NIEUW DRUKPOLYMERISATIEAPPARAAT
Kulzer introduceert de Palamat® Premium drukpan –
kleiner vanbuiten, slimmer vanbinnen

Palamat Premium heeft een grotere opening, grotere capaciteit, een ruimte besparend ontwerp,
verbeterde waterafvoer en intuïtieve software met vooraf ingestelde programma's die kunnen
worden aangepast aan elke behoefte.
Haarlem 15 april 2019. De Palamat Premium weerspiegelt de jarenlange ervaring van Kulzer met de populaire
Palamat drukpannen waarvan de eerste versie in 1970 op de markt kwam. De nieuwe drukpan biedt een
duidelijk overzicht van alle programmeerbare parameters (tijd, temperatuur en druk). De Palamat Premium
heeft intuïtieve kleurgecodeerde programma’s en een full-colour LCD display met knoppen die in alle
laboratoriumomstandigheden kunnen worden gebruikt (handschoenen, natte handen). De voorgeprogrammeerde en gebruikersvriendelijke programma's kunnen vrijwel elke gewenste indicatie en
kunststof polymeriseren. Ze kunnen met slechts twee drukken op de knop worden geactiveerd en zijn
eenvoudig aan te passen aan uw individuele behoeften.

Bewezen functies en modern gemak
Met zijn beproefde druksluiting, bouwt Palamat Premium
voort op een solide geschiedenis en levert een flexibel
polymerisatieapparaat dat minder ruimte in beslag
neemt, maar toch een bredere opening biedt voor
snellere toegang en grotere capaciteit - met zelfs
voldoende ruimte voor zeer grote articulatoren
of tot zes prothesen.

Ontworpen voor gebruiksgemak en schoon werken
Naast ruimtebesparing beschermt het ontwerp de
LCD-display tegen spatten en zorgt het hoogwaardige
oppervlak voor een eenvoudige reiniging. Op de display
is informatie te zien over de actuele omstandigheden (tijd, temperatuur, druk).
Bovendien is de waterafvoer verplaatst om een probleemloze afvoer te garanderen.

Het volledige pakket
Werken met de Palamat Premium betekent, profiteren van een grote opening, grote capaciteit in combinatie
met een ruimtebesparend ontwerp; kleurgecodeerde programma’s – voorgeprogrammeerd of handmatig aan
te passen; intuïtieve gebruikersinterface en duidelijk overzicht van temperatuur, tijd en druk.
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