
Apex Motor DownPack BackFill

PompaBezprzewodowyAkumulatorUltradźwięki

Non-stop to a perfect endo





EndoPilot - Wyznaczamy nowe standardy w endodoncji

Idealne rozwiązanie za pomocą:
EndoMotoru, ApexLocatora, ultradźwięków, płukania i obturacji

Modułowa koncepcja urządzenia oferuje różne modele EndoPilota.
W ten sposób uzyskujemy optymalne dopasowanie do potrzeb
indywidualnych klienta.

Moduły do wyboru:
do opracowywania:
• pomiar apex
• EndoMotor
• Ultradźwięki z lub bez funkcji płukania

Serce urządzenia, urządzenie sterujące EndoPilotem, dysponuje dużym i czytelnym
wyświetlaczem dotykowym. Poszczególne kroki pracy, informacje i ustawienia są łatwo
osiągalne dzięki intuicyjnemu menu w języku polskim. Wszystkie rękojeści są rozmieszczone 
w przemyślanej podstawce, co sprawia, że są łatwo dostępne.

Producent regularnie oferuje aktualizacje np. do wgrywania nowych systemów pilników lub funk-
cji. Użytkownik może łatwo zaktualizować swoje urządzenie za pomocą kart do aktualizacji.

Zalety:

• Budowa modułowa – aż 5 funkcji w jednym urządzeniu 
• Pewny pomiar apex przy równoczesnym opracowywaniu maszynowym
• W pełni izolowana kątnica apex – pewny pomiar i kontrola pozycji
• Zarządzanie pilnikami za pomocą „endoboksów“ i “kontroli zużycia pilników“
• Zaprogramowana biblioteka wszystkich znanych systemów NiTi
• Funkcja Twist zabezpieczająca przed zaklinowaniem-złamaniem pilnika w kanale
• Komfortowy wyświetlacz dotykowy – szybka i intuicyjna obsługa
• Ultradźwięki z zaprogamowaną bazą instrumentów ultradźwiękowych
• Bezprzewodowy sterownik nożny
• Technika Reciprok itp.
• Uzupełnienie o system SAF, możliwość stosowania pilników samodopasowujących się do kształtu kanału

Zainwestuj w przyszłość i zapewnij sobie maksimum elastyczności:
Wedle zapotrzebowania i życzenia użytkownik może dowolnie rozbudowywać i optymalnie dopa-
sowywać urządzenie do własnych potrzeb. W kolejne funkcje można doposażyć się także w przyszłości.

Różne etapy rozbudowy można znaleźć na kolejnych stronach.

do wypełniania:
• DownPack
• pistolet BackFill

• Niewielka przestrzeń potrzebna do instalacji urządzenia 



Zestaw EndoPilot „comfort“ Zestaw EndoPilot „mobil“

Pomiar apex i opracowywanie z przełącznikiem 
nożnym przewodowym

Urządzenie sterujące:
EndoPilot, ekran dotykowy, niebieski
Podstawka z uchwytami na rękojeści
Med. zasilacz 90-240V/50Hz
Przełącznik nożny przewodowy, niebieski

Opracowywanie:
EDP-Endomotor ISO-E, sygnalizacja LED,
zintegrowany kontakt apex
EDP kątnica 1:1, w pełni izolowana ISO-E Standard 
Przewód pomiarowy apex z zaciskiem pilników 
i klipsem wargowym

Rozbudowa:
• DownPack
• Pistolet BackFill
• Ultradźwięki „CoPilot“
• Pompa perystaltyczna
• System SAF

Euro brutto .................................................. € 2.354,-*

Jak „comfort“, ale z akumulatorem i
bezprzewodowym przełącznikiem nożnym

Urządzenie sterujące:
EndoPilot, ekran dotykowy, niebieski
Podstawka Mobil z akumulatorem
łącznie z uchwytem na rękojeść
Med. zasilacz 90-240V/50Hz
Przełącznik nożny bezprzewodowy, niebieski

Opracowywanie:
EDP-Endomotor ISO-E, sygnalizacja LED,
zintegrowany kontakt apex
EDP kątnica 1:1, w pełni izolowana ISO-E Standard 
Przewód pomiarowy apex z zaciskiem pilników 
i klipsem wargowym

