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NOWOŚĆ! Demi. Nowy, wspaniały pomysł firmy Demetron.

Unikalne cechy nowoczesnej lampy polimeryzacyjnej.

• Prawdziwa 5 sekundowa polimeryzacja. Stała wysoka moc wyjściowa dzięki cyklicznie zmieniającemu
się natężeniu (PLS – Periodic Level Shifting). 

• Nie ma przerw w pracy. Cichy wentylator i unikalny system kontroli temperatury współpracują wraz z
systemem PLS by utrzymać niską temperaturę urządzenia i by pracowało ono nieprzerwanie. Takie
innowacje przedłużają żywotność lampy. 

• Moc naświetlania nigdy nie spada. Bateria dostarcza stałej energii przez cały swój okres naładowania.

DIODOWA LAMPA POLIMERYZACYJNA

DEMI z PLS – 5 sekundowe cykle naświetlania

Materiał Głębokość polimeryzacji (mm) Twardość wg Rockwella*

KOMPOZYT Powierzchnia Powierzchnia
górna dolna

CEMENT

78.4

77.1

89.4

85.1

76.8

71.6

77.3

74.9

87.7

85.7

77.7

67.5

Nazwy handlowe produktów są własnością odpowiednich producentów.
*Pozostałe dane w osobnym dokumencie.

Premise™ szkliwo, A3

Tetric EvoCeram®, A3

4.22

4.11

Z100™, A3 4.63

Grandio®, A3 4.90

Esthet-X®, C4 4.55

NX3 światłoutwardzalny, żółty 4.12
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Informacje o zamówieniu
910770 Demi LED Light Curing System 
W zestawie uchwyt, światłowód 8 mm Turbo , bateria, 
ładowarka do baterii, przewód i tarcza ochronna

921638 uchwyt (bez światłowodu I baterii)

921640 ładowarka
921639 bateria
952268 przewód

921650 akcesoria (patrz: obrazek)
światłowód 11 mm Turbo, 
Krążek kontroli twardości kompozytów,
Zestaw do pielęgnacji światłowodów,
1 bateria Demi

Demi. Nowa generacja lamp polimeryzacyjnych.

Co sprawia, że Demi jest Twoim najlepszym wyborem wśród innych lamp
polimeryzacyjnych? Jest lampą o najnowocześniejszym projekcie, małych rozmiarach,
ale posiadającą wszystkie unikalne cechy, potrzebne w codziennej pracy stomatologa.
W odróżnieniu od innych lamp nie jest ani duża ani ciężka, jest bezprzewodowa,
co czyni ją w pełni przenośną i wygodną w użytkowaniu. Ergonomiczny kształt
pomaga zmniejszyć naprężenia powstające w dłoni i nadgarstku. Demi zawiera
wbudowany wentylator, dzięki czemu urządzenie nie przegrzewa się, a jego
żywotność jest znacznie dłuższa. Zaawansowana technologia baterii wydłuża
pracę lampy, nawet do 3-4 dni przy pełnym naładowaniu. Do lampy pasują 
wszystkie światłowody firmy Demetron.

W lampie Demi wykorzystano technologię PLS – czyli 
cyklicznie  zmieniające się natężenie światła od 1100mW/cm2

do 1300mW/cm2 wielokrotnie podczas całego cyklu 
naświetlania, a długość fali świetlnej wynosi od 450 do 470
nm. Dzięki PLS mamy stałe, zimne, wysokie natężenie światła
podczas 5 sek. cyklu naświetlania, bez generowania
dodatkowego ciepła.

Większość materiałów 
światłoutwardzalnych  (98%) 
polimeryzuje przy długości fali 
świetlnej od 450 do 470 nm.

Pulsująca moc PLS
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CZAS W SEKUNDACH

Demi długość fali świetlnej

Rozmiar w skali 1:1

Automatycznie wybierany
jest ostatni czas
polimeryzacji.
5, 10 i 20sek. tryby
polimeryzacji.

Zawiera wbudowany
cichy wentylator, dzięki
czemu urządzenie nie
przegrzewa się.

Pasują wszystkie
światłowody firmy
Demetron.

Ergonomiczny kształt
pomaga zmniejszyć naprężenia
powstające w dłoni i nadgarstku.

Wymienialna bateria litowo-
jonowa. Dłuższa żywotność
baterii. 500 5 sekundowych
naświetlań przy pełnym nała-
dowaniu akumulatora.

Tryb ”sleep” – wyłącza urządzenie
po 8 minutach nieaktywności –
minimalizuje w ten sposób 
zużycie baterii.
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