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DIAO.
Skuteczność, uzyskana dzięki 
połączeniu diamentu i pereł.
Więcej siły, większa wytrzymałość, większa kontrola. 



Brasseler, Komet, Art2, CeraBur, CeraCut, CeraDrill, 
CeraPost, DC1, DIAO, FastFile, F360, F6 SkyTaper, 
H4MC, OccluShaper, OptiPost, PolyBur, PrepMarker, 
Procodile, Procodile Q,  R6 ReziFlow and SHAX to 
zastrzeżone znaki towarowe firmy Gebr. Brasseler GmbH & 
Co. KG.

ReFlex® i EndoPilot® to zastrzeżone znaki towarowe firmy 
Schlumbohm GmbH & Co. KG

Wymienione w tekście produkty i użyte nazwy są 
częściowo chronione prawem marki, prawem patentowym 
i prawem autorskim. Brak specjalnego oznaczenia lub 
znaku ® nie oznacza braku ochrony prawnej.

Materiał ten jest chroniony prawem autorskim.  
Wszelkie prawa zastrzeżone, również w odniesieniu do 
tłumaczenia, przedruku i powielania, w tym częściowego. 
Bez uzyskania pisemnej zgody wydawcy żadna część 
niniejszego materiału nie może być w jakiejkolwiek 
formie (fotokopia, mikrofilm lub innym sposobem) 
reprodukowana lub przetwarzana za pomocą systemów 
elektronicznych. 

Zastrzega się możliwość zmiany produktu i koloru oraz 
wystąpienia błędów drukarskich.

Stan: 2022-03
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 optymalna możliwość 
kontrolowania

 łatwe rozpoznawanie  
w codziennej pracy dzięki  
złoto-różowemu  
odcieniowi

 Większa siła zapewniająca 
długą wytrzymałość 

Nowa generacja diamentu  
zapewniająca nową jakość preparacji.
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Preparacja zębów pod korony należy do 
głównych elementów codziennej pracy 
gabinetu stomatologicznego. Rutyna, która 
jest jednak bardzo wymagająca: koncen-
tracja, czas i wysiłek fizyczny. Czy nie 
można łatwiej? A jednocześnie lepiej?
Odpowiedzią na to pytanie jest DIAO, oraz 
jego innowacyjne połączenie diamentu 
oraz pereł ceramicznych. Takie połączenie 
pozwala na precyzyjne użycie siły, dzięki 
czemu instrumenty zachowują swoją 
ostrość przez znacznie dłuższy czas. 
Instrument jest bardzo wytrzymały i nieza-
wodny. Jednocześnie DIAO jest lekki i 
łatwy w prowadzeniu, co pozwala na pełną 
kontrolę podczas pracy. Dzięki złoto-różo-
wemu odcieniowi nie ma problemu z jego 
rozpoznaniem. DIAO to wysokiej jakości 
nowoczesny i doskonały instrument.  

▯  Większa siła zapewniająca  
 długą wytrzymałość 
Połączenie ziaren diamentowych i pereł 
ceramicznych pozwala na uzyskanie bar-
dzo dużej siły, co zapewnia dużą wytrzy-
małość. Nasyp na instrumencie jest bardzo 
gęsty. Instrument przez długi czas pozo-
staje bardzo ostry. 

▯  Optymalna możliwość  
 kontrolowania 
Dzięki innowacyjnej powłoce diamento-
wej, instrument wymaga delikatnego naci-
sku aby osiągnąć optymalne rezulataty 
pracy. Dzięki temu DIAO można prowa-
dzić płynnie i swobodnie, zwiększając w 
ten sposób bezpieczeństwo podczas 
zabiegu.

▯  Łatwo rozpoznawalne w codziennej  
 pracy dzięki złoto-różowemu  
 odcieniowi
Instrumenty DIAO pomagają w codziennej 
pracy całemu zespołowi. Dzięki różowo-
-złotemu odcieniowi identyfikacja tego 
instrumentu jest bardzo łatwa. Instrumenty 
są widoczne natychmiast, zarówno  
podczas samego leczenia, sterylizacji oraz 
podczas sortowania. Dzięki temu, poszcze-
gólne etapy leczenia przebiegają bez żad-
nych problemów.

