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אזורי הטיפול בשן עם טיפים סטאלק

CARBON טיפים מתרכובת
הבנויים במיוחד לטיפול בשתלים

ובאזור גשרי חרסינה
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U= אוניברסאלי
R= ימין

L= שמאל

טיפים
הפופולרים
לסקיילינג
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אוניברסאלי, מומלץ לניקוי חוץ חניכי. 
יש לעבוד בתנועות גריפה (כלומר מהצד

ולא החוד) לפנים ולאחור בכדי להסיר
את אבן בלא להזיק לאמייל.

מומלץ להתחיל איתו את ניקוי
האבן בנפח גדול יחסית , יש

להצמיד את הקצה השטוח לשטח
השן.

טיפ מס' 1 (רגיל)

טיפ מס' 2: 

מומלץ להורדת  כתמים, לטיפולים עדינים
וכן לטיפול בהורדת שכבת אבן דקה
וצביעת טבק מעישון. צורת העבודה
סיבובית וניתן לעבוד עם קצה הטיפ

מול השן, היות וקצה הטיפ עגול
אולם ללא לחץ אלא בעדינות.

טיפ מס' 3

ממולץ לעבודה בכיסים צרים, טיפ
לסקיילינג המיועד לטיפולים עדינים

 .(2-3mm>) בכיסים
שטיפה טובה יותר מטיפים אחרים.

טיפ מיוחד ספריי כפול
מאוד חזק בעל קצה קעור סימטרי,

יכול לשמש להסרת אבן גסה,
טיפול בצוואר השן, ולשטיפת הכיסים

תודות לספריי הכפול שבו.

טיפ טוויני

10P 'טיפ מס

להזמנות טיפים- אתי תעשיות:
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טיפ דק במיוחד לטיפול
בשיניים קדמיות,

יש להשתמש בקצה הטיפ
במקביל לכיס.

H3 'טיפ מס

מומלץ לטיפול בשיניים
טוחנות וקדם טוחנות,
הטיפ הראשון בסדרה,
זווית שמאלה, מומלץ

לטיפולים בכל המשטחים
והסתעפויות.

H4L 'טיפ מס

מומלץ לטיפול בשיניים
טוחנות וקדם טוחנות,

הטיפ השני בסדרה,
זווית ימינה, מומלץ

לטיפולים בכל המשטחים
והסתעפויות.

H4R 'טיפ מס

מומלץ לטיפול בשיניים
קדמיות, מיני קצה

יהלום, מומלץ למקרים
פשוטים.

H1 'טיפ מס

מומלץ לטיפול בשיניים
טוחנות וקדם טוחנות,

מיני קצה יהלום עם
זווית שמאלה, מומלץ

לטיפול במרווחים צרים.

H2L 'טיפ מס

מומלץ לטיפול בשיניים
טוחנות וקדם טוחנות,

מיני קצה יהלום עם
זווית ימינה, מומלץ

לטיפול במרווחים צרים.

H2R 'טיפ מס

PH1 'טיפ מס
מסדרת הקרבון מיוחדים

לשתלים, מיועד לשיניים קדמיות.
אוניברסלי לעבודה בצורת גירוד.
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המכשיר החדיש ביותר באירופה המתאים לשימוש כלל רופאי השיניים והשינניות.
למכשיר יש תכונה שהידית אינה מאבדת מהכוח שלה בזמן עבודה. כל מכשיר נייד

שנשלח ממפעלינו עובר בדיקה ומותקן בו חיבור מהיר המתאים ליוניט.
המכשיר עובד בדרגות עוצמה שונות. ניתן לעשות

ניקוי תת חניכי, או עבודה בשיניים רגישות, ועד ויבראציה חזקה המסוגלת להוריד
שיכבה עבה של אבן ואף להוריד כתרים.

הידית של סאטלק עשויה מחומר קשה (טיטניום) שאינו ניתן לשבירה בקלות. אין צורך
במפתח עם הגבלת כוח, ומספיק לסגור את הטיפ בכוח סביר לפני השימוש.

הרכבת הידית לצינור נעשה בלחיצה או במשיכה בשום אופן לא בסיבוב !!
יש לעבוד רק עם טיפים מקוריים של חברת סאטלק.

כל טיפ מסומן בעיגול בצבע המסמל את מהירות העבודה הרצויה עם הטיפ. 

בכדי שהרטט יהיה נכון הטיפ חייב להיות מהודק בעדינות (מבלי להדק מעבר
לנקודת העצירה). את הטיפ צריך להוציא לנקות ולחטא לפני כל שימוש.

