SYSTEM DO PROFIL AK T YKI KL ASY PREMIUM

LUNOS® –
PIĘKNY UŚMIECH DLA KAŻDEGO.
Lunos® to nowy system do profilaktyki klasy premium firmy Dürr Dental. Kierując się
naszą zasadą, że najlepsze są rozwiązania systemowe, opracowaliśmy kompletny zestaw
produktów, dzięki którym profilaktyka staje się skuteczniejsza, wygodniejsza i bardziej elastyczna.
Rezultat: znaczące ułatwienie codziennej pracy w gabinecie. Ponieważ wszystkie produkty
Lunos® oraz związane z nimi usługi charakteryzuje najwyższa jakość, zapewniają one promienny
uśmiech stomatologom, specjalistom z zakresu profilaktyki i pacjentom.

PROMIENNY UŚMIECH:
SPECJALIŚCI Z ZAKRESU PROFILAKTYKI
System do profilaktyki Lunos® umożliwia szybsze
i skuteczniejsze zabiegi, jednocześnie minimalizując
ból odczuwany przez pacjenta*. Spokojną pracę
zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i przekonujące zalety produktów.
Część systemu Lunos® stanowią również szkolenia,
kompleksowe usługi doradcze i wyposażenie
dodatkowe. Lunos® to nie tylko kompletność i wydajność; gwarantuje również komfort i zgodność
systemową całemu zespołowi stomatologicznemu
oraz lepszy kontakt z pacjentem.

*Patrz badania Uniwersytetu we Freiburgu: „Trehalosepulver zur subgingivalen Instrumentierung in der Erhaltungstherapie”,
autorzy: Kruse, Akakpo, Maamar, Al-Ahmad, Woelber, Vach, Ratka-Krueger

PROMIENNY UŚMIECH: STOMATOLOG
Produkty Lunos® spełniają najsurowsze wymagania
medyczne w kwestii działania i składu surowcowego.
Dlatego cechuje je najwyższe bezpieczeństwo
użytkowania i umożliwiają wyjątkowo wydajną
pracę. Wynikające z tego skuteczne leczenie
pozwala budować trwałe relacje z pacjentami.
Ponadto dobra rozpuszczalność proszków sprawia,
że nie wpływają negatywnie na działanie instalacji
ssących i separatorów amalgamatu.
Dzięki temu Lunos® zapewnia olśniewające sukcesy:
dla gabinetu i dla pacjentów.

PROMIENNY UŚMIECH: PACJENCI
Pacjenci odnoszą wiele korzyści z delikatnego
działania produktów Lunos®, a także z ich doskonałych właściwości medycznych. Zapewniają one
zadowolenie z terapii i promienny uśmiech.

SYSTEM DBAJĄCY O UŚMIECH:
KRĄG PROFILAKTYKI LUNOS®.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Lunos® Płukanka do ust. Hamuje rozwój
patogennych mikroorganizmów budujących
płytkę nazębną, zapobiega bakteryjnym
stanom zapalnym.
Lunos® Poduszka do profilaktyki.
Znacząco zwiększa komfort pacjenta
podczas zabiegu.
Lunos® Ręcznik wellness. Doskonały do
oczyszczania twarzy po zabiegu.

TERAPIA FARMAKOLOGICZNA,
ŚRODKI TOWARZYSZĄCE
Lunos® Lakier do fluoryzacji. Fluorek sodu
niezawodnie chroni wrażliwe powierzchnie
zębów i zmniejsza ich nadwrażliwość.
Lunos® Żel do fluoryzacji. Zwiększa odporność szkliwa na działanie kwasów, hamuje
rozwój płytki nazębnej i przyczynia się do
remineralizacji.

LAK SZCZELINOWY
Lunos® Lak szczelinowy. Skuteczna ochrona
przez próchnicą szczególnie narażonych bruzd.

Produkty Lunos® to myślenie systemowe w każdym szczególe. Należą do nich doskonale
do siebie dopasowane produkty do profilaktyki oraz specjalnie opracowana piaskarka MyFlow.
Dzięki temu Lunos® zapewnia optymalny przebieg pracy oraz zadowolenie całego zespołu
stomatologicznego.