Innowacyjna siła pozwalająca na  
niewiarygodną wytrzymałość.

Porównanie wytrzymałości
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Skuteczność uzyskania dzięki połącze-
niu diamentu i perły. 
Innowacyjna powłoka diamentowa DIAO 
powstała dzięki zastosowaniu pereł cera-
micznych, które tworzą większe odstępy 
między ziarnami diamentowymi. Ziarna  
diamentowe pracują bardziej skutecznie, 
ponieważ nacisk koncentruje się idealnie 
na wierzchołku.

średnio

34 %
większa wytrzymałość niż innych 
instrumentów na rynku* 

*źródło: TestLab Komet Dental,  
mechaniczny test ścinania 2020
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DIAO. 
Zastosowanie.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

• Optymalna liczba obrotów 
(160.000 min–1 
(wyjątek KP6370: ( 100.000)

 Najlepiej stosować w czerwonej kąt-
nicy. Informacje o maksymalnej liczbie 
obrotów można znaleźć na etykiecie 
produktu.

 W przypadku (300.000 min–1   
 możliwe jest także stosowanie w  
 turbinie. (wyjątek KP6370).

•  Należy zwrócić uwagę na odpowiednie 
chłodzenie sprayem wodnym : mini-
mum 50ml/min.

•  Aby opracowana powierzchnia po  
preparacji wstępnej była odpowiednio 
gładka, zaleca się użycie finira w odpo-
wiednim kształcie. 

• Instrumenty charakteryzują się bardzo 
dobrą siłą znoszenia, dlatego też 
należy używać tylko niewielkiego naci-
sku (<2N). 

Większa siła, większa wytrzymałość, 
większa kontrola. 
Diao jest znacznie łatwiejszy w użytku i 
imponuje płynnym działaniem oraz sposo-
bem ślizgania się po zębie. Pomimo zopty-
malizowanej możliwości kontroli znoszenie 
materiału jest szybsze i skuteczniejsze. 
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  KP6878K.314.014

  KP6850.314.014   KP6879K.314.014

   KP6878K.314.016

   KP6850.314.016

   KP6862.314.012

   KP6879K.314.016

  KP6856.314.014

   KP6878K.314.018

   KP6850.314.018

   KP6862.314.014

   KP6879K.314.018

  KP6856.314.018

  KP6856.314.016

  KP6856.314.021

  KP6879L.314.014

  KP6837KR.314.012   KP6878.314.012  KP6881.314.012

  KP6837KR.314.014   KP6878.314.014  KP6881.314.014

  KP6837KR.314.016   KP6878.314.016  KP6881.314.016

  KP6882.314.012   KP6879.314.012

   KP6882.314.014   KP6879.314.014

   KP6882.314.016   KP6879.314.016

  KP6370.314.030

  KP6370.314.035

  KP6379.314.018

 KP6856.314.012  KP6878K.314.012

 KP6878K.314.021

   KP6862.314.016

   KP6879K.314.021

  KP6379.314.023

  KP6379E.314.029

Instrumenty z częścią roboczą o długości 8 mm

Instrumenty z częścią roboczą o długości 10 mm
stożek w kształcie 
torpedystożek zaokrąglonywalec zaokrąglony

walec w kształcie  
torpedy

Instrumenty z częścią roboczą o długości 12 mm
walec w kształcie  
torpedy

Opracowywanie powierzchni zgryzowych/językowych

OccluShaper jajko

walec z zaokrągloną 
krawędzią walec zaokrąglony 

walec w kształcie  
torpedy

stożek w kształcie 
torpedy

płomyk

stożek zaokrąglony

  KP6848KR.314.014

   KP6848KR.314.016

   KP6848KR.314.018

Stożkowy, krawędź 
zaokrąglona

  KP6863.314.012 

    KP6863.314.014

    KP6863.314.016

płomyk

  KP6856XL.314.021

stożek zaokrąglony

  KP6882L.314.014

walec zaokrąglony

 KP6368.314.016

pączek

 KP6368.314. 023

 KP6847KR.314.014

 KP6847KR.314.016

  KP6847KR.314.018

Stożkowy, krawędź 
zaokrąglona

DIAO. 
Asortyment.



Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Export:
Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-329
export@kometdental.de
www.kometdental.com  

www.kometdental.com
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