בין פציינט לפציינט רצוי להזרים מים ולהפעיל את הידית עם מים בכיוון הכיור
כחצי דקה ,דבר שיגרום לשטיפת הצנרת והטיפ. שטיפה רצויה גם לפני תחילת העבודה

יש אפשרות לחטא את הידית באוטוקלב במקסימום 132 מעלות.

SATELEC P5 NEWTRON 

אתי תעשיות דנטליות, הקישון 16 בני-ברק, טל-03-5799760 פקס-03-5799758

* הטיפים של סטאלק מורכבים מחומרים הרכים יותר מאמייל שן, וזאת בכדי שלא יגרם נזק לשיניים.
  ומשכך בזמן עבודה יש בלאי לטיפ (ולא לשיניים), בכדי לשמור על התכונות של חומר הטיפ ולצורך

  שמירה על אפקטיביות הטיפ יש להחליף כל טיפ לאחר 150 שעות עבודה, אשר שווים לערך לכל 3
  חודשים בטיפים אשר נעשה בהם שימוש יום יומי במרפאה.

 טיפ חדש זקוק לפחות עוצמה, יעיל, מקצר את משך הטיפול ועדין יותר למתרפא, לעומת טיפ ישן
  אשר זקוק ליותר עוצמה, מאריך את זמן הטיפול, עלול לפגוע בשן ופחות נעים למתרפא

* אחרי כל מטופל מומלץ לשאוב כוס מים לשטיפת צנרת הסקשן ובמיוחד אם נעשה שימוש 
  בפרופי ג‘ט עם אבקה, ולהשאיר את הסקשן עובד עוד דקה לאחר השאיבה.



ETI- אתי תעשיות דנטליות
יבואני וסוכני SATELEC בישראל שרות ותיקונים 

טל: 03-5799760 פקס 03-5799758

הוראות הפעלה לחוצב פנימי ביוניט

החוצב הפנימי תוצרת SATELEC המותקן ביוניט ETI  עובד בטכנולוגית 
פיאזו-אולטרה סוניק. החוצב הנו מודול אולטרה-סונק רב מצבי המתאים 

לשימוש במגוון מצבים קליניים: סקילינג (חציבה), פריו ואנדו. החל מ 25000  
עד 32000  רטט לשנייה .

לפני תחילת העבודה על היוניט יש לבדוק כי מתג 
החשמל דלוק גם ליוניט ולוודא כי יש אוויר ומים 

פעילים ביוניט.

ON במגש העבודה  חייב להיות על  (MASTER) כפתור ההפעלה

פאנל השליטה של החוצב
ON-לוח השליטה נמצא מאחורי המגש מצד ימין. יש להדליק את כפתור הסקיילר ל

ואז לכוון את עוצמת הסקיילר (POWER SCALER) למינימום ואז להגביר את
העוצמה תוך כדי עבודה עד שתגיע לרטט המתאים
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מתלה החוצב
בכדי שהחוצב יכנס לעבודה, יש להרים את החוצב מהמתלה.

דוושת הרגל
דוושת הרגל  משמשת כמפסק עבודה עבור החוצב, לחץ על דוושת הרגל בכדי להפעיל את החוצב, שחרר את 

הלחיצה בכדי להפסיק את העבודה.

* אין משמעות לעוצמת הלחיצה על הדוושה לעוצמת החוצב , שכן הדוושה משמשת כמפסק הפעלה בלבד. ויסות 
עוצמת החוצב נעשית מפאנל השליטה בחוצב בלבד ע"י סיבוב וסת עוצמת החוצב. 

בחירת וחיבור הטיפ

יש להשתמש בטיפים מקורים של SATELEC  בלבד, ובמידה ובמרפאה 
משתמשים במספר סוגי חוצבים, יש להפריד בין הטיפים במרפאה. ההברגות 

הטיפים שונות בין יצרן ליצרן וחיבור טיפ לא מקורי יהרוס את ההברגה שבידית.
טיפ של סאטלק  יש לו פס כחול ויש לו רק 2 צדדים ישרים לתפיסת המפתח !

SATELEC ספר הטיפים של
חברת סאטלק מציעה מגוון עצום של טיפים. יש לעניין בספר הטיפים הנמצא באתר:

http://www.satelecsupport.com/Documentation/TIPS/TIPBOOK.pdf
לפני השימוש בטיפ יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש והעבודה הייחודיות לכל טיפ, עם מרבית הטיפים העבודה 

היא עם  הצד של הטיפ .
יש להבריג את הטיפ לתוך ההברגה שבידית עם כיוון השעון, יש להדק בעדינות בעזרת מפתח הטיפים.

