Aesculap Dental
Diagnostyka
Kompetencja w stomatologii
Competence in Dentistry

Stomatologia stoi dzisiaj przed
decydującymi zmianami. Aktualna
wiedza medyczna i technologiczna, pozwala na to, że
zabiegi są coraz bardziej
precyzyjne, przy zastosowaniu
mniej inwazyjnych technik operacyjnych.
Decydującym elementem tego
postępu jest, obok rosnącego polepszenia możliwości diagnostycznych, równoległy kompleksowy rozwój instrumentarium
stomatologicznego.
Aesculap z nowymi
innowacyjnymi produktami
przyczynia się w zasadniczy
sposób do tego rozwoju.
Produkty-Aesculap powstają przez
nasz intensywny kontakt z
klientami. Dotyczy to obszarów
innowacyjnych jak np. instrumentarium mikrochirurgiczne dla
potrzeb implantologii,
paradontologii, endodoncji oraz
w równym stopniu w obszarze
standardowego instrumentarium
stomatologicznego.
Produkty Aesculap potwierdziły
swoją wartość w codziennej
praktyce, na całym świecie
również pod względem kosztów.
Wobec limitowanego budżetu
inwestycyjnego również optyma-

lizacja przebiegu procesów w
szpitalu i praktyce, oraz z tym
związany wzrost efektywności,
jest drogą do lepszego wykorzystania istniejących zasobów.
Poniższa oferta usług Aesculap
dzięki • wieloletniemu doświadczeniu
i kompetencjom w zakresie
planowania i doradztwa,
• znaną na całym świecie,
znakomitą jakością produktów,
• wysoką zdolnością dostawczą
loco magazyn,
• zindywidualizowanym usługom,
które pozwolą na zachowanie
użyteczności waszych
instrumentów
stomatologicznych
• możliwościom ciągłego
doskonalenia i dokształcania,
dzięki ofercie kursów Aesculap
Akademie
pomoże Państwu w osiągnięciu
usprawnień, które spełniają stale
rosnące wymagania przyszłości.

Nowoczesne skrobaczki i skalery
powinny posiadać anatomiczny
kształt uchwytu, ze względu na
częste urazy stawu ręki, do
których dochodzi gdy kształt ten
jest nieodpowiedni. Ergonomiczny
uchwyt musi być dostosowany w
kształcie i grubości, do szczegółowego zastosowania leczniczego
Aesculap z serią „Anatomic
Colours” jest pionierem w ergonomicznych uchwytach w paradontologii. Również inne instrumenty paradontologiczne, jak np.
nasz periodontometr z określoną
siłą nacisku sprężyny udowadnia
naszą kompetencję w tym
zakresie.

Dentistry is currently facing
drastic changes. The current state
of medical and technological
knowledge means that operations
can be performed with ever
greater precision and using less
and less invasive techniques.
Along with the availability of
increasingly sophisticated
diagnostic tools, the decisive
factor underlying this progress is
the parallel ongoing development
of the entire range of dental instruments.
With its new and innovative
products, Aesculap is playing a
decisive part in this development.
Aesculap's products are
developed strictly by the close
contact to our customers.
This applies as much to new and
innovative areas such as microsurgical instruments for implantologics, periodontics and
endodontics, as to standard
dental instruments in general.
Throughout the world, Aesculap
products have proved themselves
in day-to-day practice, not least
from the point of view of quality
and cost. With limited investment budgets available,

optimized hospital procedures and
resulting efficiency gains offer a
means of making better use of
existing resources. Aesculap's range
of services can help to achieve such
improvements.
• The following service components
enable us to meet the ever
increasing demands of the future:
• our many years of experience and
competence in the field of
planning and advice,
• the world renown excellent
quality of our products,
• our high level of product
availability,

The difference with diagnostic
instruments lies in the detail. The
popular Aesculap dental probes,
for example, have "Phynox"
working ends. These are antimagnetic as well as extremely
resistant to corrosion and discoloration. High elasticity and
breaking resistance are further
advantages offered by our dental
probes. With the new Aesculap
dental mirrors and its outstanding
mirror-image, we
have created completely new
standards. An important precondition for careful diagnosis.

• individual and practice-oriented
service concepts to maintain the
value of your dental instruments,
• continuous new opportunities for
ongoing and further training in
the
form of the courses offered by the
Aesculap Academy.