Euro brutto .................................................. € 2.664,-*



Zestaw EndoPilot „comfort plus“

Jak comfort, ale z systemem do wypełniania gutaperką na ciepło

Urządzenie sterujące:
EndoPilot, ekran dotykowy, niebieski
Podstawka z uchwytami na rękojeści
Med. zasilacz 90-240V/50Hz
Przełącznik nożny przewodowy, niebieski
Switch Box

Opracowywanie:
EDP-Endomotor ISO-E, sygnalizacja LED,
zintegrowany kontakt apex
EDP kątnica 1:1, w pełni izolowana ISO-E Standard 
Przewód pomiarowy apex z zaciskiem pilników 
i klipsem wargowym

System wypełniania:
Down-Pack rękojeść, z sygnalizacją LED 

Końcówka grzewcza, rozmiar: F  
Pistolet BackFill Obtura
Gutaperka (100 szt/op.)
Osłonka termiczna (4 szt/op.)
Igły  Ø25 ga ( 5 szt/op.)  
Akcesoria i zestaw do czyszczenia

Rozbudowa:
• Ultradźwięki „CoPilot“
• Pompa perystaltyczna
• System SAF

Euro brutto .................................................. € 3.870,-*

Apex

Motor

DownPack

BackFill

Akumulator

Bezprzewodowy

Obtura Nakrętka mocująca do Igieł   1 szt.



Pomiar apex, opracowywanie, ultradźwięki,
akumulator i podwójny przełącznik nożny

Urządzenie sterujące:
EndoPilot, ekran dotykowy, niebieski
Podstawka z uchwytami na rękojeści
Med. zasilacz 90-240V/50Hz

Opracowywanie:
EDP-Endomotor ISO-E, sygnalizacja LED,
zintegrowany kontakt apex
EDP kątnica 1:1, w pełni izolowana ISO-E Standard 
Przewód pomiarowy apex z zaciskiem pilników 
i klipsem wargowym

Ultradźwięki:
CoPilot-jednostka z akumulatorem
Ultradźwięki - rękojeść Satelec Newtron
Podwójny bezprzewodowy przełącznik nożny z 
uchwytem, niebieski

Rozbudowa:
• DownPack
• BackFill Pistole
• Pompa perystaltyczna
• System SAF

Euro brutto ...................................... € 3. ,-*

Jak„ultra“, ale z systemem do wypełniania
gutaperką na ciepło

Urządzenie sterujące:
EndoPilot, ekran dotykowy, niebieski
Podstawka z uchwytami na rękojeści
Med. zasilacz 90-240V/50Hz

Opracowywanie:
EDP-Endomotor ISO-E, sygnalizacja LED,         
zintegrowany kontakt apex
EDP kątnica 1:1, w pełni izolowana ISO-E Standard 
Przewód pomiarowy apex z zaciskiem pilników 
i klipsem wargowym

Ultradźwięki:
CoPilot - jednostka z akumulatorem            
Ultradźwięki - rękojeść Satelec Newtron
Podwójny bezprzewodowy przełącznik
nożny z uchwytem, niebieski

System wypełniania:
Down-Pack rękojeść, z sygnalizacją LED

Końcówka grzewcza, rozmiar: F        
Pistolet BackFill Obtura
Gutaperka (100 szt/op.)
Osłonka termiczna (4 szt/op.)
Igły Ø25 ga ( 5 szt/op.)
Akcesoria i zestaw do czyszczenia

Rozbudowa:
• Pompa perystaltyczna
• System SAF

Euro brutto ...................................... € 5.106,-*

Zestaw EndoPilot „ultra“ Zestaw EndoPilot „ultra plus“

Obtura Nakrętka mocująca do Igieł   1 szt.