CZYSZCZENIE NADDZIĄSŁOWE
Lunos® MyFlow i Lunos® Piasek Gentle Clean.
Do delikatnego i skutecznego usuwania
przebarwień.

CZYSZCZENIE PODDZIĄSŁOWE
Lunos® Piasek Perio Combi. Do usuwania
biofilmu poddziąsłowego – również
w głębokich kieszonkach periodontalnych
– i łagodnego usuwania lekkich przebarwień naddziąsłowych.

POLEROWANIE
Lunos® Pasta polerująca Two in One. Do skutecznego usuwania przebarwień
i polerowania w jednym kroku roboczym.
Lunos® Pasta polerująca Super Soft. Do delikatnego polerowania szczególnie
wrażliwych powierzchni.
Lunos® Pierścień do profilaktyki. Do prostej i ergonomicznej aplikacji pasty polerującej.

LUNOS® MYFLOW.
KOMFORT PRACY.
MyFlow zaprojektowano od podstaw tak, by zminimalizować liczbę koniecznych
przerw w pracy. Dzięki opracowanej specjalnie z myślą o systemie do profilaktyki Lunos®
piaskarce droga do promiennego uśmiechu jest prostsza niż kiedykolwiek. O optymalny przepływ
pracy dbają m.in. minimalizacja prawdopodobieństwa przytkania dzięki dokładnie dopasowanym
do siebie komponentom, możliwość przygotowania maszynowego i ergonomicznie ukształtowana,
doskonale wyważona rękojeść*. Co najlepsze: system wymiany zbiorników umożliwia napełnienie
zbiornika przed rozpoczęciem zabiegu oraz jego prostą i szybką wymianę w trakcie leczenia.

KOŃCÓWKA OBRACANA O 360 STOPNI
Końcówkę można obracać w zakresie 360 stopni,
co umożliwia wyjątkowo ergonomiczną pracę.

PIASKARKA I JEJ ELEMENTY NADAJĄ SIĘ
DO PRZYGOTOWANIA MASZYNOWEGO
Wszystkie elementy rękojeści wykonano
z tworzywa sztucznego odpornego na
wysoką temperaturę. Dzięki temu można
je dezynfekować termicznie i autoklawować.

*Dostępna na szybkozłączki firm KaVo, Sirona, W&H, BienAir i NSK.

SYSTEM WYMIANY ZBIORNIKÓW
Bardzo prosta wymiana, również podczas zabiegu,
dzięki zamkowi bagnetowemu. Pozwala to uniknąć
przerw w pracy lub zmniejszenia wydajności
spowodowanych niskim poziomem napełnienia.
Umożliwia także dostosowaną do potrzeb pracę
z różnymi proszkami.

PRZYGOTOWANIE ZBIORNIKÓW
Zbiornik można napełnić przed zabiegiem dzięki
membranie zamykającej. Praktyczne podstawki
umożliwiają wygodne napełnianie i odkładanie
urządzenia.

SILNE I ŁAGODNE:
PIASKI I PASTY LUNOS®.

LUNOS® PIASEK GENTLE CLEAN

LUNOS® PIASEK PERIO COMBI

Do szybkiego i skutecznego czyszczenia naddziąsłowego
i usuwania zewnętrznych przebarwień.

Do czyszczenia poddziąsłowego i naddziąsłowego. Doskonale
nadaje się do leczenia podtrzymującego (recall). Szybko,
skutecznie i dokładnie, a przy tym łagodnie usuwa biofilm.

