Tabuleiro de lavagem
para cirurgia dentária
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Compartimentado

3

Permite a colocação de instrumentos pequenos e
reutilizáveis em dois compartimentos amovíveis,
um com suportes para encaixar as extremidades
com parafuso de fecho das brocas e ferramentas,
e um segundo compartimento para colocar outros
instrumentos pequenos.

Utilização universal
Permite a colocação de pequenos instrumentos de
diferentes sistemas de implantes fornecidos pela
Zimmer Biomet Dental.
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Compatibilidade
A construção porosa em aço inoxidável permite
a passagem do detergente e da água durante
os processos de lavagem e enxaguamento
em sistemas de lavagem e desinfeção térmica
automatizados.

Tabuleiro de lavagem para cirurgia dentária
O tabuleiro de lavagem para cirurgia dentária é uma estrutura em aço inoxidável para colocação de instrumentos de implantologia
pequenos e reutilizáveis durante o processo automatizado de lavagem e desinfeção com a utilização de um aparelho de desinfeção
térmica.

COMPARTIMENTADO
• O tabuleiro de lavagem contém dois componentes amovíveis
• O compartimento com suportes permite colocar até 50 instrumentos com a
haste para parafusos de fecho em conformidade com as normas ISO
• Compartimento com tampa para colocação de instrumentos pequenos sem
parafuso de fecho

COMPATIBILIDADE
• Construção em aço inoxidável compatível com soluções enzimáticas e alcalinas
utilizadas por sistemas de lavagem/desinfeção térmica automatizados
• Modelo poroso que permite a passagem de detergente e água durante o
processo de lavagem e enxaguamento

UNIVERSAL
• Para colocação de pequenos instrumentos de implantologia de diferentes
sistemas de implantes da Zimmer Biomet Dental durante o processo de limpeza
automatizada

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDAS:
Referência do produto

Descrição
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Tabuleiro de lavagem para cirurgia dentária

Contacte-nos através do número 800-827-836 ou visite o site zimmerbiometdental.pt
Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Teléfono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
3iesb.pedidoses@zimmerbiomet.com

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias
da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Para obter informações
adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou
autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas.
É proibida a distribuição a quaisquer outros destinatários. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito
da Zimmer Biomet Dental. ZB0512PT REV B 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.
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