*Poniższe komponenty pozwolą na sprostanie wymaganiom przyszłości
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Lusterka stomatologiczne i uchwyty,Mouth Mirrors and Handles

DA026R Ø 22 mm
DA027R Ø 24 mm

DA036R Ø 22 mm
DA037R Ø 24 mm

DA026R DA037R

Lusterko,
Seria „Surface”
Mouth mirror, Surface

Lusterko,
Rodowe

Jednostka zamówienia:
PAK = pakowane po 12 sztuk

Mouth mirror,
Rhodium

Sales unit:
PAK = Package of 12 pieces

Uchwyty do lusterek
Mouth mirror handles
• kolorowe uchwyty
z tworzywa
sztucznego
• Ergonomiczny
kształt
• przystosowane do
sterylizacji do 240 °C

Aesculap „Rhodium”
Lusterko Premium

• Coloured handles
out of synthetic
material for easier
organization of the
treatment rooms
• Ergonomical
handle shape
• Sterilizable up to
240 °C

• Krysztaliczne odbicie bez

odblasku, nawet przy silnym
świetle.
• Nadaje się doskonale do zabie-

Aesculap seria „Surface”
Standardowe lusterko stomatologiczne
• Odbicie lusterka bez odblasku
przy średnich warunkach
świetlnych.
• Idealne do leczenia
standardowego jak diagnostyka,
profesjonalne oczyszczenie
zębów...
Aesculap „Surface”
The Standard Mirror
• fine image without refractions
under mid luminous conditions
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• ideal for standard treatment like
diagnostics, scaling . . .

gów operacyjnych, leczenia
głębokich ubytków, endodoncjii,
chirurgii, implantologii etc.
Aesculap „Rhodium”
The Premium Mirror
• outstanding image without any

refractions, even under higher
luminous conditions
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DA090

DA091

DA092

DA093

135 mm, 5 1/2

135 mm, 5 1/2“

135 mm, 5 1/2“

135 mm, 5 1/2“

1/
1

• excellently for surgery, treat-

ment of deep cavities, endodontics, implantology etc.
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ERGOPLANT
DX094
uchwyt z tworzywa PEEK
PEEK handle
135 mm, 5 1/2"
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Uchwyty do lusterek stomatologicznych, Mouth Mirror Handles

Zgłębniki stomatologiczne,Explorers

DA005C
Uchwyty do serwetek z łańcuszkiem metalowym
Napkin holder with metal chain

Zgłębniki stomatologiczne AESCULAP
z częściami pracującymi - Phynox
specjalny stop
z kobaltu, chromu, niklu, molibdenu

DF750R
Pojemnik do waty , Ø 50 mm, 60 mm wysokości
Cotton wool container, 50 mm diam., 60 mm high

bardzo odporne na korozję
i przebarwienia
wysoka odporność na złamanie
wysoka elastyczność
niemagnesujące
delikatne części praujące
doskonałe wyczucie
najlepsze założenia do optymalnej
diagnozy.

AESCULAP explorers with
Phynox working tips …
a special alloy of Cobaltchromium-nickel-molybdenum
extremely resistant to
corrision and discolouration
high breakage strength
high elasticity
non-magnetic
delicate working tips

1/
1

6

1/
1

1/
1

DA074R

DA076R

DA080R

Uchwyt do lusterka
Mouth mirror handle

Uchwyt do lusterka
Mouth mirror handle

Uchwyt do lusterka
Mouth mirror handle

125 mm, 5“

135 mm, 5 1/2“

120 mm, 4 3/4“

excellent tactility
best prerequisites for an
optimum diagnosis
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Zgłębniki stomatologiczne, delikatne, elastyczne, Explorers, delicate, flexible
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DA402R

DA406R

DA408R

DA409R

DA410R

155 mm, 6”

160 mm, 6 1/4”

145 mm, 5 3/4”

155 mm, 6”

155 mm, 6”
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DA468R
170 mm, 6 /4”
3

DA411R

DA412R

155 mm, 6”

160 mm, 6 /4”
1

DA414R

DA416R

DA418R

DA480R

155 mm, 6”

155 mm, 6”

160 mm, 6 /4”
1

DA478R

Fig. 5/8

Fig. 8/9

170 mm, 6 /4”
3

165 mm, 6 /2”
1

1/
1

BRIAULT

DA458R

DA470R

DA463R

z 8-kątnym uchwytem
with octagonal handle

EXD 5

EXD 11

165 mm, 6 1/2”

175 mm, 7”

160 mm, 6 1/4"
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Zgłębniki stomatologiczne, delikatne, i elastyczne,
Explorers, delicate, flexible
3
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Sonda do badania wysokości przedsionka jamy ustnej,
Mouth-Antrum-Probe

m

Sonda do mierzenia wypełnienia
przedsionka jamy żuchwy.

