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D-Light PRO LED polimerizacijos lempa

Polimerizacijos lempos pakaitinė baterija

 

PIRKITE 11 x G-ænial™ A’CHORD švirkštų (laisvas spalvų 
pasirinkimas) ir G-Premio BOND 5ml papildymą ir
GAUKITE D-Light Duo LED nemokamai

PIRKITE
5 x G-ænial™ Anterior arba Posterior švirkštų (laisvas spalvų pasirinkimas) arba
8 x G-ænial™ Universal Injectable švirkštų (laisvas spalvų pasirinkimas) arba
5 x G-ænial™ A’CHORD švirkštų (laisvas spalvų pasirinkimas)
GAUKITE D-Light Duo arba D-Light Pro bateriją nemokamai

PIRKITE 5 x pakuočių GC medžiagų kapsulėse
(po 50 kaps., laisvas spalvų pasirinkimas) ir
GAUKITE Silvermix nemokamai
Kapsulinės medžiagų versijos:
EQUIA Forte, EQUIA Forte HT, Fuji Triage (rausva ir balta),
G-Cem, Fuji IX GP, Fuji IX GP Extra, Fuji IX GP Fast,
Fuji II LC, Fuji Plus, Fuji Ortho LC, Fuji I

D-Light Duo ir D-Light PRO
lempos palyginimas

Daugiau nei tiesiog 
polimerizacijos lempa!
KIETINKITE
Didelio galingumo kietinimo režimas (HP) su 20 sekundžių ilgio 
kietinimo intervalais, 1400mW/cm2 galingumu ir dvigubu 
bangos ilgiu, garantuoja visų šviesoje kietėjančių medžiagų 
polimerizaciją.

APSAUGOKITE
Mažo galingumo kietinimo režimas (LP) taip pat turi 20-ies sekundžių 
ilgio ir dvigubo bangos ilgio kietinimo ciklus, bet galinumas yra 
sumažintas iki 700mW/cm2. Ši kietinimo programa tobulai tinka tais 
atvejais, kada norime apriboti karščio išskyrimą. Pavyzdžiui, gilių 
ertmių atvejais, kuomet pulpa yra arti. 

NUSTATYKITE
D-Light Pro turi unikalų  diagnostinį režimą (DT), kuris naudoja tik 
arti ultravioletininės šviesos bangos ilgio esantį UV spektrą. Šis 
violetinės šviesos režimas veikia ištisiniais 60 sekundžių ilgio ciklais ir 
dažnai leidžia pastebėti įprasta akimi nematomus dalykus: nuo 
infekuoto dentino ir apnašo, iki senų kompozicinių restauracijų 
mikropralaidumo.  

D-Light Pro iš GC
Elegantiška ir ergonomiška, didelės galios 
dviejų spindulių LED kietinimo lempa su 
trimis programomis, „D-Light PRO“ ne tik 
efektyviai polimerizuoja, bet ir padeda 
vizualizuoti bakterijų veiklą.

Speciali kaina - 949 Eur + PVM Sekite mus:

Jūsų užsakymus priims sertifikuotos įmonės-tiekėjai:

Tel. +370 5 2734491
Fax. +370 5 2732239

Visą informaciją, konsultaciją, susipažinti su medžiagų pavyzdžiais ir 
pamatyti GC medžiagų veikimą galima susisiekus su konsultantu
Žilvinas Žickus, mob.tel.: +370 65 249 729
el.adresas: zilvinas.zickus@gc.dental

Dvigubas bangos 
ilgis

Lengva, nedidelė

Maksimali galia

Akumuliatoriai

Darbo režimai

Įkroviklio tipas

Radiometras

Autoklavuojama

1250mW/cm2

1 akumuliatorius

1 polimerizacinis 
režimas

Plug-in kištukas

1400mW/cm2

2 akumuliatoriai

2 polimerizaciniai 
režimai

1 diagnostinis režimas
Aluse peal 2-e aku 
laadimisvõimalus 
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