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BOLJ PRIJAZNA
IN BOLJ UČINKOVITA

ANESTEZIJA

© Copyright DENTAL HI TEC, Cholet, France
Vse pravice so pridržane. Tekst, slike, grafično oblikovanje na Dental Hi Tec dokumentih,  

so zaščiteni z avtorskimi pravicami in drugimi pravnimi zagotovili. Vsebina teh dokumentov se ne sme kopirati, 
distrinuirati, spremeniti ali dati na razpolago tretji osebi v komercialne namene. Slike so nezavezujoče.

Z osteocentralno anestezijo in 
QuickSleeper 5 ni spodletelih 
poskusov, ni čakanja, ni gluhosti 
kože, ni bolečine. Uživajte v vašem 
delu in dvignite donosnost !

Injiciranje ene ampule med 
zoba 31/41 vam omogoča 
izvesti v enem obisku:
-  koreninsko zdravljenje 

zoba 34,
-  odstranitev kariesa na 

zobu 43,
-  subgingivalno odstranitev 

trdih oblog v interkaninem 
sektorju.

V enem obisku lahko 
oskrbite kavitete na zobeh 
35 in 37 ter koreninsko 
zdravljenje zoba 15.
Anestezije so enostavne, 
takojšne, učinkovite. Vaš 
pacient nima občutka 
gluhosti kože na obrazu 
in se lahko vrne v službo, 
oziroma nadaljuje z 
opravski.

Osteocentralna 
injekcija  
(1/4 ampule)

Osteocentralna injekcija 
(3/4 ampule)

Ena 
osteocentralna 
anestezija : 
opravljeni trije 
posegi

Vodilni v dentalni anesteziji
Dental Hi Tec ima več kot 20 let izkušenj na področju intraosalne anestezije ,  
je sinonim za znanje in zanesljivost.
QuickSleeper je rezultat neprekinjenih stikov z zobozdravniki in univerzami po vsem svetu,  
Cilj je zagotoviti učinkovito rešitev za dentalno anestezijo.

Mnenja uporabnikov  
o QuickSleeper 5
”QuickSleeper omogoča takojšnjo nebolečo 
in neprimerljivo anestezijo ,  kar je pozitivna 
promocija za mojo ordinacijo in ji omogoča rast 
tudi v teh težkih časih.”
Dr Andrew JOHNSON (Velika Britanija)

“QuickSleeper mi omogoča hitrejše delo in strah 
pred neučinkovito anestezijo je izginil.
Za moje paciente je anestezija s QuickSleeper 
bolj udobna med postopkom in tudi po posegu . 
To je mnogim mojim pacientom zmanjšalo stres 
povezan z zobozdravniškim posegom.”
Dentist Sofie DE TURCK (Belgija)

”S QuickSleeper prihranim mnogo časa, kar mi 
omogoča z lahkoto sprejeti dodatna 1-2 pacienta 
na dan . Utrjuje se zaupanje pacientov, brez strahu 
prihajajo k zobozdravniku. Nisem vznemirjen, 
ko delam invazivne posege (endodontija, 
globoki kariesi, zelo občutlj ive zobne erozije, 
odtranjevanje subgingivalnega kamna,...) ali pri 
občutlj ivih pacientih.
Še nekaj je, kar se ne da izmeriti: zaupanje 
pacientov, udobje, itd .”
Dr. Patrick FELDSTEIN (Francija)
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Vaš lokalni zastopnik
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EDINSTVEN SISTEM ZA BOLJŠE ANESTEZIJE
QuickSleeper je elektronski svinčnik, ki prinaša višjo učinkovitost  
in udobje pri vseh vaših anestezijah...

QuickSleeper 5, inovativna tehnologija
Elektronsko kontrolirano injiciranje za maksimalno 
udobje. 
Trije načini (počasni, hitri, intraosalni) za izvedbo vseh 
tipov anestezij z najboljšimi pogoji.

Vrtenje igle omogoča enostavno prodiranje skozi 
kortikalno kost, da se hitro in enostavno doseže 
osteocentralna anestezija in vse njene prednosti.

Ročni inštrument je oblikovan kot svinčnik ,  s katerim 
se elegantno nadzira gibanje igle. Krmiljenje je preko 
brezžičnega, brezbaterijskega nožnega pedala ,  s 
katerim je možna maksimalna natančnost in kontrola. 

DHT igle s svojim specifičnim pateniranim poševnim 
odrezom zagotavljajo nebolečo anestezijo prirasle 
dlesni in enostavno perforacijo kortikalne kosti.

QuickSleeper 5 vključuje 2-letno 
garancijo za dele in delovanje.  
Motor ima garancijo za 5000 anestezij.

Injicirana količina se lahko vidna na ročnem 
inštrumentu - držalu.

Stojalo za ročni inštrument, ki prepreči morebitno 
predrtje z iglo.

Nastavki se lahko avtoklavirajo (134°C/275°F).  
Ni dodatnih stroškov za uporabo.

Vaše anestezije so učinkovite v prvo, porabite manj 
igel, prihranite čas in zmanjšate število obiskov. 
QuickSleeper je pomembno sredstvo za učinkovito  
in mirno delo v vaši ordinaciji. Povečuje se vaša 
donosnost.

Opremljen z DHT iglamia 

GARANCIJA5000anestezijN
A MOTOR ZA

5000anestezij

UČINKOVITOST IN MIRNOST PRI VSEH VAŠIH ANESTEZIJAH S QUICKSLEEPER 5

Najbolj učinkovita tehnika...
Osteocentralna anestezija je intraosalna anestezija z injiciranjem  
v neposredno bližino apeksov.
Ko apliciramo anestetik centralno v spongiozno kost, dosežemo 
učinkovitost, ki daleč presega katerokoli drugo tehniko anestezije.
Količina injiciranega anestetika določa, koliko zob bo anesteziranih, 
trajanje ter moč anestezije.
Tehnika Izvedena s QuickSleeper 5, je izjemno preprosta, neboleča, 
učinek je viden takoj.

Maksimalna učinkovitost za spodnje kočnike
Anestezija je takojšnja, brez neuspehov in brez gluhosti kože . 
Celo na kočnikih s pulpitisom.

Več udobja za vaše paciente
Anestezije so neboleče in brez gluhosti kože .
Nič več dodatnih injekcij z jezične ali nebne strani,  
celo za ekstrakcije. 
Nič pooperativnih stranskih učinkov  
(bolečine v parodontalnem ligamentu, nekroze,.. .) .

Bolj udobno za vas
Delajte brez stresa ,  brez naprezanja mišic, brez ukrivljanja  
igel ali uhajanja anestetika v usta.  
Z eno samo injekcijo je možno anestezirati do 6 zob.

Primerno za otroke
Izvajajte neboleče anestezije, brez nevarnosti za grizenje ustnic.

Bolj donosno
Nič čakanja, nič gluhosti kože, delo v več različnih sektorjih  
hkrati (v istem obisku).  
Zmanjša število obiskov. 

QUICKSLEEPER,  
UNIVERZALEN 
SISTEM ZA VSE 
ANESTEZIJE 
Zahvaljujoč držanju med prsti, 
elektronskemu injiciranju in 
učinkovitim DHT iglam, QuickSleeper 
izvede vse tehnike anestezije z veliko 
večjo natančnostjo in udobjem.
Zamenjajte vse vaše injekcije z visoko 
učinkovitim sistemom.

Vse informacije dobite 
s skeniranjem QR kode 

s panetnim telefonom / 
tablico.

PREDNOSTI OSTEOCENTRALNE ANESTEZIJE  
S QUICKSLEEPER 5


