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نماینده انحصاری فروش و خدمات  در ایران 
(بازرگانی شجاعی) 

کاهش احتمال انتقال آلودگی 
شما می دانید خشک و دور از رطوبت نگه داشتن محل درمان در 
دهان بیمار همواره سخت می باشد، اما به دلیل سرعت عمل باالی 

این الیت کیور، ریسک انتقال آلودگی بسیار پایین می آید. 

کاهش زمان درمان 
به دلیل قدرت خروجی باالی الیت کیور                       ، 
زمان درمان بسیار کوتاه می شود. (3-1 ثانیه برای هر الیه 

کمپوزیت) 

کارایی باال 
 الیت کیور                         با قدرت خروجی ۶۰۰۰ میلی وات 
بر سانتی متر مربع ( mW/cm2 ) قدرتمندترین الیت کیور 
موجود در بازار می باشد و می تواند طیف نوری مورد نیاز 
تمامی مواد دندانپزشکی شناخته شده در دنیا را فراهم کند. 

 نهایت قدرت و ارگونومی 

طراحی ارگونومیک و بدون سیم 
الیت کیور                          بسیار خوش دست بوده و با وزن 
کم خود (120 گرم) بیشترین باالنس را در دستان دندانپزشک 

ایجاد می کند. 
سرعت باالی درمان، وزن بسیار کم و باالنس عالی این الیت سرعت باالی درمان، وزن بسیار کم و باالنس عالی این الیت 
کیور باعث می شود تا فشار کمتری بر کمر،بازوها و دستان 

دندانپزشک وارد شود. 

بدنه قلمی شکل 
برای دقیق ترین کنترل در 
درمان، فرم این الیت کیور به 
صورت قلم می باشد. 

شارژر رومیزی 
شارژر الیت کیور                          به شارژر الیت کیور                          به 
صورت رومیزی طراحی شده و شما به 
راحتی با قرار دادن الیت کیور بر استند 
آن می توانید آن را شارژ کنید. به دلیل 
360 درجه بودن این استند، الیت کیور 
را می توانید در هر جهتی روی آن قرار 

دهید. 

سریِ قابل تنظیم 
برای دسترسی بهتر به تمام نقاط دهان، 
سریِ این الیت کیور قابلیت تنظیم     
۱۵ +/- درجه دارد. این الیت کیور 
همچنین با دو سری ۴ و ۸ میلیمتر 

عرضه می گردد. 



یک بار فشار دکمه 

یک بار فشار دکمه 

یک بار فشار دکمه برای شروع 
یک بار فشار دکمه برای پایان 

دکمه بزرگ دکمه کوچک 
دارای سه برنامه مختلف است: 

استفاده به صورت غیر خودکار 

تابش دوتایی 

تابش چندتایی سریع 
یک بار فشار دکمه برای شروع 

۳ ثانیه تابش ۱ ثانیه تابش 

۳ ثانیه تابش - ۰٫۵ ثانیه مکث - ۳  ثانیه تابش 

۳ ثانیه تابش - ۰٫۵ ثانیه مکث - ۳  ثانیه تابش  - ۰٫۵ ثانیه مکث - ... 

۱ ثانیه تابش - ۰٫۵ ثانیه مکث - ۱  ثانیه تابش 

۱ ثانیه تابش - ۰٫۵ ثانیه مکث - ۱  ثانیه تابش- ۰٫۵ ثانیه مکث -... 

برنامه خودکار سرعتی 

الیت کیور                          نه تنها قدرتمندترین الیت کیور 
دنیا است، بلکه سازندگان این الیت کیور با ابداع و معرفی 
”برنامه خودکار سرعتی“، کار با                         را بیش از 

پیش ساده کرده است. 
بیشتر پزشکان معموالً به صورت دستی کیور می کنند، اما با بیشتر پزشکان معموالً به صورت دستی کیور می کنند، اما با 
این برنامه خودکار درمانهای مختلف با                          

راحت می شود. 
با تابش دوتایی شما به راحتی می توانید  محل وسیع تری را 

ترمیم کنید. 
تابش چندتایی سریع، برای چسباندن ونیر های گوناگون، 
براکت های ارتودنسی و سایر مواد بسیار مناسب می باشد. 

الیت کیور دوطرفه 
به نظر شما چگونه می توان دندان های باال و 

پایین را با تسلط کامل درمان کرد؟ 
با یک الیت کیور دوطرفه!                         با یک الیت کیور دوطرفه!                         
برای این مشکل یک راه حل عالی دارد و آن 
تعبیه همزمان دکمه های کنترل و چراغ 
هشدار، هم بر روی آن و هم در پشت آن 
است؛ بدین صورت شما تسلط کاملی در 
درمان دندانهای باال و پایین خواهید داشت.  

Intelligent Automated Function 
(IAF)

 نهایت قدرت و ارگونومی 



نماینده انحصاری فروش و خدمات  در ایران 
شرکت نیکنام طب آینده (بازرگانی شجاعی) 

آدرس : تهران ، خ انقالب ، خ برادران مظفر شمالی(صبای شمالی) ، پالک ٩٩
تلفن : ٦٦٤٦٧٠٠٧ -٠٢١
فکس: ٦٦٤٦٧٥١١ -٠٢١

info@niknamteb.com :ایمیل
www.niknamteb.com :سایت

نماینده انحصاری فروش و خدمات  در ایران 

 کیت الیت کیور                              شامل: 

لوازم جانبی (سفارشی): 

الیت کیور  
شارژر رومیزی 

محافظ نور قابل اتصال 
۱۰ عدد سری ۴ میلیمتری یکبار مصرف 
۱۰ عدد سری ۸ میلیمتری یکبار مصرف 

۲۰ عدد روکش یکبار مصرف 
۱۰ عدد محافظ بدنه   عدد محافظ بدنه  

محافظ بدنه- بسته ۱۰ عددی 

روکش بدنه- بسته ۲۵۰ عددی 

تست شدت نور- 

سری ۸ میلیمتری یکبار مصرف 

سری ۴ میلیمتری یکبار مصرف 

باکس سری یکبار مصرف 
- ۵۰ عدد 

محافظ نور قابل اتصال 

محافظ نور دستی 

قدرت ورودی 
قدرت خروجی 
 (mW/cm۲) شدت خروجی
 مدل باتری 
ولتاژ (ولت) 
ظرفیت (میلی آمپر) 
مدت زمان شارژ کامل  مدت زمان شارژ کامل  
مدت زمان استفاده 
وزن (گرم) 
محافظ حرارتی دیود 
  CE class

۲۴۰-۱۰۰VAC, ۶۰/۵۰Hz
۵VDC, ۱٫۰A
۶۰۰۰-۵۰۰۰
LiFePO۴
۳٫۲
۱٫۲۰۰
۲ ساعت ساعت

به طور میانگین ۵۰۰ ثانیه
۱۲۰
دارد
I    
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