
Coltolux®LED Pen
Polymerisatie en nog veel meer

LED-PoLymErisatiE- EN sPiEGELLamP

De Coltolux LED-pen wordt gebruikt met verwisselbare hulpstukken 
zodat twee instrumenten in éen apparaat gecombineerd kunnen 
worden: het LED-polymerisatiehulpstuk voor uitharden en het LED-
spiegelhulpstuk met koud licht voor beter zicht. Het handapparaat 
detecteert automatisch welk hulpstuk wordt gebruikt en geeft de 
juiste reeks signalen. 
 

 n Compact, draadloos en ergonomisch handapparaat ontworpen  
in de vorm van een pen

 n Verschillende akoestische signalen geven aan wanneer de  
polymerisatie start, 10 seconden, 20 seconden

 n start en stop met sensorknop; geen mechanische elementen
 n Eenvoudig “plug and play”-systeem. snel en eenvoudig  
verwisselen van hulpstukken

 n Batterijgebruik: ca. 100 cycli bij 20 seconden gebruik per cyclus
 n oplaadtijd ca. 2,5 uur



Dankzij het slanke design en de kromming van het LED-hulpstuk kan het eenvoudig worden ge-
bruikt, zelfs bij molaren met beperkt zicht. Het LED-hulpstuk is ontworpen voor tandheelkundige 
composieten die met licht met een golflengte tussen 450 en 490 nm worden gepolymeriseerd. 
De verschillende lichtcodes (blauw/rood) op de startknop geven duidelijk aan voor welke functie 
het apparaat momenteel geschikt is.

 n Hoge lichtopbrengst: 1200 mW/cm2

 n LED levensduur 50.000 u
 n Blootstellingstijd 20 sec

SPIEGELLAMP

PoLyMErISAtIELAMP

Het tweede hulpstuk verandert de Coltolux LED Pen in een tandheelkun-
dige spiegel met een geïntegreerde LED-lamp voor beter zicht in de 
werkomgeving.

 n autoclaveerbaar
 n ontworpen voor gebruik met tandheelkundige spiegels  
die aan industrienormen voldoen

 n LED levensduur 50.000 u

Technische gegevens

LED-polymerisatiehulpstuk

Bereik golflengte  450 - 490 nm

Lichtintensiteit  1200 mW/cm2

LED-vermogen 2 W

LED-spiegelhulpstuk

Koud licht 5600 Kelvin

LED-vermogen 2 W

LED-polymerisatiehulpstuk
6001 1752

LED-spiegelhulpstuk
6001 1755

6001 1749 Coltolux LED Pen Kit
1 Handapparaat 

1 oplaadstation 

1 LED-polymerisatiehulpstuk

5 Lichtschermen 

20 Beschermkapjes (wegwerpbaar)

6001 1750 Handapparaat  (1 stuks)

6001 1751 Oplaadstation (1 stuks)

6001 1752 LED-polymerisatiehulpstuk (1 stuks)

6001 1755 LED-spiegelhulpstuk (1 stuks)

6001 1753 Lichtschermen (25 stuks)

6001 1754 Beschermkapjes (1000 stuks)

BEStELGEGEVENS
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Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, ohio 44223 / USA
tel +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info.us@coltene.com


