
DIAO.
Inovace vytvořená 
z diamantů a perliček. 

Vyšší koncentrace výkonu, delší životnost, lepší ovládání.
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Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, 

CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, DC1®, DCTherm®, 

Derminator®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, 

OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, 

Procodile®, R6 ReziFlow® and Visio-Soft® jsou registrované

ochranné známky Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

ReFlex  ® and EndoPilot® jsou registrované ochranné známky

společnosti Schlumbohm GmbH & Co. KG

Některé z produktů a označení uvedených v textu 

jsou chráněny ochrannou známkou, patentovány nebo chráněny autorskými právy.

Absence zvláštního odkazu nebo označení ® 

by neměla být interpretována jako absence právní ochrany.  

Tato publikace je chráněna autorskými právy. Všechna práva, také s ohledem

na překlad, dotisk a reprodukci (také ve formě výňatku)   

extracts) jsou vyhrazeny. Žádná část této publikace may be 

nesmí být reprodukována nebo přepracována pomocí elektronických systémů

v jakékoli formě nebo v jiné podoběb (fotokopírování, mikrofilm, nebo jiné metody)

bez povolení autora.

Barvy a výrobky podléhají změnám. 

Tiskové chyby vyhrazeny. 

k březnu 2021
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Dokonalá preparace.

Růžovozlatá barva pro snadné
rozpoznání během každodenního 
používání v praxi. 

Koncentrace výkonu, 
která přináší delší životnost. 

Nová generace diamantů 
pro milovníky jedinečné kvality. 
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Výkonná inovace 
s neuvěřitelnou životností. 
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Preparace pod korunky, můstky a teleskopické náhrady 

patří k rutinním pracím v zubní ordinaci. 

Rutina, která vyžaduje kombinaci několika faktorů: 

soustředění, času a fyzické námahy. 

Neexistuje způsob, jak proces usnadnit 

a zároveň zkvalitnit? 

Společnost Komet Dental v německém Lemgu 

hledala odpověď a přišla s celosvětovou inovací, 

kterou vyvinulo její vlastní výzkumné oddělení, 

a která se vyrábí v jejích výrobních prostorách. 

DIAO, nová generace diamantových nástrojů

s inovativní kombinací diamantových zrn 

a keramických kuliček. 

Výsledkem této kombinace je nebývalá 

koncentrace výkonu, která zajišťuje výjimečně 

dlouhou životnost. Nástroj si totiž udržuje

svou původní ostrost výrazně déle. 

DIAO se zároveň snadno a pohodlně vede

a umožňuje dokonalé ovládání. 

Pro optimální rozpoznání při každodenním 

používání má DIAO nezaměnitelnou 

barvu: elegantní, moderní, zářivě růžovězlatou.

DIAO je velkým skokem vpřed, který uživatelé 

budou vnímat a oceňovat každý den. 

Je také velkým přínosem pro pacienty, 

protože umožňuje co nejefektivnější, nejhladší 

a nejpříjemnější léčbu.

Bonus navíc, za který vám pacienti poděkují. 

Kombinace diamantových zrn 

a keramických kuliček vede k nebývalé 

koncentraci výkonu, která zajišťuje 

dlouhodobou životnost. 

Optimální hustota povlaku zaručuje, 

že nástroj zůstává ostrý po velmi dlouhou 

dobu - ostrost, na kterou se můžete 

spolehnout.

Díky inovativnímu diamantovému 

povlaku lze DIAO vést hladce a snadně, 

čímž se zvyšuje bezpečnost během léčby.

DIAO uvítá celý tým v každodenní praxi. 

Svou výraznou růžovozlatou barvou DIAO 

výrazně usnadňuje správu nástrojů. 

Nástroje vyniknou, ať jsou kdekoli. 

Během ošetření, během procesu sterilizace, 

nebo při ukládání nástrojů zpět do úložných prostor.

To přispívá k usnadnění pracovních postupů v praxi. 

Růžovozlatá barva 
pro snadné rozpoznání během 
denního používání v praxi.

Koncentrovaný výkon 

Dokonalé ovládání 

pro bezkonkurenční životnost
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Efektivita vytvořená z diamantů 

a perliček.

V průměru o

34 %
delší životnost ve srovnání 

s tradičními nástroji 

∗výzkum: Test lab Komet Dental, 

zkouška mechanického řezání 2020
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Inovativní diamantový povlak DIAO 

je proložen keramickými kuličkami

pro zvětšení vzdálenosti mezi zrnkami 

diamantu. Takto je soustředěna 

na špičkách diamantových zrn, 

která výrazně zvětšuje účinnost nástroje.



6 | DIAO

DIAO. 
V akci.

Instrukce:

•   Optimální rychlost:

(  160,000 otáček za minutu)

(s výjimkou KP6370 (KP039) : (  100,000 ot./min.)

 Přednostně používejte v červeném kolénku. 

Maximální rychlost je uvedena na etiketě výrobku.

Při 300,000 otáčkách/min může být nástroj 

používán také v zubní turbínce.

 (s výjimkou KP6370 (KP6370))

•  Vždy zajistěte dostatečné chlazení rozprašováním

minimálně 50 ml/min.

•  

• 
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Vyšší koncentrate výkonu, 
delší životnost, 
lepší ovládání. 

Ovládání DIAO je mnohem 

snazší a zapůsobí na uživatele 

svou plynulou obsluhou a způsobem,

jakým klouže po zubu.

Přestože je nástroj snadno 

ovladatelný, odstraňuje materiál 

důkladně, a to dokonce větší rychlostí.

Abyste dosáhli dobrého výsledku,

měl by být povrch po prvotní preparaci 

vyhlazenfinírkem s identicky shodným tvarem. 

Nástroje velmi účinně odstraňují broušenou

substanci.

Při práci proto musí být aplikován pouze 

nízký kontaktní tlak (<2N).
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806 314 KP039 534 030

806 314 KP039 534 035

806 314 KP277 534 023

DIAO. 
Produktová řada.

nástroje s 8 mm pracovní délkou

nástroje s 10 mm pracovní délkou

Kónus, špičatýKónus, zaoblenýVálec, zaoblený Torpédo

nástroj s 12 mm pracovní délkou

Torpédo

úprava oklusální/linguální plošky

OccluShaper Vajíčko

Válec, Válec zaoblený Torpédo Kónus, špičatý PlamenKónus, zaoblený
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806 314 KP158 534 012

806 314 KP158 534 014

806 314 KP158 534 016

806 314 KP141 534 012

806 314 KP142 534 012 806 314 KP290 534 012 806 314 KP199 534 014 806 314 KP299 534 014

806 314 KP289 534 012 806 314 KP249 534 012

806 314 KP141 534 014

806 314 KP142 534 014 806 314 KP290 534 014 806 314 KP199 534 016 806 314 KP299 534 016

806 314 KP289 534 014 806 314 KP249 534 016

806 314 KP198 534 014 806 314 KP298 534 014

806 314 KP141 534 016

806 314 KP142 534 016

806 314 KP292 534 014

806 314 KP290 534 016 806 314 KP199 534 018 806 314 KP299 534 018

806 314 KP289 534 016

806 314 KP198 534 016 806 314 KP298 534 016

806 314 KP198 534 018 806 314 KP298 534 018

806 314 KP198 534 021
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www.kometdental.de
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Špidrova 104,Vimperk 385 01

info@rotadent.eu +420 388 323 991

Rotadent spol. s r. o.

www.rotadent.eu