Jak „ultra plus“, ale z dodatkową pompą perystaltyczną

Urządzenie sterujące:
EndoPilot, ekran dotykowy, niebieski
Podstawka z uchwytami na rękojeści
Med. zasilacz 90-240V/50Hz

Opracowywanie:
EDP-Endomotor ISO-E, sygnalizacja LED, zinte-
growany kontakt apex
EDP kątnica 1:1, w pełni izolowana ISO-E Standard 
Przewód pomiarowy apex z zaciskiem pilników 
i klipsem wargowym

Ultradźwięki:
CoPilot-jednostka z akumulatorem
Ultradźwięki - rękojeść Satelec Newtron
Podwójny bezprzewodowy przełącznik nożny z uchwytem, niebieski

System wypełniania:
Down-Pack rękojeść, z sygnalizacją LED

Końcówka grzewcza, rozmiar: F
Pistolet BackFill Obtura
Gutaperka (100 szt/op.)
Osłonka termiczna (4 szt/op.)
Igły Ø25 ga ( 5 szt/op.)
Akcesoria i zestaw do czyszczenia

Pompa:
Pompa perystaltyczna
Adapter do skalera Satelec Newtron
Zestaw sterylnych przewodów j.u.

Rozbudowa:
• System SAF

Euro brutto: ..................................... € 5.961,-*

Zestaw EndoPilot „ultra premium“

Apex

Motor

DownPack

BackFill

Ultradźwięki

Akumulator

Bezprzewodowy

Pompa

Obtura Nakrętka mocująca do Igieł   1 szt.



ApexLocator

Opatentowany,
wysoko precyzyjny,
cyfrowy pomiar apex
w czasie rzeczywistym
7-generacji

W pełni izolowana, specjalnie opatentowana kątnica 
do endodoncji umożliwia pomiar apex podczas opra-
cowywania.
Precyzyjne elektroniczne określanie długości działa 
na zasadzie impulsu. Dzięki najnowszej technologii 
mikroprocesorowej następuje dokładne określenie 
długości opracowywania o rozdzielczości 10 bitów.

Szybka analiza sygnału umożliwia pomiar 
długości w czasie rzeczywistym podczas
opracowywania.
Użytkownik zna aktualną pozycję pilnika, a więc ma wszystko pod kontrolą i w ten sposób może nadzwyczaj 
bezpiecznie pracować.
Sygnał ApexLocatora jest prowadzony bezpośrednio z kątnicy na pilnik. Styki-wąsiki do pilników są zbędne. 
Dzięki pełnej izolacji silnika i kątnicy wyklucza się błędne pomiary, które mogą powstać np. poprzez kontakt 
ze śluzówką. 

Poprzez łatwe przesunięcie markera-belki (poprzeczna linia na wyświetlaczu ) na wyświetlaczu dotykowym 
można indywidualnie wyznaczyć głębokość opracowywania.
W połączeniu z zaciskiem pilników ApexLocator można stosować oczywiście również do
manualnego określania długości, a więc bez silnika. Wartość pomiaru sondowania ręcznego
można komfortowo zapisać za pomocą przełącznika nożnego i użyć jako wartości referencyjnej
podczas opracowywania maszynowego. 

Dodatkową funkcją bezpieczeństwa jest kontrola napięcia zewnętrznego, która chroni
przed zakłóceniami i błędami.

Apex



EndoMotor

Pewność i wydajność
dzięki zintegrowanemu
endometrowi siódmej 
generacji

Wymiana pilników jest ułatwiona ze względu na brak styków- wąsików 
przy pilniku. Mocowanie pilników odbywa się w systemie “push”. 

Za pomocą widocznych w menu “strzałek” EndoPilot automatycznie 
wybiera następny pilnik spośród sekwencji pilników.

Sprawnie funkcjonujący Endomotor, który kontro-
luje moment obrotowy i liczbę obrotów, umożliwia 
komfortowe, ekonomiczne i przede wszystkim pewne 
opracowanie kanału korzenia. Endomotor jest lekki i 
odpowiednio wyważony, co zapewnia dobre wyczucie 
podczas opracowywania.
Kolorowe diody LED informują o kierunku
obrotów, obciążeniu i pozycji apex. Dodatkowa funk-
cja Twist zapobiega zablokowaniu się pilnika poprzez 
naprzemienne ruchy w lewo 
i w prawo, kiedy tylko zostanie osiągnięty moment 
obrotowy.

