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Utilizador do SleeperOne há 10 anos, agora seria
muito difícil trabalhar sem o SleeperOne.
A anestesia com SleeperOne é a anestesia anti-stress!
Para o paciente, o aspeto visual da peça de mão
projetado como uma caneta é tranquilizador,
especialmente para as crianças. A injeção é
progressiva e indolor.
Nenhuma pressão é sentida nem nos casos
intraligamentar ou de anestesia intraseptal.
Para o médico, não existe esforço muscular.
A anestesia intraligamentar e intraseptal são mais
fáceis graças ao aperto suave da caneta e ao perfeito
controle da injeção eletrônica. Este dispositivo é uma
vantagem real no exercício diário.
Representa uma valorização de alta tecnologia em
qualquer gabinete com um investimento moderado.
Dr. Astruc, Lattes, França
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A minha experiência com o SleeperOne é essencial
para anestesiar crianças muito pequenas e em idade
pré-escolar. Dado que o osso nessas crianças tem
uma densidade menor, nestes casos as capacidades
intra-ósseas de SleeperOne funcionam perfeitamente
na criação de uma anestesia profunda sem a
consciência de uma injeção e sem o distúrbio
pós-operatório perturbador,sentido nas bochechas
do paciente. Em combinação com a sedação é uma
ferramenta realmente muito útil na criação de um
ambiente seguro e pacífico para crianças no dentista.
Dr. Jaap Veerkamp, Kindertand, Amsterdão
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Uma ferramenta precisa
para todas as técnicas de anestesia
Conforto para o paciente e dentista
• Sem dor
• Sem dormência ou Auto mordedura *
• Nenhum esforço muscular durante a injeção
• Menos efeitos colaterais

Reprodutibilidade
• Dispositivo de injeção controlado eletronicamente

SleeperOne

• Alta precisão graças a um aperto de caneta ergonômico

Rentabilidade
• Permite um grande painel de técnicas de anestesia
• Nenhuma perda de produto anestésico
• Sem consumíveis extras (recipientes esterilizáveis)

Tecnologia de ponta

Indolor durante as injeções
Reprodutível e
injeções confortáveis
Sem esforço muscular
Pressão de injeção controlada
Confortável para as crianças
Menor risco de artrite

★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★

Manual
syringe

★
★
★
★
★
★

Ratchet
syringe

★
★★
★★
★★
★★
★

• Pedal sem fio e sem bateria
• Caneta de injeção de luz
• Velocidades de injeção adaptadas
• Controle automático de pressão de injeção
• Gestão automática de velocidade

Solução fácil de utilizar
• 3 modos de injeções para todos os tipos de anestesia,
incluindo um modo intraósseo para crianças.
• Intuitivo e fácil de usar
• Instalação rápida e fácil (menos de 5mn)
• Aperto de caneta ergonómica

Segurança

Delivered with

• Menor toxicidade graças à injeção automática
• Sistema de recolocação de agulhas
• Nenhum risco de quebra de cartucho

*Depende da técnica utilizada
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Para mais informações
leia o QR Code
com o seu smartphone / tablet.

