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P o l y w a v e®

1’200 mW/cm²

A lâmpada LED do Bluephase N fornece os mais altos padrões de
polimerização, pois abrange um amplo comprimento de ondas e
proporciona uma intensidade de luz de 1.200 mW/cm2. Graças às
suas múltiplas inovações, o Bluephase N atende todas as demandas do dia-a-dia.

Devido à tecnologia revolucionária Polywave a lâmpada de polimerização
pode ser utilizada para todas as indicações em qualquer situação.
Além disso, a função Click&Cure permite uma operação contínua sem
interrupções – mesmo em procedimentos de tratamento restaurador
direto e indireto.

Alcance do comprimento de ondas
Intensidade relativa da luz

Intensidade relativa da luz

Alcance do comprimento de ondas
Todos os materiais fotopolimerizáveis
O Polywave LED foi especialmente desenvolvido
com componentes cromáticos azuis e violetas.
Pode ser utilizado para polimerizar vários tipos de
materiais e fotoiniciadores devido à sua cobertura
do espectro de luz.

380

Todas as indicações
O Bluephase N oferece 3 programas fáceis de operar:
“High Power” para polimerizar rapidamente, “Low
Power” para polimerizar próximo à polpa e “Soft Start”
para polimerizar com estresse de contração reduzido.
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Funcionamento constante devido à função “Click & Cure”
Com apenas um clique você pode conectar a peça ao cabo de força
da base de recarga. Os inconvenientes com tempo de espera são
reduzidos.
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Para maiores informações: cac@ivoclarvivadent.com
Alameda Caiapós, 723 - Tamboré - 06460-110 - Barueri - SP - Fone: 11 2424-7400
*Todas as imagens neste folheto são ilustrativas.
Ivoclar Vivadent Brasil, empresa do grupo Ivoclar Vivadent AG – Liechtenstein.
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