Kolejną opatentowaną funkcją jest redukcja momentu obrotowego przy zbliżaniu się do apex. Funkcja ta 
ogranicza wydajność cięcia pilnika w obszarze apikalnym i zapewnia nieustające wydobywanie wiór z kanału.

Endomotor uruchamia się także po osiągnięciu apex, ale nie obraca się w lewą stronę, lecz zatrzymuje się na 
krótko i ostrożnie zaczyna kręcić się ponownie w prawo. W przypadku urządzeń konkurencyjnych często „od-
wrócony kierunek obrotów“ powoduje  niechciany ponowny transport wiór w kierunku apex.

itp. W połączeniu z opatentowaną kątnicą EndoPilot zawsze mamy pełną kontrolę nad pozycją pilnika w kana-
le (spójrz ApexLocator).

Motor



Biblioteka pilników
Zaprogramowany bank
danych wszystkich znanych 
systemów pilników. 

Bank danych pilników zawiera 
wszystkie znane niklowo-ty-
tanowe systemy pilników  i 
umożliwia swobodny wybór 
żądanego systemu pilnika.

Wszystkie parametry (liczba obrotów, moment obro-
towy, itd.) każdego pilnika są zaprogramowane, lecz 
można zmieniać je indywidualnie. Własne sekwencje 
są definiowane wg zaleceń producenta (funkcja “My-
File”).

EndoPilot oferuje zapamiętanie 1000 różnych pilni-
ków wraz z indywidualnymi wartościami momentu 
obrotowego i liczby obrotów dla wszystkich ważnych 
systemów NiTi.

Oprogramowanie aktualizuje się regularnie. Nowe pilniki lub funkcje będą zatem regularnie dostępne i użyt-
kownik może bezproblemowo zaktualizować urządzenie za pomocą karty do aktualizacji.

Zarządzanie pilnikami
Automatyczne rozpoznawanie zużycia pilników

Opatentowane zarządzanie pilnikami kontroluje zużycie każdego pilnika poprzez monitorowanie warunków 
pracy. Wszystkie ważne parametry zużycia, jak liczba obrotów, moment obrotowy i długość użytkowania zosta-
ją zsumowane i wyświetlone jako wskaźnik zużycia. Także krzywiznę kanału można wybrać jako parametr 
zużycia.

Granicę alarmu pilników ustala użytkownik dla każdego pilnika indywidualnie. Kiedy tylko zostanie prze-
kroczona ustawiona granica, pojawia się komunikat:

„Pilnik - Alarm - wymienić pilnik!“

Czy pilnik zostanie wymieniony, pozostaje to oczywiście do decyzji lekarza. 
Wykryte wartości zużycia zostaną zapisane także po wyłączeniu urządze-
nia. Podczas ponownego użycia pilnika wartości są dalej widoczne. Łącznie 
można zarządzać aż 8 boksami z dowolną liczbą różnych pilników.

Motor



Ulubione
Indywidualny układ
menu opracowywania

Rodzaj ruchu, liczba obrotów i wartości momentu obrotowego są przejmowane automatycznie z biblioteki pil-
ników. Można zarówno zmieniać indywidualnie wartości, jak też powrócić do ustawień fabrycznych (zalecenie 
producenta pilników). 

Nazwa pilnika pojawia się zawsze na funkcjonalnym wyświetlaczu.

Menu “Ulubione” oferuje możliwość zapisania aż 3 
“ulubionych” systemów pilników na stronie startowej 
maszynowego opracowywania. Szczególną zaletą jest 
szybki dostęp do indywidualnie ustawionych sys-
temów pilników i oszczędza każdorazowo ponowny 
wybór z całego asortymentu pilników.

Wszystkie systemy pilników są pogrupowane alfabe-
tycznie.

System MyFile
Ustawienie własnych sekwencji poprzez
technikę hybrydową

Funkcja „MyFile“ umożliwia swobodne
ustawianie indiwidualnych, obejmujących wielu produ-
centów kolejności instrumentów.

Pojedyncze pilniki z zaprogramowanego banku danych 
pilników można dowolnie ze sobą zestawiać.

