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Інструкція по застосуванню для піску ТОР. 

Чистка поверхні зуба повинна бути очищена на відстані 3-5 мм. 

Потік піску профілактичного повинен утворювати кут 30-60 градусів з поверхнею 

зуба. 

Абразивний потік повинен бути спрямований тільки на поверхні зубів, ні в якому 

разі ні на м'які тканини. 

Для роботи з піском необхідно помістити слюновідсмоктувач в кут рота пацієнта, а 

також дотриматися індивідуальних запобіжних заходів: гумові рукавички, маски, захисні 

окуляри і захисний одяг. 

Слід дотримуватися обережності, щоб не переповнювати резервуар для 

піскоструминної обробки вище встановленої межі. 

 

Основні технічні параметри піщано-водної суміші 

Тиск води 0,0-3,0 бар (0-3000 гПа) 

Тиск повітря 2,3-3,2 бар (2300-3200 hpa) 

Витрата води під час роботи ≥ 30 мл / хв 

Знос абразивного матеріалу під час роботи - 2 г-3 г / хв 

 

 

  

Пісок профілактичний Монофлоу ТОП 

 

Виробник: 
AMIDENT, ul. Dzielna 5/1 a, 00-162 Warszawa, Poland 
 
АМІДЕНТ, вул.Дзєльна 5/1 а, 00-162 Варшава, Польща 
 

 

Уповноважений представник в Україні:  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Іводент» 
вул. Курінного Чорноти, 2 корпус 1, 76018 м.Івано-Франківськ, 
Україна 
Тел.: +38 (0342) 522-644; Факс: +38 (0342) 55-94-55; 
Email:info@ivodent.com.ua;  www.ivodent.com.ua 
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Інструкція по застосуванню для піску SOFT. 

Чистка поверхні зуба повинна бути очищена на відстані 3-5 мм. 

Потік піску профілактичного повинен утворювати кут 30-60 градусів з поверхнею 

зуба. 

Абразивний потік повинен бути спрямований тільки на поверхні зубів, ні в якому 

разі ні на м'які тканини. 

Для роботи з піском необхідно помістити слюновідсмоктувач в кут рота пацієнта, а 

також дотриматися індивідуальних запобіжних заходів: гумові рукавички, маски, захисні 

окуляри і захисний одяг. 

Слід дотримуватися обережності, щоб не переповнювати резервуар для 

піскоструминної обробки вище встановленої межі. 

 

 

Основні технічні параметри піщано-водної суміші 

Тиск води 0,0-3,0 бар (0-3000 гПа) 

Тиск повітря 2,3-3,2 бар (2300-3200 hpa) 

Витрата води під час роботи ≥ 30 мл / хв 

Знос абразивного матеріалу під час роботи - 2 г-3 г / хв 

 

 

  

Пісок профілактичний Монофлоу СОФТ 

 

Виробник: 
AMIDENT, ul. Dzielna 5/1 a, 00-162 Warszawa, Poland 
 
АМІДЕНТ, вул.Дзєльна 5/1 а, 00-162 Варшава, Польща 
 

 

Уповноважений представник в Україні:  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Іводент» 
вул. Курінного Чорноти, 2 корпус 1, 76018 м.Івано-Франківськ, 
Україна 
Тел.: +38 (0342) 522-644; Факс: +38 (0342) 55-94-55; 
Email:info@ivodent.com.ua;  www.ivodent.com.ua 
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Інструкція по застосуванню для піску PERIO. 

Чистка поверхні зуба повинна бути очищена на відстані 3-5 мм. 

Потік піску профілактичного повинен утворювати кут 30-60 градусів з поверхнею 

зуба. 

Абразивний потік повинен бути спрямований тільки на поверхні зубів, ні в якому 

разі ні на м'які тканини. 

Для роботи з піском необхідно помістити слюновідсмоктувач в кут рота пацієнта, а 

також дотриматися індивідуальних запобіжних заходів: гумові рукавички, маски, захисні 

окуляри і захисний одяг. 

Слід дотримуватися обережності, щоб не переповнювати резервуар для 

піскоструминної обробки вище встановленої межі. 

 

 

Основні технічні параметри піщано-водної суміші 

Тиск води 0,0-3,0 бар (0-3000 гПа) 

Тиск повітря 2,3-3,2 бар (2300-3200 hpa) 

Витрата води під час роботи ≥ 30 мл / хв 

Знос абразивного матеріалу під час роботи - 2 г-3 г / хв 

 

 

  

Пісок профілактичний Монофлоу ПЕРІО 

 

Виробник: 
AMIDENT, ul. Dzielna 5/1 a, 00-162 Warszawa, Poland 
 
АМІДЕНТ, вул.Дзєльна 5/1 а, 00-162 Варшава, Польща 
 

 

Уповноважений представник в Україні:  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Іводент» 
вул. Курінного Чорноти, 2 корпус 1, 76018 м.Івано-Франківськ, 
Україна 
Тел.: +38 (0342) 522-644; Факс: +38 (0342) 55-94-55; 
Email:info@ivodent.com.ua;  www.ivodent.com.ua 
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