
Elipar Deep Cure



Elipar Deep Cure – Descrierea produsului

• Diferenta fata de Elipar S10 si Elipar

Fasciculul luminos este mult mai uniform si directioneaza mai multa energie pentru o fotopolimerizare

complet uniforma si profunda

• Geometria optimizata a ghidului de lumina permite accesul la suprafata tuturor dintilor fara o 

deschidere extrema a gurii.

• Ghidul de lumina este acoperit cu un material negru pentru a evita patrunderea luminii din 

exterior 

• 1.480 mW/cm² intensitate (diferenta de intensitate de la 1.200 mW/cm² la 1.480 mW/cm² asigura o distributia

uniforma a luminii)
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Aspecte neschimbate & Beneficii:

• 60 minute consecutive timp de fotopolimerizare

Poate injumatatii timpul de fotopolimerizare al materialelor

• Utilizare comfortabila, ergonomica, eficienta

Piesa de mana in forma de V si mobilitatea / rotatia ghidului de lumina la 360° asigura o prindere

confortabila care se potriveste cel mai bine cu tehnica utilizatorului.

• Diametrul varfului de 10 mm permite un tratament complet dintr-o singura utilizare

• Usor de curatat - carcasa permite aerisirea si dezinfectarea

• Silentioasa - conceputa sa elimine zgomotul si include optiunea de a inchide semnalele sonore
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3



Elipar Deep Cure – Descrierea produsului

Curing Light L – Versiunea din Plastic 

� Durabila, design usor, facut din material plastic rezistent de inalta performanta

� Incarcarea bateriei se realizeaza cu ajutorul cablului de incarcare

Curing Light S – Versiunea din otel inoxidabil

� O singura piesa, calitate ridicata, carcasa din otel inoxidabil

teoretic incasabil

� Acoperire cu ceramic sticloasa- ofera protectia impotriva amprentelor si

petelor

� Montarea ghidului unic magnetic luminos pentru indepartarea rapida si

usoara a ghidului de lumina pentru dezinfectare

� Baza de incarcare cu indicator luminous ce indica statusul de operare si

intensitatea luminii

Lampa: Plastic & Otel inoxidabil

Performanta tehnica identica.

Diferenta dintre cele doua este data de echipamentul de depozitare si incarcare si de design   

Versiunea din plastic

Versiunea din otel

inoxidabil

Baza de incarcare
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