Można ustawić indywidualnie do 5 sekwencji, każda 
licząca do 10 pilników. Każdy pilnik można przenieść 
dowolnie do sekwencji MyFile. Do dyspozycji jest łącznie 
50 miejsc w pamięci.

Motor



DownPack
Nagrzewanie w ciągu
kilku sekund

Celem każdego leczenia endodontycznego jest optymalne wy-
pełnienie opracowanego i zdezynfekowanego systemu kanału 
korzenia. Za pomocą modułu DownPack otrzymujemy szczel-
ne, trójwymiarowe wypełnienie wierzchołka. 
Za pomocą ciepłej pionowej techniki kondensacji można osią-
gnąć bardzo wydajne i pewne wypełnienie kanału korzenia. 
Lekka rękojeść DownPack gwarantuje optymalne manewrowa-
nie, a smukła forma umożliwia dobrą widoczność pola zabie-
gowego. Rękojeść wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia 
higieniczne warunki pracy.

Żądaną temperaturę grzania końcówki wybiera się swobodnie na wyświetlaczu, a nagrzewanie trwa zaledwie kilka 
sekund! 

Zintegrowana sygnalizacja ledowa w rękojeści informuje o procesie nagrzewania, a sygnał dzwiękowy o gotowości 
do pracy.
Nakładanie końcówki grzewczej lub jej wymiana jest łatwe, szybkie i bezpieczne.

Występują różne rodzaje końcówek grzewczych:

Końcówka XF  040/.04  zielona

Końcówka F  050/.04  szara

Końcówka FM  0 50/. 05  żółta

Końcówka M  050/.07  czerwona

Końcówka ML  0 50/. 09  niebieska

DownPack



BackFill
Optymalna kontrola przepływu płynnej gutaperki.

W końcowej fazie następuje termoplastyczne wypełnienie kanału za pomocą 
pistoletu BackFill. Temperatura wybrana za pomocą wyświetlacza dotykowego jest 
uzyskiwana w bardzo krótkim czasie dzięki sprawnie funkcjonującemu sterowaniu.

Materiałem wypełnieniowym są standardowe wałeczki 
gutaperkowe. Do aplikacji upłynnionych wałeczków guta-
perki służą kaniule dostępne w 3 różnych rozmiarach

Za pomocą łatwego w obsłudze uchwytu pistoletu można 
idelnie dopasować przepływ płynnej gutaperki. Proces 
wypełniania jest kontrolowany w ten sposób optymalnie.

Gutaperka (Bar) (100 szt./op.)

Kaniula 20ga ok. 0,9mm

Kaniula 23ga ok. 0,6mm

Kaniula 25ga ok. 0,5mm

BackFill



CoPilot

 CoPilot jest modułem do-
datkowym i rozszerza EndoPilot o 
funkcję ultradźwięków. 

Za pomocą tego perfekcyjnego
uzupełnienia EndoPilot stał się jed-
nostką All-In-One. 

Moduł rozszerza EndoPilot o poniższe 
funkcje:

• rękojeść ultradźwiękowa
• akumulator
• dodatkowe podłączenie dla
DownPack
• podwójny bezprzewodowy
przełącznik nożny z uchwytem

Ustawienie wydajności ultradźwięków, czasu trwania
i wyboru zaprogramowanych instrumentów
ultradźwiękowych dokonuje się bezproblemowo za
pomocą wyświetlacza dotykowego.

Możliwości regulowania odliczania czasowego
pozwala na wykorzystanie standardowych
protokołów płukania.

Moduł CoPilot oferuje podwójny bezprzewodowy
przełącznik nożny, jak też niezależne od sieci zasilanie
akumulatorowe.

CoPilot można łączyć ze wszystkimi zestawami
EndoPilota, a także doposażać później.
Opcjonalnie można podłączyć pompę
perystaltyczną do pracy z płynami.

