
AR VIEW

Technische gegevens

Assistina 3x3

Proces: reiniging van de binnen- en buitenkant, olieverzorging

Geschikt voor: hand- en hoekstukken, turbines, luchtmotoren en pneumatische tandsteenverwijderingsinstrumenten

Netspanning: 100 – 240 V

Max. opgenomen vermogen: 40 VA

Luchtverbruik: circa 100 Nl/min.

Bedrijfsdruk: 5 – 10 bar (regeling door ingebouwde, automatische drukregelaar)

Hoogte / breedte / diepte: 358 x 207 x 397 mm

Vulhoeveelheid: 1.000 ml W&H Activefluid, MC-1100, 200 ml W&H Service Oil F1, MD-200

Gedetailleerde informatie over de verschillende Assistina 3x3 / 3x2 adapters vindt u op wh.com

Gevalideerd proces
De validatie van het proces is
bevestigd door een rapport
en kan op wh.com worden
geraadpleegd.

W&H Service Oil F1
De optimale olieverzorging voor
transmissieonderdelen verlengt
de levensduur van hand- en
hoekstukken.

W&H Activefluid
Reinigingsoplossing voor een
grondige reiniging van de binnenen
buitenkant van instrumenten.

van binnen 
schoon,  
van buiten 
schoon

Wek de afbeelding tot 
leven: hier en nu

Door W&H Augmented 
Reality (AR)
worden de echte 
wereld en de virtuele
wereld verenigd – uniek 
om mee te
maken. De toekomst 
begint vandaag!

De afbeelding kan meer dan je op het
eerste gezicht denkt: ze kan tot leven
worden gewekt!

Download de app »W&H AR« gratis op 
uw smartphone of tablet-pc via Google 
Play (voor Android) of via de Apple App 
Store. Open de app en houd uw toestel 
50 cm boven de afbeelding!

Gevalideerd 
proces

Reinigingsresultaat

      boven de 99 procent
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Manufacturer:  

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribution:

W&H Impex Inc.
6490 Hawthorne Drive
Windsor, Ontario, N8T 1J9
t 1 800 265 6277 Within USA/Canada
t 1.519.944.6739 Outside USA/Canada
f 1.519.974.6121
wh.com/na

#whdentalwerk

video.wh.com

Teraz u partnera 
handlowego lub na 
stronie wh.com



Assistina 3x3: perfecte 
reiniging van de binnen- en 
buitenkant

Nooit meer instrumenten
met de hand reinigen

De voordelen op een rijtje
›  Automatische reiniging van de binnenkant
› Automatische reiniging van de buitenkant
› Perfecte smering van de instrumenten
›  Korte cyclustijd
› Eenvoudige bediening
› Optimale prijs-kwaliteitsverhouding

2.  Doorblazen van de 
sprayleidingen en 
transmissieonderdelen met 
perslucht

3.  Smering van de 
transmissieonderdelen

 met W&H Service Oil F1

1.  Inwendige reiniging van 
de sprayleidingen en 
transmissieonderdelen, uitwendige 
reiniging van het instrument 

Vanaf nu kunt u zich concentreren op datgene wat 
echt belangrijk is: uw patiënten. De Assistina 3x3 
neemt automatisch de tijdrovende voorbereiding 
van hand- en hoekstukken en turbines op de 
sterilisatie op zich.

Perfecte olieverzorging
De nauwkeurige  
automatische smering van  
alle transmissieonderdelen  
verlengt de levensduur  
van uw instrumenten.

Assistina 3x3
3 instrumenten x 3 
behandelingsstappen: reiniging  
van de binnenkant, reiniging van  
de buitenkant, smeren

Reiniging van de binnenkant
De grondige reiniging van
transmissieonderdelen en
sprayleidingen verzekert  
de goede werking van  
de instrumenten.

Reiniging van de buitenkant
Het verwijderen van organische
afzettingen voor de sterilisatie  
komt de veiligheid van uw  
patiënten en van de medewerkers 
van uw praktijk ten goede.

Het totale proces

Lisa «op-maat» sterilisatie cycli

Recordtijd
De korte cyclustijd van ongeveer
6 minuten versnelt het totale
reinigings - en onderhoudsproces.

Eenvoudige bediening
De werking van de Assistina 3x3
spreekt voor zich, de behandeling
vindt plaats met een druk op  
de knop.

Prijs-kwaliteitsverhouding
Hoogste reinigingsrendement  
bij lage aanschafkosten en  
een uiterst zuinig verbruik.

Gevalideerd 
proces

Reinigingsresultaat

      boven de 99 procent

Reiniging van de binnen- en 
buitenkant
Het reinigingsproces van de
Assistina 3x3 in combinatie met
de snelle cyclus van Lisa verkort
de totale behandelingstijd van de
instrumenten.

Steriliseren in recordtijd
Aanvullend op de beproefde 
»klasse B-cycli« en de ECO 
B-functie is de Lisa autoclaaf ook 
met de snelle cyclus uitgerust.

Gereinigd, onderhouden, 
gesteriliseerd
Na slechts 20 minuten zijn de
instrumenten weer beschikbaar.

Lisa autoclaaf met snelle  
cyclus als perfecte aanvulling  
op de Assistina 3x3
W&H biedt met de Lisa 500 sterilisatoren en de
Assistina 3x3 vanaf nu de mogelijkheid tot snelle
sterilisatie van onverpakte instrumenten.

Sterilisatiecycli B-Universal 134 B-Prion 134 B-Universal 121 Snelle cyclus

Temperatuur 135,5 °C 135,5 °C 122,5 °C 135,5 °C

Druk 2,16 bar 2,16 bar 1,16 bar 2,16 bar

Sterilizatiefase 4’ 18’ 15’ 3,5’

Totale cyclusduur
inclusief volledige
droging

Cycli op maat +
ECO-Dry drogen

Typische
lading

Cycli op maat +
ECO-Dry drogen

Typische
lading

Leeg Maximale
lading

Warm
start

Koud
start

Lisa 517 Automatisch van
20’ tot 46’ 33'

Automatisch van
34’ tot 60’

47' 41’ 56’ 14’ 16’

Lisa 522 Automatisch van
23’ tot 52’ 33' Automatisch van

37’ tot 66’ 47' 42’ 62’ 16’ 18’

Max massieve lading:
vol/typisch/Max poreuze lading Lisa 517: 4,5kg/2kg/1,5kg • Lisa 522: 6kg/2kg/2kg

Testcycli Helix, Bowie & Dick, vacuümtest