2
3m

Ø 2 mm
diam. 2 mm

m

Bezpieczne badanie przedsionka
jamy żuchwowej bez powodowania perforacji. Część pracująca
w kształcie kulki o średnicy 2 mm
w połączeniu z określonym naciskiem sprężyny 0,4 N, może skutecznie zapobiec niezamierzonej
perforacji. Jeżeli zostanie wywarty
zbyt duży nacisk podczas badania
sprężyna osiągnie punkt graniczny.
Safe exploration of mouthantrum connections without
causing perforation. The combination of the diam. 2 mm ballshaped working end and the
defined spring pressure of 0.4N
effectively prevents accidental
perforation. If too much pressure
is put on the probe, the spring
stop is simultaneously reached.

3

2
3

3

1/
1

1/
1

1/
1

DA485R

EXD 11/12

165 mm, 6 /2”

175 mm, 7”

1

3 mm
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DA423R

DA482R

DA483R

EXS 3A

P2N

EXD 3 CH

165 mm, 6 1/2”

Zgłębnik do rozwidleń
Furcation probe

Zgłębnik międzyzębowy
w kształcie rogu
“Cowhorn” interdental
probe

Sonda do badania wysokości jamy
ustnej z określonym naciskiem sprężyny 0,4 N (40g)
Mouth-antrum-probe
defined spring pressure 0.4 N (40g)

165 mm, 6 1/2”

160 mm, 6 1/4"

165 mm, 6 1/2”
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3m

NABERS

WESTON

DA471R

3

DB763R
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Konsultacja kliniczna:

Clinical consultancy:

Poliklinika Periodontologii przy Centrum
Stomatologii Uniwersytetu Muenster,
Wesfalia

Department of Periodontics and Periodontology, School of Dental Medicine, University
of Muenster, Westfalen

(Dyrektor: Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter E. Lange)

(Director: Dr. Dr. h.c. Dieter E. Lange)

System kodowania kolorów: o powłoce
tytanowo-azotowej

Colour coding system, coated with titanium
nitride

• dokładne znakowanie i wygładzenie
• nie ulega ścieraniu
• przystosowany do sterylizacji

• exact marking and smoothing
• abrasion-free
• sterilizable

Periodontometry, Periodontometers
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Periodontometr z określoną siłą
naciska 0,2 N (20 g)
Periodontal probe with defined
probing force of 0.2 N (20 g)

mm

1

mm
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1

3

2 mm
1 mm
2 mm
1 mm
2 mm

W skutek braku standaryzacji siłynacisku pomiarowego, wyniki pomiarów klinicznych różnych metod
sondowania ocenia się jako
sprzeczne. Tylko przez zastosowanie czułej na nacisk sondy periodontalnej możliwe jest obiektywne
określenie stanu periodontalnego.
Przy ocenie schorzeń periodontalnych pomiar podlega licznym subiektywnym i instrumentalnym
wpływom. Dochodzi często przy
tym do niedoszacowania faktycznie istniejących głębokości sondowania. Przy za małych naciskach
pomiarowych morfologia tkanek
miękkich jest czynnikiem limitującym pomiar. Używając periodontometów DB764 i DB765 można
dzięki określonym naciskom
sprężyny o wartości 0,2 N przeprowadzić standaryzowane badania,
w szczególności w przypadku
zmian zapalnych w dziąsłach, przy
długotrwałych badaniach i w pielęgnacji pochorobowej schorzeń
periodontalnych.

Due to the lack of a standardised
measuring force, clinical measurements obtained by various
methods of probing are subject to
contradictory interpretations. The
only way to attain an objective
assessment of periodontal conditions is by using force-sensitive
periodontal probes. When evaluating periodontal diseases, probing
measurements are affected by numerous subjective and instrument-related influences. In the
process, the actual probing depths
are frequently underestimated.
If the probing force is too low,
then the soft tissue morphology is
more of the limiting factor for the
probing measurement than is the
share of coronal, supra-alveolar fibre structures. Using DB764R and
DB765R probes, it is possible,
thanks to the defined spring
pressure of 0.2 N, to perform standardised probing measurements,
especially where inflammatory
changes in the gingiva in the
context of long-term studies are
concerned and in follow-up care
in connection with periodontal
disease.
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PCP 11,5 C

UNC 15
165 mm, 6 /2”

165 mm, 6 /2”
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FOX

WHO

DB765R
1
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DB764R

1/
1

DB768R

DB767R

PCP 11

PCP 11,5 C

150 mm, 6”

160 mm, 6 /4”
1

DB774R

DB770R

160 mm, 6 1/4”

155 mm, 6”
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DB766R
UPM
(PCP 11,5 C
+ UNC 15)

2

2

1

1

3 mm
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3 mm

WILLIAMS-FOX

HAUER

DB775R

DB776R

165 mm, 6 1/2”

135 mm, 5 1/4”

175 mm, 7”
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Pincety stomatologiczne, Tooth Tweezers
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PERRY
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MERIAM
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MERIAM

