis = 300 aps/min (RPM), o sukimo momentas = 2Ncm

**Gydymas apibrėžiamas kaip 2 kanalų gydymas su 4 instrumentais kiekviename kanale, naudojant kiekvieną 30s

Endo IQ® Programėlė 

•  Endo IQ® programėlė suderinama su 
dabartiniais iPad® dydžiais/modeliais, 
palaikančiais dvi naujausias Apple iOS® versijas

• Instrumentų bibliotekoje arba rasite iš anksto 
nustatytas programas TruNatomy®, 
WaveOne® Gold, WaveOne®, ProTaper Next®, 
ProTaper Gold®, ProTaper Universal®, 
Profile®, Pathfile® ir ProGlider® 
instrumentams.

• Instrumentų biblioteką galima pritaikyti ir 
suderinti su kitomis formavimo sistemomis

• Galimybė nustatyti kelis vartotojus

Endo IQ® Programėlė

• Keturi darbo režimai: nesujungtas arba 
sujungtas kartu su X-Smart IQ® rankiniu 
endo varikliu, prijungtas arba neprijungtas 
prie Endo IQ® programos

• Matmenys:  ilgis 74,6mm, plotis 45,4mm, 
aukštis 19,5mm

• Svoris: 80g

Maitinimas: įkraunamos 2x Ni-MH baterijos: 
Mažiausia talpa 780 mAh, nominali 2,4 VDC 
(voltų nuolatinės elektros srovės)

Įkroviklio maitinimo šaltinis 100 - 240 VAC 
(Voltų kintamos elektros srovės)

50–60Hz dažnis

Bluetooth® 4.0

Propex IQ® Apekso lokatorius

• Palaiko visus iPad® dydžius "landscape" 
režimu

• 45 laipsnių palinkimo kampas

• iPads® galima lengvai pastatyti ant stovo su 
apsaugine rankove

Endo IQ® iPad stovas

TINKA VISIEMS 
"IPAD DYDŽIAMS

"LANDSCAPE" REŽIMU

45 LAIPSNIŲ
PALINKIMO KAMPAS

IPAD® GALIMA LENGVAI 
PASTATYTI ANT STOVO 

SU APSAUGINE 
RANKOVE
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Prisijungimas prie Endo IQ® programos

Gaukite daugiau iš savo belaidžio X-Smart IQ® rankinio įrenginio tiesiog 
sujungdami jį laidu su Propex IQ® apekso lokatoriumi. Tokiu būdu jūs 
efektyviai stebite instrumento eigą ir formuojate kanalą tuo pačiu metu, o 
prisijungę prie Endo IQ® programos matote vaizdinę instrumento eigą. 
arba taip efektyviai stebite failo eigą ir formuojate kanalą tuo pačiu metu, 
belaidžiu būdu prisijungę prie vizualizuojančios instrumento eigos 
programos Endo IQ®.

Patvarumas

Be naujo baterijos įkrovimo gali veikti be perstojo iki 5,5 valandų 
sujungtas kartu su X-Smart IQ® rankiniu įrenginiu ir prijungtas prie Endo 
IQ® programos.

Patikimas ir paprastas naudoti

• Garantuoja patikimą instrumentų eigos stebėjimą tiek kombinuotu 
režimu, tiek naudojant atskirai.

• Veikia su įvairiais irigavimo tirpalais*, jei naudojamas skystis

• Nereikalauja jokio kalibravimo; nereikia koregavimų

Itin lengvas

Lengvas, sveriantis tik 80 gramų, todėl ypač patogus nešiojimui. Jis yra 
mažesnis nei Propex Pixi®. Mažas, bet didelis dėl savo našumo.

Atsparus ateičiai

Visiškai integruotas į Endo IQ® programėlę, o jo programinę įrangą 
galima atnaujinti atnaujinant programėlę.

*Gydymas apibrėžiamas kaip 2 kanalų gydymas su 4 instrumentais kiekviename kanale, naudojant kiekvieną 30s

Lengva prieiga 
ir puikus 
matomumas

Labai maža galvutė su 
360 ° reguliuojamu 
kampiniu antgaliu

Plonas, gerai subalansuotas ir belaidis 
rankinis įrenginys

Elemento darbo laikas 16 procedūrų* ir galimybė įkrauti gydymo 
metu

Greitai pereikite iš reciprokinio į 
nuolatinį judesį

WaveOne® Gold
Reciprokiniai instrumentai

Naujausia reciprokinio 
judesio technologija, dirbti 
kanale užtikrintai.

ProTaper Next®
Endodontiniai instrumentai
Naujos kartos 
endodontijos našumo ir 
universalumo standartas. 

• Susiekite pagrindinius gydymo
duomenis (danties numerį, darbinį ilgį, 
paskutinį naudotą failą, obturaciją,
užrašus) su konkrečiu pacientu

• Perkelkite gydymo ataskaitą į savo
paciento bylą

SUKIMO MOMENTO 
STEBĖJIMAS 

REALIUOJU LAIKU

RECIPROKINIS IR NUOLAT
BESISUKANTIS JUDESYS

INDIVIDUALUS 
VALDYMAS

PERKELKITE Į JŪSŲ 
PACIENTO KORTELĘ

Palengvinkite gydymo 
duomenų kaupimą ir 
perdavimą

Pagerinkite savo 
prietaisų našumą

Atvirkštinis sukimo 
momentas
Galima sukimo momento 
atbulinės eigos funkcija 
dirbant reciprokinio ar 
nuolatinio sukimo 
judesiu.

Jei norite pakeisti norimo suformuoti 
atskaitos taško padėtį, naudokite tinkamą 
"formavimo tikslo" funkciją, kai abu įrenginiai 
yra sujungti ir prijungti prie programos.

Naudokite „Apical Reverse“ funkciją, kai abu 
įrenginiai yra sujungti ir prijungti prie Endo 
IQ® programėlės.

Jauskitės saugiai 
Momentinis sukimo 
momento lygio rodmuo: 
vaizdinis ir garsinis.

Propex IQ® apekso lokatorius
Apekso lokatorius, tai puikus 
jūsų praktikos papildymas

Užtikrintai judėkite savo 
seka

Pasirinkite failų 
seką arba lengvai 
sukurkite savo 
failų seką

TINKAMŲ INSTRUMENTŲ 
BIBLIOTEKA 

Nustatykite 
teisingus 
lūkesčius
Paaiškinkite pacientui 
apie endodontinį 
gydymą

X-Smart IQ® įrenginys
Variklis, užtikrinantis visišką 
judėjimo laisvę.

Endo IQ®programėlė 
Pagrindinė jūsų IQ patirtis, 
integruota į Apple iOS® programėlę

ATNAUJINAMAS 
PER PROGRAMĄ 

PAPRASTAS IR
 PATIKIMAS

ITIN 
LENGVAS IR NEŠIOJAMAS 

PASIRINKITE 
SAVO FORMAVIMO 

SISTEMĄ 

LABAI MAŽA 
GALVUTĖ

16 GYDYMO 
PROCEDŪRŲ

* Išbandyti šie tirpalai: NaCl, NaOCl, EDTA, Qmix

LENGVAS 
PRIJUNGIMAS

UŽFIKSUOKITE 
GYDYMO
UŽRAŠUS

ILGAS BATERIJOS 
VEIKIMO LAIKAS
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