לשחרור הטיפ יש להשתמש במפתח הטיפים
לסיבוב הטיפ כנגד כיוון השעון, לאחר שההידוק 

השתחרר ניתן להבריג את הטיפ החוצה באמצעות היד 

מפתח טיפים אוניברסאלי

SATELEC יש לו 4 צדדים ישרים לתפיסת הטיפ במפתח והוא אסור לשימוש עם חוצב EMS טיפ של



שיטת סימון הטיפים בצבע 
כל טיפ של סאטלק מסומן בפס צבע, סימון זה קובע את העוצמה שבה מיועד לעבוד 

סימן הצבע הכחול מבדיל את הטיפ  מטיפים אחרים  שלא מתאימים
יש להשתמש רק בטיפ  אורגינלי  עם פס כחול 

כיוון המים לחוצב
יוניט ETI מאפשר לכבות, להדליק ולווסת את המים לחוצב.

בחזית היוניט מצוי צג השליטה במים של היוניט :

ברז ומפסק המים

העבר את מפסק  ל WATER FLOW למצב "ON" בכדי להפעיל את המים.  .1
קח לידך את החוצב, כוון את הטיפ לכיוון הכיור, לחץ על הדוושה ובו זמנית פתח או סגור את ברז  .2

ה"WATER FLOW" עד אשר תקבל מים בספריי מתאים.  
טיפול שנתי  יש להחליף 2 גומיות בידית ע"י טכנאי שמגיע לשרות !  .3

* לאחר כל מטופל, יש לנקז מים מהחוצב אל כיור המרקקה כ- 20 עד 30 שניות. 

עיקור הידית: 
עיקור בקיטור- לעטוף את הידית ולהכניס לאוטוקלב: 134 מעלות צלזיוס בלחץ 2 בר או psi 29 למשך 18 דקות.

עיקור הטיפים
את כל הטיפים יש לנקות לפני עיקור עם צמר גפן טבול באלכוהול או במגבונים אלכוהולי. עיקור הטיפים: עיקור 
בקיטור – לעטוף כל טיפ בנפרד ולהכניס לאוטוקלב: 134 מעלות צלזיוס בלחץ 2 בר או psi 29 למשך 18 דקות.



תחזוקת הטיפ:

הצורה והאורך של הטיפים הם הגורמים הקובעים לקבלת התוצאות הטובות ביותר מהחוצב. ערנות המשתמש 
לצורה והאורך של הטיפ יבטיחו ביצועים עקביים וטובים.

אסור לערוך שינוי במבנה של טיפים על ידי כיפופם או השחזתם.  •
הזדקנות קצה הטיפ כתוצאה מהשימוש גורמת לשינויים במאפייניו ובאיכות הטיפול. יש תמיד להחליף טיפ  •

           שחוק או עקום.
יש להשתמש בכרטיס מד הטיפים כדי לבדוק הבלאי של הטיפים באופן קבוע.  •

יש להחליף את הטיפים כל 150 שעות עבודה.  •

 TIPCARD כרטיס מד האורך של הטיפים

.P10, X10, Z10 ,3 ,2 ,1 בחלק האחד של כרטיס ישנם חריצים למדידת 6 סוגי טיפים שונים: טיפים מספר
יש להכניס את הטיפ אל השקע המיועד בכרטיס.

הבלאי של הטיפ נמדד על פי 3 הקווים המצוירים באזור חוד הטיפ:
טיפ שחודו מגיע לקו הירוק הנו במצב אידיאלי ועבודה עמו תהיה יעילה ביותר  .1

טיפ שחודו מגיע רק עד הקו הצהוב הנו טיפ במצב ביניים ועבודה עמו תהיה יעילה פחות.  .2
טיפ שחודו מגיע עד הקו האדום הנו טיפ פסול שאסור לעבוד עמו, יש להחליף לטיפ חדש  .3

 dental@013.net מודפס או במייל TIP BOOK בקש קטלוג טיפים הנקרא
 יבואן וסוכן  SATELEC בישראל שרות ותיקונים 

אתי תעשיות  דנטליות הקישון 16 בני ברק  טל:  03-5799760   פקס: 03-5799758

להזמנות טיפים - אתי תעשיות דנטליות - בפקס 03-5799758