LONDON-COLLEGE

LONDON-COLLEGE

DA204R

DA208R

DA210R

DA212R

DA221R

DA225R

DA240R

DA241R

ząbkowana
serrated

gładka
smooth

gładka
smooth

gładka
smooth

ząbkowana
serrated

ząbkowana
serrated

gładka
smooth

ząbkowana
serrated

130 mm, 5 1/8”

130 mm, 5 1/8”

150 mm, 6”

150 mm, 6”

160 mm, 6 1/4”

160 mm, 6 1/4”

150 mm, 6”

150 mm, 6”
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Pincety stomatologiczne, Tooth Tweezers
Specjalna pinceta stomatologiczna
model LONDON-COLLEGE,
bardzo mocna, niepodatna na
skręcanie, ząbkowana.
Special tooth tweezers
LONDON-COLLEGE, mod.
Particularly strong, distortion-free
design, serrated.

1/
1
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DUROGRIP - pinceta stomatologiczna z twardymi wkładkami zapewnia pewne chwytanie formówek i klinów miedzy zębowych.
DUROGRIP-Tooth forceps with
tungsten carbide insert for
secure grasping of matrices and
interdental wedges.

1/
1

LONDON-COLLEGE

LONDON-COLLEGE

LONDON-COLLEGE

LONDON-COLLEGE

DA243R

DA271R

DA251R

DA257R

DA230R

DA231R

DA244R

DA254R

ząbkowana
serrated

ząbkowana/ z zamkiem
serrated/with lock

ząbkowana
serrated

ząbkowana
serrated

gładka
smooth

ząbkowana
serrated

150 mm, 6”

150 mm, 6”

150 mm, 6”

150 mm, 6”

150 mm, 6”

150 mm, 6”

150 mm, 6”

150 mm, 6”

LONDON-COLLEGE, mod.
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Oczyszczanie instrumentów
Instrument Reprocessing

Konserwacja instrumentów, Maintenance of Instruments

Cykl sterylizacyjny w gabinecie z
zastosowaniem systemu kontenerowego firmy AESCULAP.
Wszystkie środki higieniczne w
praktyce stomatologicznej służą
zachowaniu zdrowia pacjenta,
stomatologa oraz pracowników.
Aby zagwarantować możliwie
największe bezpieczeństwo,
szczególnie ważne jest stosowanie
sie do zasad zasad higieny przy
przygotowaniu instrumentów.

Zasady obchodzenia się
z instrumentami w praktyce stomatologicznej
patrz Broszura D05601
Reprocessing of instruments in dental practice
see brochure D05602

6. Składowanie
Storage

W celu zapewnienia, racjonalnego
i oszczędnego przeprowadzenia
codziennych zabiegów należy
zdefiniować w jasny sposób zasady higieny pracy w gabinecie stomatologicznym.
Tutaj potwierdził swoją wartość
system magazynowania produktów sterylnych w kontenerach.

1. Przygotowanie
Provision and treatment

5. Sterylizacja
Sterilizing
The sterile goods cycle in the dental practice with the
Aesculap Sterile Container System
All hygienic measures in the
dental practice are primarily for
keeping healthy the patients, the
dentist and the assistants.
To ensure the best possible safety
it is particularly important to
observe the principles of hygiene
when reprocessing instruments.

2. Mycie i przechowywanie
Clearing away and disposal

To keep practice work safe,
efficient and economical, clear
procedures must be specified for
practice hygiene.
The Aesculap Sterile Container
System has proven itself as an
excellent aid for organizing the
instrument reprocessing procedure.
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JG600

3. Dezynfekcja i czyszczenie
Disinfecting and cleaning

4. Kontrola i pakowanie
In s p e ctio n an d p ack in g

- w zestawie 2 końcówki
- inclusive 2 nozzles

AESCULAP-olej w areozolu, w pojemnikach
(FCKW-frei), do konserwacji instrumentów
przed sterylizacją. Nieszkodliwy fizjologicznie
zgodnie z DAB i § 31 LMBG.
AESCULAP oil spray, in aerosol can (ozonefriendly), for maintenance of instruments
prior to sterilization. Physiologically inert acc.
to DAB and § 31 LMBG
(German Pharmacopoeia)

JG598
Olej do instrumentów AESCULAP do oliwienia
złącz, zapadek itd. przed sterylizacją.
Nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB
i § 31 LMBG.
AESCULAP instrument oil, for box locks,
ratchets etc. prior to sterilization.
Physiologically inert acc. to DAB and
§ 31 LMBG (German Pharmacopoeia)
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All it takes to operate.

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
All rights reserved. Technical alterations are possible. This leaflet may be
used for no other purposes than offering, buying and selling of our products.
No part may be copied or reproduced in any form. In the case of misuse we
retain the rights to recall our catalogues and pricelists and to take legal actions.
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