
Think Endo cordless

Draadloos
met extra kleine kop





Vrij en draadloos bewegen

Fijngevoeliger werken ...
De ergonomie van een handstuk
bepaalt mede het succes van de
endodontische behandeling. Entran
overtuigt als draadloze oplossing
voor de machinale wortelkanaal-
behandeling niet alleen door de
grootst mogelijke bewegingsvrijheid.
Ook het bijzonder gevormde hoekstuk
maakt indruk: door zijn lage gewicht
wordt de hand veel minder snel moe.

... met extra kleine kop ...
Opdat de ogen en hand optimaal
kunnen samenwerken, is de kop van
Entran aangenaam klein en compact
en maakt hij de perfecte toegang tot
het behandelingsgebied mogelijk.

... in alle behandelgebieden
Entran opent voor u een compleet
palet endodontische ingrepen met
roterende wortelkanaalinstrumenten
voor wortelkanaalbehandelingen.
Ongeacht of u de Crown-Down- of de
Single-length-techniek hanteert.

Alles tegelijk willen – absolute bewegingsvrijheid zonder lastig getrek aan draden, veilig
behandelen, uitstekend zicht bij de ingreep dankzij een extra kleine kop – het is nu
mogelijk. Met Entran, het draadloze handstuk van W&H.
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Dankzij de Easy Click-functie
kunnen apparaat en handstuk snel
en eenvoudig met elkaar worden
verbonden.

Het handstuk kan naar believen
worden gedraaid – in totaal 360° –
vrij beweegbaar.



Veilige ingrepen

Alle functies geïntegreerd
Alle functies die u voor een veilige,
soevereine ingreep nodig heeft, zijn
in het Entran-apparaat geïntegreerd.
Daarbij hebben wij bijzondere waarde
toegekend aan eenvoudig gebruik en
de hoge betrouwbaarheid.

Door een eenvoudige druk op de
knop stelt u het draaimoment in. De
gekozen waarde verschijnt in de LED. 
Tijdens de ingreep licht bij het
bereiken van 75% van het ingestelde
draaimoment de LED controlering op.
Entran is de nieuwste W&H-
technologie en heeft u als klein,
compact, snoerloos apparaat
optimale veiligheid te bieden.

Auto Reverse
Wordt het door u ingestelde
draaimoment bereikt (1), dan loopt
het aandrijfgedeelte linksom (2),
waardoor de vijl vrijkomt. Daarna
stopt de aandrijving (3)

Auto Forward
Wanneer het ingegeven draaimoment
wordt bereikt (1), draait de vijl ook in
de Auto Forward modus automatisch
in de tegengestelde richting (2),
waardoor de vijl vrijkomt. Daarna
loopt hij rechtsom verder (3).

Stabiel toerental
Voor het stabiele toerental van
300 omw./min. op het wortelkanaal-
instrument zorgt de exact werkende,
verkleinde elektronica. Ook de in deze
klasse unieke en onvermoeibare Li-
Ion accu – die op elk gewenst
moment kan worden opgeladen,
zonder negatieve uitwerking op de
lange levensduur – draagt daartoe bij.
Wanneer de capaciteitsaanduiding
van de accu knippert, kan
probleemloos nog een patiënt
behandeld worden. Met een volledig
geladen accu zijn ca. 30
behandelingen mogelijk.

Succesvolle wortelkanaalbehandelingen vereisen intelligent gereedschap.
Entran reageert direct, wanneer de vijl het door u ingevoerde draaimoment bereikt.
Een automatische ontlasting die uw ingreep nog veiliger maakt en tegenwoordig
onontbeerlijk is.
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Comfortabel behandelen

Leveromvang

> Aandrijfhandstuk
> Opzetstuk voor hoekstuk
> Laadstation
> Li-Ion accu 3,7 V
> Netkabel

Accessoires
> Handstukhouder

> W&H Service Oil F1, MD-400
> Spraykop met sprayadapter

voor hand- en hoekstukken
> W&H Assistina-adapter voor 

hoekstuk-opzetstuk

Garantie
> 24 maanden: Aandrijfhandstuk,

hoekstuk-opzetstuk, laadstation
> 12 maanden: Accu

Entran biedt u meer dan de som van zijn afzonderlijke features. Niet alleen
bewegingsvrijheid, veiligheidsfuncties en eenvoudig gebruik zijn doorslaggevende
factoren bij de keuze voor het instrument waarmee u het liefste werkt.

6

Snel van vijl verwisselen
De drukkopspanning maakt een
eenvoudige en veilige bevestiging
van de vijl mogelijk.

Ergonomisch hoekstuk
Het hoekstuk-opzetstuk werd volgens
ergonomische eisen vormgegeven.
Het ontlast bij fijne werkzaamheden
de hand en maakt minder snel moe.

Aandrijfhandstuk met goede grip
Entran ligt perfect in de hand.
Het grijze soft-touch oppervlak van
het aandrijfhandstuk biedt u het
hoogste comfort en de beste grip.

Slanke behuizing
De slanke behuizing en de extreem
kleine kop vergroten uw gezichtsveld
bij de ingreep. Twee belangrijke
details die het succes van de
behandeling bevorderen.

Hygiëne en onderhoud
Het hoekstuk-opzetstuk is steriliseer-
baar en thermodesinfecteerbaar.
Aandrijfhandstuk en laadstation
kunnen met een doek worden
gedesinfecteerd. Ze kunnen snel en
eenvoudig gereinigd worden en zijn
bij de volgende behandeling direct
weer klaar voor gebruik.
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Hoekstuk-opzetstuk EB-16

Overbrengingsverhouding 16:1

Type koppeling: W&H koppeling

Aanbevolen vijlen Vijlen voor roterende wortelkanaalbehandeling

volgens EN ISO 1797-1:1995 voor 300 omw/min

Schacht-Ø (type 1) 2,35 mm

Gewicht 35 g

Hygiëne steriliseerbaar / thermodesinfecteerbaar

Aandrijfhandstuk EB-3 H

Type accu Li-Ion, 3,7 V

Nominale capaciteit 680 mAh

Toerental 300 omw/min bij de vijl

Draaimomenttrappen 4,0 max. 4,0 Ncm

2,5 max. 2,5 Ncm

1,5 max. 1,5 Ncm

1,0 max. 1,0 Ncm

0,5 max. 0,5 Ncm

Gewicht 85 g

Hygiëne met doek desinfecteerbaar

Laadstation

Netspanning 100–240 V (+/–10%)

Frequentie 50–60 Hz

Afmetingen (B x D x H) 95 x 159 x 65 mm

Gewicht 265 g

Hygiëne met doek desinfecteerbaar

Technische gegevens
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