
Non-stop to a perfect endo

EDP² ultra
€  4.206,60 z VAT 8%
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  EndoPilot² 

Niezawodne kompletne  rozwiązanie  „EndoPilot” teraz w nowym designie

Jako  innowacyjne  przedsiębiorstwo postawiliśmy  sobie  cel, zaprezentować serię  urządzeń  
Endopilot  cieszących  się  uznaniem  na  całym  świecie, w nowym designie.  Do  dyspozycji  
oddajemy  Państwu  sprawdzoną  technologię  do  opracowywania  kanałów  korzeni,  z  
przejrzystym  sterowaniem i o estetycznym wyglądzie.

EndoPilot² oferuje sprawdzone, najwyższej jakości i wydajne przygotowanie kanałów korzeni, 
od opracowania po końcowe wypełnianie termoplastyczne według najnowszych wymogów 
endodontycznych. Wszystkie niezbędne etapy opracowywania kanałów są przeprowadzane 
za pomocą jednej komfortowej jednostki w formie „all in one”, która pozwala zaoszczędzić  
miejsce w gabinecie. System modułowy zapewnia przyjazny i wygodny serwis oraz znacząco 
usprawnia pracę stomatologa.

EndoPilot² został zbudowany modułowo i jest dostępny w różnych konfiguracjach. Istnieje 
możliwość rozszerzenia do 5 funkcji. Rozbudowa urządzenia w przyszłości jest szybka i 
bezproblemowa.

EDP²
€ 2.797,20 z VAT 8%



  EndoPilot² 

EDP² plus
€ 4.195,80 z VAT 8%

Począwszy od manualnego sondowania Apex za pomocą zacisku pilników, po zintegrowany 
pomiar Apex podczas opracowywania za pomocą EndoMotoru, rękojeści ultradźwiękowej z 
opcjonalnym dostarczaniem płynów, aż po wypełnianie termoplastyczne za pomocą rękojeści 
DownPack i pistoletu BackFill, EndoPilot² oferuje kompleksowo wszystkie funkcje.

Czytelny 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy pozwala na intuicyjną obsługę i komfortowe 
wybieranie wszystkich etapów pracy, a także informacji i ustawień.

Wszystkie rękojeści są dogodnie rozmieszczone i łatwo dostępne.
EndoPilot² jest zawsze aktualny. Za pomocą karty SD wyjmowanej z urządzenia użytkownik 
może wgrać najnowsze systemy pilników, a także aktualną wersję oprogramowania EndoPilot².

Wysokowydajna bateria (litowo-jonowa) i bezprzewodowy przełącznik nożny zapewniają 
dużą elastyczność podczas pracy.



  EndoPilot² 

EDP² ultra plus
€ 5.605,20 z VAT 8%

0482

•    Nowoczesny, stylowy design

•    7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy ze szklanym frontem

•    Duża bateria litowo-jonowa (do 16 godzin pracy)

•    Funkcja szybkiego ładowania

•    Łatwa aktualizacja za pomocą karty micro SD

•    W pełni zintegrowane podłączenie DownPack (nie jest konieczne przełączanie) 

•    Ulepszone efekty dźwiękowe  

•    Ukryte przewody 

•    Wysokiej jakości metalowe uchwyty

•    Bezprzewodowy przełącznik nożny (Bluetooth) 

•    Nowe intuicyjne sterowanie menu 

•    Możliwość rozbudowy modułowej

•    Elastyczny w użyciu

•    Kompatybilny z poprzednimi modelami (zasilacz, bezprzewodowy przełącznik nożny, kabel Apex, jak też silnik i 
     
     kątnica)

Klein Floyen 8-10
24616 Brokstedt / Germany

Tel   +49 (0)4324-8929-0
Fax  +49 (0)4324-8929-29
        www.schlumbohm.de
      post@schlumbohm.de

Dystrybutor: P.H.U. Medical 18-400 Łomża, Piłsudskiego 8 - Tel/Fax (86) 218 84 87 
E-mail: medicallomza@gmail.com, www.phumedical.pl, www.endopilot.pl


