Product Sheet

NIEUW

Palamat® Premium – kleiner vanbuiten, slimmer vanbinnen
Eén drukpolymerisatieapparaat voor alles.
De Palamat Premium heeft enerzijds een ruimtebesparend ontwerp en anderzijds een grotere binnenruimte. Dankzij de grotere opening en capaciteit kunnen zelfs grote articulatoren in de drukpan geplaatst
worden. Het apparaat kan vrijwel elke gewenste indicatie en kunststof polymeriseren.

Giving a hand to oral health.

Palamat® Premium
Eén drukpolymerisatieapparaat voor alles.
De Palamat Premium drukpan heeft intuïtieve, kleurgecodeerde programma’s voor koud- en heetpolymerisaten. De software
is flexibel; kies uit voorgeprogrammeerde programma’s, pas deze naar behoefte aan of stel uw eigen parameters handmatig in
– alles via een goed leesbaar, duidelijk full-colour LCD display.

Voordelen

Gebruiksgemak voor elke dag

Kleiner vanbuiten, slimmer vanbinnen:

■

Gebruiksvriendelijk

■

■
■

■
■

Temperatuur, druk en tijd altijd zichtbaar.
Automatisch met 2 drukken op de knop starten of
zelf handmatig instellen; ergonomisch & intuïtief.
Visuele begeleiding via kleurgecodeerde programma’s.
Interactief keuzemenu met iconen.

■
■
■

Grotere opening en grotere capaciteit van de
polymerisatiekamer en een ruimtebesparend ontwerp.
Geschikt voor grote articulatoren of 6 protheses.
Bewezen druksluiting.
Snel en nauwkeurig regelen van de temperatuur.
Timer tot 9 uur en 59 min & voortdurende cyclus.

Clean-lab design
■
■

Geoptimaliseerd voor eenvoudige reiniging.
Verbeterde wateraﬂoop.

In tegenstelling
tot touchscreens,
kunnen knoppen
met natte handen
of handschoenen
bediend worden.

Design zorgt dat
de display is
beschermd
tegen spatten.
Waterbestendige
bedieningsknoppen.

Slim ontworpen
wateraﬂoop
met zelfsluitende
plug-in connectie.

Geschikt voor
grote articulatoren
of 6 protheses.

Technische informatie
Capaciteit

Operationele parameters
■
■
■

■
■
■

Temperatuur range: 40 – 99°C
Luchtdruk: aan/uit [2bar]
Timer: aan/uit [0:01 – 9:59 u:min]
& voortdurende cyclus
Prog. 1: 45°C – BAR – 15 min*
Prog. 2: 55°C – BAR – 30 min*
Prog. 3: 99°C – BAR – 30 min*

■
■
■

Tot 6 protheses (enkele cuvetten)
1 Grote articulator met prothese
3 Palajet duoﬂasks (dubbele
cuvetten)

Applicatie
■
■
■

Koudpolymerisaten 45°C / 55°C*
Heetpolymerisaten tot 99°C*
Elke gewenste individuele temperatuur
instelbaar

*Voorgeprogrammeerde programma’s voor de 230V-versie.

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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