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-   قابل اتصال به تمامى یونیت ها 
-   قابل حمل 

-   کنترل به وسیله پدال یونیت 
-   داراى تنظیمات پیش فرض براى اندو و ترمیمى 

-   داراى توالى مراحل درمان 
-   قابلیت تغییر تنظیمات و یا اضافه کردن تنظیمات دلخواه                   

-   نسبت کاهنده و یا افزاینده هندپیس 
-   مقدار گشتاور (تُرك) 
-   شدت روشنایى 

 (on /off دیمرى یا) تنظیم حالت پدال   -
MX2 جهت چرخش میکروموتور   -

به طور کلى iOpma به همراه iPod براى تعیین و انجام این عملیات به شما کمک مى کند: 

از مزایاى iOpma نسبت به دستگاه هاى مشابه خود، مى توان به موارد زیر اشاره کرد: 



M نر اار 
نرم افزار  براى همه درمان هاى رستوراتیو و اندو، 
گزینه هاى متعدد پیش فر و همچنین قابل تنیم دارد. 
نتیجه کار درمانى سری، کارآمد و بدون ریسک است. 



از مزایاى استفاده از اپیکیشن در  این است که به ور مداوم به روز رسانى 
مى شود و قابیت و امکانات جدید به آن اافه مى شود. در قسمت اندو در برخى 
از بروزرسانى ها، برند هاى جدید اندو به دستگاه شما اافه مى شود. در نتیجه 

دستگاه شما همیشه به روز و مجهز به جدیدترین امکانات است. 



LED با نور MX2 میکروموور
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برند Nبرند برند Tبرند  MX2 بین ایر 



کنترا آنگل هاى میکروسرى 

آنگل اندو 8:1 با هدکوچک  
با این آنگل اندو دیگر احتیاجى به کنترل 
سرعت و قدرت ندارید زیرا که خود آنگل 
داراى سیستم ردوکشن (کاهنده) مى باشد 
و سرعت دریافتى را 8 برابر کاهش مى دهد. 
همچنین هد کوچک این آنگل دید کافى به 

تمام نقاط دهان را فراهم مى کند. 
با این آنگل مى توانید با فایل هاى اندوى با این آنگل مى توانید با فایل هاى اندوى 
کوتاهتر کار  کنید و دیگر نیازى به استفاده 
از فایل هاى نیکل تیتانیم (NITI) بسیار 

گران قیمت ندارید. 

اینسترومنت هاى مدل میکروسرى بین ایر از مدل معمولى 
خود کوتاه تر و سبک تر هستند، در نتیجه خوش دست 
تر، داراى باالنس بیشتر و دقتى باالتر مى باشند و در عین 
حال قدرت و کاربرد مدل معمولى خود را دارند. با 
توجه به اندازه و وزن کم میکروموتور MX2 و آنگل 
میکروسرى، جایگزین مناسبى براى توربین مى باشند. 

کنترا آنگل میکروسرى 1:1 و 1:5 نورى  
تنها با داشتن این دو آنگل و بدون نیاز به اینسترومنت 
دیگر مى توانید تمامى درمان هاى پیچیده ترمیمى را 
با بیشترین دقت انجام دهید؛ چرا که این دو آنگل از 
کمترین تا بیشترین سرعت چرخش را فراهم مى کند. 

(از 60 تا 200/000 دور در دقیقه) 
از خصوصیات بارز این آنگل ها، صدا و لرزش بسیار کم از خصوصیات بارز این آنگل ها، صدا و لرزش بسیار کم 
و در عین حال قدرت زیاد و سرعت ثابت مى باشد. 

آنگل و میکروموتور معمولى  

آنگل و میکروموتور میکروسرى 

توربین 
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