CoPilot ultradźwięki - rozbudowa

CoPilot:
CoPilot-jednostka z akumulatorem
Rękojeść ultradźwiękowa Satelec, Newtron
Podwójny bezprzewodowy przełącznik nożny z uchwytem
Zasilacz i adapter do CoPilot
Akcesoria:
Adapter do płukania
Śruby montażowe,
M4x12 Klucz imbusowy
Kluczyk do rękojeści ultradźwiękowej

Euro brutto: .............................................................€ 1.490,-*

Ultradźwięki

Bezprzewodowy

Akumulator



Pompa perystaltyczna

Jeśli chcemy pracować z doprowadzeniem płynu, istnieje możliwość rozbudowy 
CoPilota o pompę perystaltyczną. Płyn jest doprowadzany do „adapera skalera“ na 
rękojeści ultradźwiękowej za pomocą zewnętrznego przewodu.

Ilość płynu ustawia się na wyświetlaczu dotykowym EndoPilota.
Podczas obsługi przełącznika nożnego pompa może tłoczyć stale lub  po ustawieniu 
- tylko małe porcje płynu podczas startu (funkcja iniekcji).

Pompa perystaltyczna jest zintegrowana z istniejącą już podstawką, nie jest konieczna
dodatkowa podstawka. Podłączenie do zasilania odbywa się za pośrednictwem
modułu CoPilot.

CoPilot ultradźwięki - rozbudowa

Euro brutto:  Pompa perystaltyczna...........................€ 626,-*
Euro brutto:  Adapter Skalera......................................€ 204,-*

Pompa



Rozbudowa “mobil”

Rozbudowa „mobil“
Elastycznie i niezależnie

Elastyczna możliwość EndoPilota „comfort“.
Klasyczny EndoPilot „comfort“ (ApexLocator i EndoMotor) staje się za pomocą modułu 
rozbudowy “mobil” elastyczną i niezależną jednostką.

Moduł „mobil“ zawiera szczególnie wąską podstawkę z zintegrowanym pakietem 
bateryjnym.

EndoPilot „mobil“ obsługuje się komfortowo za pomocą bezprzewodowego przełącznika 
nożnego. Zewnętrzne podłączenie do prądu jest konieczne tylko w przypadku ładowania 
baterii. Mobil może pracować również podczas ładowania baterii.

Euro brutto: Podstawa “mobil” z pakietem bateryjnym..........................................€ 334,-*
Euro brutto: Bezprzewodowy przełącznik nożny, pojedyńczy...............................€151 ,-*

Bezprzewodowy

Akumulator



Moduł rozbudowy SAF– dla „Comfort plus“ Moduł rozbudowy SAF– dla „Ultra Plus“

Moduł rozbudowy system SAF
(SAF = samodopasowujący się pilnik):
Czyszczenie, opracowywanie i płukanie - wszystko w jednym.

Ściśliwa konstrukcja pustego wewnątrz instrumentu SAF dopasowuje się 
do obecnego przekroju poprzecznego kanału korzenia i umożliwia nowatorską, 
minimalnie inwazyjną koncepcję leczenia. Rozbudowa różnych wariantów 
urządzenia EndoPilot do systemu SAF jest bezproblemowa niezależnie 
od aktualnego poziomu rozbudowy.

EndoPilot steruje zarówno motorem SAF, jak też pompą. Główka SAF zamienia rotujący ruch silnika (motoru) 
(5.000 RPM) w oscylujące drganie. Pompa perystaltyczna zaopatruje stale pilniki SAF w ciecz płuczącą. Czas 
zastosowania pilnika powinien wynosić 4 minuty. Pozostały czas obserwujemy na wyświetlaczu EndoPilota. 
Dodatkowo sygnał dzwiękowy informuje o czasie leczenia wyrażonym w minutach.

Za pomocą funkcji MyFile (indywidualna sekwencja pilników) można zastosować
indywidualny i optymalny przebieg pracy lekarza.

