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THẾ HỆ MỚI



ULTIMA is an innovative multi-wave based technology LED curing light.              

BOOST
STANDARD
SOFT

Lucirine®, TPO  
(2,4,6-trimethylbenzoyldiphenylphosphineoxide) 
PPD (1-Phenylpropane-1,2-dione)

CQ (Camphorquinone)

12,3mm
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PHỔ RỘNG

Ống kính duy nhất kết hợp ánh sáng LED UV Xanh Trắng mini

ỐNG KÍNH ĐƯỜNG KÍNH XL!  
Hoàn hảo cho thực hành
tổng quát và chỉnh nha

SOFT (NHẸ) 
> 750 mW/cm²

10 s + tiếng bíp 5 s

 

Độ sâu trùng hợp ~ 1mm*  

STANDARD (CHUẨN)
> 1200m W/cm²

20 s + tiếng bíp 5 s Độ sâu trùng hợp ~ 4mm*  

BOOST (MẠNH)
> 2000 mW/cm²

3 s

Dán mặt dán sứ đơn lẻ

Dán mắc cài đơn lẻ

BOOST SEQUENTIAL
(MẠNH NGẮT QUÃNG)
> 2000 mW/cm²
10x (3 s ON + 2 s OFF)

Đa chu kỳ dành cho
chỉnh nha

 
 

Dán nhiều mắc cài liên tục

2 CHẾ ĐỘ CHUẨN ĐOÁN
CHUẨN ĐOÁN | LED UV
(CỰC TÍM)

120s

TRUYỀN SÁNG
| LED TRẮNG
 
120s

* Thử nghiệm theo ISO 4049
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ULTIMA là ánh sáng LED dùng để trùng hợp dựa trên công nghệ đổi mới đa sóng      

4 CHẾ ĐỘ TRÙNG HỢP
Trùng hợp vị trí gần tủy răng 
(Composite, lót đáy xoang). Tỏa 
nhiệt thấp.

Trùng hợp Composite và xi - 
măng.

Hiện hình mảng bám răng, ngà 
thâm nhiễm, vi kẽ, phục hồi 
Composite cũ và xi-măng nhựa 
dư khi chưa phân tử phản quang 
(fluorescent)

Hiện hình độ sâu vết nứt, rãnh và 
vôi răng dưới nướu

Một ống kính duy nhất đặc trưng cho công nghệ LED đổi 
mới đa sóng, kết hợp các bước sóng với mini - LED UV - xanh 
- trắng

Mạnh mẽ, cho sự trùng hợp tối ưu của tất cả vật liệu trên thị 
trường!

Phổ phát sáng rộng (385-490nm), để hoạt hóa tất cả chất 
khởi phát ánh sáng, bao gồm thế hệ mới nhất như 
Camphorquinone, Lucirine®, TPO, PPD.

Ống kính đường kính XL, phù hợp với yêu cầu của nha sĩ và 
bác sĩ chỉnh nha. Phát ra chùm tia chuẩn trực với với đường 
kính tối ưu 15mm, với đỉnh cường độ tối đa ở khoảng cách 
5mm, tạo ra sự trùng hợp chính xác và vững ổn.



      Hiệu suất cao và đa mục đích, ULTIMA mang tính trực giác, dễ sử dụng và bền bỉ

SẠC KHÔNG DÂY VÀ SỬ DỤNG LIÊN TỤC 

Sạc ULTIMA bằng cách đặt lên vị trí gác một cách đơn giản.

Đổi pin rất dễ dàng, nhanh và không cần trang thiết bị!

HIỆU SUẤT
CAO  

Chỉ thị chế độ hiện hành và trạng thái sạc pin

Có 2 dạng hoàn tất: aluminium hoặc đen mờ.

HỢP LÝ HÓA LAO ĐỘNG

TRỰC QUAN VÀ DỄ SỬ DỤNGSỰ MẠNH MẼ VÀ ĐÁNG TIN CẬY

Ánh sáng trùng hợp ULTIMAÁnh sáng trùng hợp cổ điển

Kháng nước (IPX4)

Bảo hành 4 năm

Đề kháng lực shock

Tiếp cận trong miệng dễ dàng. Sự tiện nghi tối ưu cho bệnh nhân
và nhà thực hành.

Chỉ thị
pin

Lựa chọn 
chế độ

Chỉ thị chế độ
 ánh sáng 

 

ON/OFF

Sạc pin trên đế sạc

Trực quan và dễ sử dụng

      High performance and multi-purpose, ULTIMA is intuitive, easy-to-use and resistant

Được thiết kế dạng một phần đơn lẻ bằng aluminium phân 
cực dùng trong phi thuyền để tạo nên sự mạnh mẽ cao và 
đề kháng rơi gãy đáng kinh ngạc.

Chỉ có 2 nút: “ON/OFF” và “Mode” “Chế độ” (trùng hợp/chẩn 
đoán).

Có khả năng sử dụng liên tục bằng pin bổ sung + đầu cắm 
sạc phổ thông (xem phần phụ kiện).

Cầm gọn và rất nhẹ với trọng lượng lý tưởng 95g và chiều 
dài 21cm.

Thanh thoát và tích hợp, ULTIMA tạo điều kiện thuận lợi cho 
tiếp cận vùng trong miệng ở cả phía sau và phía trước mà 
không đặt lực quá tải lên miệng nhằm tạo nên sự tiện nghi 
tối ưu cho bệnh nhân và nhà thực hành.

Động tác cầm như cầm viết với 3 ngón tay đem lại sự 
khéo léo nhiều hơn.
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PHỤ KIỆN
Bao gồm Tùy chọn

Đầu sạc phổ thông  | Pin Li-ion thêm vào
mã C-BAT          mã BAT-3.7L                    

Đầu tip bảo vệ mắt
mã  ULTI-PO

Đế sạc
mã  ULTI-BASE

Đầu  tip tập trung 2mm
mã  ULTI-CO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bước sóng 385 - 490 nm

Kích thước Nặng : 95 g  
Dài : 210mm
Đường kính tối đa : 20 mm

Pin Loại 14650  IMR  |  3,7 V

Năng lượng Đầu vào 100 V…240 V / ~ 50 Hz…60 Hz 
Đầu ra 5V 2.0A

Chương trình ĐA MỤC ĐÍCH 6 CHẾ ĐỘ
Nhẹ |  Chuẩn  |  Mạnh  |  Mạnh đứt quãng  
Chuẩn đoán  |  Truyền sáng

Khánh nước IPX4

Bảo hàng 4 năm

THAM CHIẾU

ULTI-G 1 tay cầm + 1 đế sạc + 1 pin sạc 
100 bao dùng 1 lần + 2 đầu típ bảo vệ mắt
Màu Aluminium (nhôm)

ULTI-N 1 tay cầm + 1 đế sạc/đầu sạc + 1 pin sạc 
100 bao dùng 1 lần + 2 đầu típ bảo vệ mắt
Màu đen mờ

ULTI-CO đầu tip tập trung 2mm

GJ-500 Bao bảo vệ dùng 1 lần x500

ULTI-PO Silicon bảo vệ mắt x2

BAT-3.7L Pin sạc chuẩn thêm vào

C-BAT Đầu sạc pin phổ thông  
Thiết bị y tế - Nhóm I
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