• Trehaloza – innowacyjne cząstki ścierne:
• Wielkość ziarna ok. 65 μm
• optymalne właściwości czyszczące przy maksymalnej
ochronie czyszczonej powierzchni
• lekko słodki smak
• nie podrażnia śluzówki
• Doskonała rozpuszczalność w wodzie:
• resztki proszku nie pozostają w ustach pacjenta
• chroni instalacje ssące
• Ergonomiczna butelka z zamknięciem dźwigniowym
obsługiwanym jedną ręką
Wersje smakowe: neutralna, pomarańczowa i miętowa
Jednostka sprzedaży: 4 x 180 g

• Trehaloza – innowacyjne cząstki ścierne:
• Wielkość ziarna ok. 30 μm
• optymalne właściwości czyszczące przy maksymalnej
ochronie czyszczonej powierzchni
• lekko słodki smak
• nie podrażnia śluzówki
• zmniejsza nasilenie zapalenia przyzębia, a przez to prowadzi
do redukcji kieszonek periodontalnych*
• Doskonała rozpuszczalność w wodzie:
• całkowicie się rozpuszcza; resztki nie pozostają w kieszonkach
• resztki proszku nie pozostają w ustach pacjenta
• chroni instalacje ssące
• Ergonomiczna butelka z zamknięciem dźwigniowym obsługiwanym
jedną ręką
Wersja smakowa: neutralna
Jednostka sprzedaży: 4 x 100 g

*Patrz badania Uniwersytetu we Freiburgu: „Trehalosepulver zur subgingivalen Instrumentierung in der Erhaltungstherapie”, autorzy: Kruse, Akakpo, Maamar, Al-Ahmad, Woelber, Vach, Ratka-Krueger

LUNOS® PASTA POLERUJĄCA TWO IN ONE

LUNOS® PASTA POLERUJĄCA SUPER SOFT

Innowacyjne rozwiązanie Two-in-One: jednocześnie poleruje i usuwa
przebarwienia. Skraca czas zabiegu, a jednocześnie jest dokładna
i wyjątkowo łagodna.

Drobnoziarnista pasta polerująca o łagodnym, długotrwale
chroniącym działaniu, również na szczególnie wrażliwych
powierzchniach.

0 sec.

Ścierność pasty maleje bezstopniowo dzięki redukcji rozmiaru
cząstek polerujących

Cleaning

10 sec.
Polishing

• Odpowiednia do wszelkich potrzeb
• Skuteczne czyszczenie i polerowanie dzięki innowacyjnym
cząstkom ścierno-polerującym. Hydroksyapatyt wspiera
remineralizację
• Wyjątkowo łagodna, RDA 28**
• Produkt o smaku miętowym zawiera dodatkowo fluorek sodu,
wspierający remineralizację

• Może być stosowana uniwersalnie, także do implantów,
aparatów ortodontycznych i elementów protetycznych
• Pozostawia gładkie powierzchnie o wysokim połysku,
spowalniając odkładanie się nowych osadów
• Hydroksyapatyt oczyszcza i poleruje powierzchnie
w niezwykle łagodny sposób i wspiera remineralizację
• RDA < 5**
Wersje smakowe: neutralna i pomarańczowa
Jednostka sprzedaży: 1 x 50 g

Wersje smakowe: neutralna, pomarańczowa i miętowa
Jednostka sprzedaży: 1 x 100 g

**Przestrzegać instrukcji obsługi!

PROMIENNY UŚMIECH DZIĘKI
PRODUKTOM DO PROFILAKTYKI
LUNOS®.

LUNOS® PŁUKANKA DO UST

LUNOS® LAKIER DO FLUORYZACJI

Gotowa do użycia płukanka do ust, do ochrony dziąseł i zębów.

Zawarty w lakierze fluorek sodu chroni nadwrażliwe powierzchnie
zębów i zmniejsza ich wrażliwość. Można go bez trudu nanieść cienką warstwą, dzięki czemu jest szczególnie wydajny w zużyciu.