EndoPilot Motor do SAF ISO-E, sygnalizacja
LED, 5000 rpm
pompa SAF z funkcją Switch
podstawka dla motoru SAF

Euro brutto: ........................................................ € 1.360,-*

Euro brutto: główka SAF RDT3-NX .  ...............  € 523,-*
Euro brutto: rękojeść do główki ISO-E . . ..............€ 91,-*

EndoPilot Motor do SAF ISO-E, sygnalizacja
LED, 5000 rpm
pompa SAF 
podstawka dla motoru SAF

Euro brutto:.....................................................€ 1.296,-*

Euro brutto: główka SAF RDT3-NX.................€ 523,-*
Euro brutto: rękojeść do główki ISO-E...............€ 91,-*



Schlumbohm GmbH & Co. KG

Klein Floyen 8-10
24616 Brokstedt  / Germany

phone    +49 (0)4324-8929-0
fax    +49 (0)4324-8929-29

www.schlumbohm.de
post@schlumbohm.de

EndoPilot „light“
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EndoPilot “light” 

ApexLocator  EndoPilot "light"
Zestaw  pomiarow  z magnesem i portem USB 
Mi kro USB ładowarka 5V/1.2A 100-264VAC  

Wymiary: 96 x 135 x 120 mm,
W aga: 630g

Apex

Akumulator

EndoPilot “light”
opatentowany, o wysokiej precyzyjności,
cyfrowy pomiar apex w czasie rzeczywistym
7-generacji

Precyzyjne elektorniczne określanie długości 
odbywa się na zasadzie impulsów. Dzięki najno-
wocześniejszej technologii mikroprocesorowej 
otrzymujemy dokładny pomiar o 10-bitowej 
rozdzielczości.

ApexLocator EndoPilot „light”
Zestaw przewodów pomiarowych z magnesem 
i

 
portem USB

Mikro-USB ładowarka 5V/1.2A 100-264VAC
Wymiary: 96 x 135 x 120 mm,
Waga: 630g

Szybka analiza sygnału umożliwia określenie długości w czasie 
rzeczywistym.

Poprzez łatwe przesunięcie markera / belki (poprzeczna linia na 
wyświetlaczu) na ekranie dotykowym można indywidualnie wy-
znaczyć głębokość opracowywania.
Dodatkową funkcją bezpieczeństwa jest kontrola napięcia, która 
ostrzega przed zakłóceniami. 

     Impulsy: szybko i bezpieczenie bez zakłóceń
     Dokładny pomiar apex
     Wyświetlacz dotykowy - obsługa intuicyjna
     Sygnały dźwiękowe i wizualne
     Regulowana głośność sygnału tonowego
     Połączenie mikro-USB elastyczne ładowanie
     Bateria jonowo - litowa: długa żywotność baterii
     Klamra apex mocowana na urządzeniu za pomocą magnesu

Zestaw EndoPilot “light”

Akumulator

Apex

Euro brutto ....................................... € 745,-*



Stolik z 3 półkami

Stolik do Endopilota

Końcówka grzewcza XF  040/.04
Końcówka grzewcza F  050/.04
Końcówka grzewcza FM  050/.05
Końcówka grzewcza M  050/.07
Końcówka grzewcza ML  050/.09

trzy półki
dwa gniazda 230V
powierzchnia półki 40x30 cm

Pln 255,00*
Pln 255,00*
Pln 255,00*
Pln 255,00*
Pln 255,00*

Pln 230,00*
Pln 230,00*
Pln 230,00*

Kaniula Ø25ga
Kaniula Ø23ga
Kaniula Ø 20 ga

Przewód pomiarowy apex, kompletny      Pln 308,00*

Uchwyt pilników                                           Pln 118,00* 

Klips wargowy                                                Pln 38,00*

Akcesioria:

BackFill:

DownPack:

Materiały zużywalne:

(op.100 szt.)                       Gutaperka (Bar)

(op./6 szt.)
(op./6 szt.)
(op./6 szt.)

Pln brutto: Stolik ...................................................1100,-*
80cm

45 cm

45 cm

Pln 115,00*

posiada uchwyty montażowe do przykręcenia



Dystrybutor w Polsce:
P.H.U. Medical
18-400 Łomża, ul.Piłsudskiego 8
tel./fax 86 218 84 87
email: medicallomza@gmail.com

Producent:
Schlumbohm GmbH & Co. KG
Klein Floyen 8-10
24616 Brokstedt / Germany
www.schlumbohm.de, tel. +49(0)4324-8929-0

www.endopilot.pl