• Zapobiega stanom zapalnym śluzówki i dziąseł wywoływanym
przez bakterie
• Hamuje rozwój mikroorganizmów budujących płytkę nazębną,
wywołujących choroby i nieświeży oddech
• Nie zawiera alkoholu – niezwykle delikatna w przypadku podrażnionych i zaczerwienionych dziąseł
• Bez cukru, zawiera ksylitol

• Lakier bezbarwny – nie wpływa negatywnie na estetykę
• Prosta aplikacja
• Skutecznie przylega do mokrych powierzchni
• Zawiera 22600 ppm fluorku
• Zawiera ksylitol

Jednostka sprzedaży: 1 x 400 ml, 1 x 2,5 litra
Dozownik z pompką do butelki 2,5 litra dostępny osobno

Jednostka sprzedaży: 1 x 10 ml

LUNOS® ŻEL DO FLUORYZACJI

LUNOS® LAK SZCZELINOWY

Do intensywnej profilaktyki przeciwpróchniczej z użyciem
fluorku sodu. Szczególnie dobrze nadaje się do zastosowania
po profesjonalnym oczyszczeniu zębów.

Produkt na bazie kompozytów, do estetycznego zabezpieczania
szczelin i ubytków szkliwa.

• Chroni i wzmacnia szkliwo
• Wspiera remineralizację
• Hamuje rozwój płytki nazębnej
• Prosta i szybka aplikacja
• Zawiera 12300 ppm fluorku
Jednostka sprzedaży: 1 x 250 ml

• Tolerujące wilgoć i hydrofilowe
• Aplikacja na wilgotną lub lekko osuszoną powierzchnię zęba,
skuteczne nawilżanie szkliwa
• Doskonała płynność, bardzo dobre trzymanie na szkliwie
• Światłoutwardzalne
• Odporne na ścieranie, z dużą ilością wypełniacza
Dostępne w wersjach:
• Clear (bez fluoru, do szczególnie estetycznego zabezpieczania)
• Opaque (zawiera fluor, zapewnia długotrwałą ochronę)
Jednostka sprzedaży: 2 x strzykawka 1,5 g

LUNOS® PODUSZKA DO PROFILAKTYKI

LUNOS® RĘCZNIK WELLNESS

Zapewnia bezpieczne i wygodne ułożenie głowy. Podpiera szyję
i kark.

Odświeżający, nasączany ręcznik frotte, doskonały do oczyszczania
twarzy po zabiegu profilaktycznym.

• Proste i szybkie mocowanie do zagłówka unitu zabiegowego przy
użyciu taśmy z rzepem
• Lepkosprężysta pianka odciąża szyję i głowę, reaguje na ciepło
ciała i dopasowuje kształt do każdego pacjenta
• Miękka, przyjemna w dotyku i wodoszczelna poszewka
• Nadaje się do mycia i dezynfekcji

• Indywidualny dla każdego pacjenta
• Możliwe użycie ciepłego bądź zimnego ręcznika
• Działanie pielęgnacyjne, zawiera aloes
• Bezalkoholowy
Jednostka sprzedaży: 50 ręczników pakowanych pojedynczo

Jednostka sprzedaży: 1 szt.

PROMIENNY UŚMIECH ZAWSZE
MA JAKĄŚ PRZYCZYNĘ. LUNOS®
DOSTARCZA AŻ CZTERECH.
Kompletny system do profilaktyki. Szybki, wydajny
i wygodny w użyciu. Dla lekarzy, specjalistów
z zakresu profilaktyki i pacjentów.
LUNOS® PIERŚCIEŃ DO PROFILAKTYKI
Do prostej aplikacji pasty polerującej. Elastyczny, umożliwiający
dopasowanie rozmiaru.
• Innowacyjny zbiornik na pastę polerującą sprawdza się
przy każdym sposobie pracy
• Ergonomicznie ukształtowany pierścień zapewnia wysoki
komfort użytkowania
•
• Pozbawiony krawędzi zbiornik na pastę polerującą można
łatwo wyczyścić po zakończeniu zabiegu
Jednostka sprzedaży: 8 szt.

Rozwiązanie do profilaktyki premium, obejmujące
szeroką gamę produktów – od piaskarki, przez piaski
i pasty, aż po ręcznik wellness.
Spełnia najsurowsze wymagania medyczne
w kwestii działania produktu i składu surowcowego.

Rozwiązania zabiegowe zwiększające komfort
pacjenta i minimalizujące odczuwany przez niego ból.
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