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Czysta i bezpieczna woda w unicie 
bez bakterii / bez biofilmu / 
bez chemii

System do dekontaminacji wody
w unicie stomatologicznym
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PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

DPS2 PLASMA SYSTEM to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia 
bezpieczne przeprowadzenie kompleksowej terapii stomatologicznej 
oraz skuteczną dekontaminację unitu. Urządzenie działa jako 
zintegrowany uzdatniacz wody, który staje się nieodłącznym 
elementem unitu i używanych z nim końcówek. Uzdatniona woda jest 
podawana  przez system wodny unitu na pulpit roboczy i pulpit asysty. 
Może być aplikowana przez  skalery, turbiny, kątnice, prostnice, 
strzykawko-dmuchawki oraz używana do płukanek. 

Dentozone DPS2 PLASMA SYSTEM skutecznie niszczy 
biofilm w wodzie aplikowanej przez fizjodyspensery, 
skalery, dmuchawki oraz używanej do płukanek. 

Jak działa DPS2 PLASMA SYSTEM?

Urządzenie pobiera wodę przez katalizator platynowy, w którym woda 
ulega hydrolizie na H+ i OH-. W wyniku tego i kolejnych procesów 
powstają substancje sterylizujące O , OH , HOCI, H O  mające silne 
działanie bakterio- i wirusobójcze. Cząsteczki aktywne zachowują 
skuteczność bójczą aż do 48 godzin. 

Skuteczna dekontaminacja

Końcówki unitu stomatologicznego

Wynik testu na obecność bakterii wskazującego skuteczność sterylizacji unitu 
stomatologicznego z użyciem Dentozone DPS2 PLASMA SYSTEM oraz chemicznej
dezynfekcji wody.

Czas

5000

1 tydzień

Dentozone DPS Chemiczna dezynfekcja wody zainfekowanej (co 2 tygodnie)

2 tydzień 3 tydzień 4 tydzień 5 tydzień

3000

1000

500

100
(regulacje

ADA)

Plazmowa sterylizacja pozwala na dekontaminację każdej kropli wody
w czasie rzeczywistym dzięki zastosowaniu precyzyjnego mikrosensora 
przepływu cieczy.    
  

Dekontaminacja w czasie rzeczywistym
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Skuteczna dekontaminacja 
każdej kropli wody dzięki
DPS2 PLASMA SYSTEM
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PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

    

DPS2 PLASMA SYSTEM skutecznie blokuje powstawanie 
biofilmu powstającego  zwykle w przewodach doprowadzających 
wodę z unitu. Zalegający biofilm powoduje zatykanie się 
końcówek fizjodyspenserów, skażenie bakteryjne wody 
dentystycznej, a także nierzadko prowadzi do infekcji. 

Stosowanie DPS2 chroni przed:

• powstawaniem biofilmu,
• skażeniem wody stomatologicznej,
• zatykaniem końcówek fizjodyspenserów,
• infekcjami krzyżowymi,
• nieprzyjemnym zapachem z unitu z zanieczyszczoną wodą. 

DPS2 PLASMA SYSTEM wyposażony jest w intuicyjny i czytelny 
wyświetlacz, który zapewnia prostą obsługę i kontrolę pracy 
systemu.
 

Wyświetlacz

Całość wykonana jest z wysokiej klasy materiałów, które 
gwarantują zarówno komfort użytkowania, jak i estetyczny 
wygląd.  

Wysokiej jakości materiały

Dzięki niewielkim wymiarom system jest dyskretny i niemal 
niedostrzegalny, a także łatwy w montażu. 
 

Niewielkie wymiary

Brak biofilmu bez chemii

Wygoda użytkowania 
w kompaktowym wykonaniu

Wyświetlacz do DPS2 

Urządzenie DPS2 

Wielokierunkowa ochrona

• Sterylizacja wody
• Odporność unitu na rdzę
• Ochrona osobista
• Zapobieganie infekcjom krzyżowym
• Trwałość unitu

Sektor

Sterylizacja

Odporność na rdzę

Ochrona osobista

Zapobieganie infekcjom

Trwałość unitu

Wygoda

Charakterystyka

Oczyszczacz wody
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 Nie walczy
z bakteriami

Chemia

x

x
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x

 Przyspiesza
korozję unitu

DPS

Ekologiczny, bezpieczny,
automatyczny system



Specyfikacja 

Wymiary urządzenia      110 x 225 x 70 mm

Wymiary z uchwytem      508 x 405 x 125 mm

Wydajność      1 unit z fotelem

DPS2

Wyświetlacz DPS2

Zasilanie             DC 24V (100-240VAC)

Typ generatora           niskotemperaturowa plazma

Filtr             5 mikronów

PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

Zasilanie       DC 5V (100-240VAC)

Wydajność                1 unit z fotelem

Wymiary             61 x 130 x 28 mm

Cząsteczki aktywne wytwarzane przez DPS2 PLASMA SYSTEM 
zachowują skuteczność bójczą aż do 48 godzin, co oznacza, 
że w czasie normalnego dnia pracy woda produkowana na 
bieżąco i wydostająca się z końcówek roboczych unitu czy 
używana do płukanek jest skutecznym środkiem 
dezynfekcyjnym: ochrania pacjenta, ale też lekarza 
ograniczając i zapobiegając zakażeniom czy kontaminacji 
otoczenia pola zabiegowego. Po zakończonym zabiegu, 
poprzez strzykawko-dmuchawkę, może być używana do 
fumigacji pulpitu, fotela, ubrań ochronnych.

 

Czysta, sterylna woda

Dzięki DPS2 PLASMA SYSTEM użytkownik, a także pacjent 
gabinetu stomatologicznego może czuć się bezpiecznie. 
Każda kropla wydobywająca się z unitu jest krystalicznie 
czysta i zdekontaminowana.

Wyświetlacz DPS2

DPS2

Skuteczna ochrona gabinetu



METRUM CRYOFLEX

Produkcja / Manufacture
ul. Zielna 29
05-082 Blizne Łaszczyńskiego 

Zarząd / Headoffice
ul. Kolejowa 16A
05-092 Łomianki

Tel:  +48 22 33 13 750
        +48 22 33 13 830
Fax: +48 22 33 13 766

biuro@metrum.com.pl
recepcja@metrum.com.pl
www.metrum.com.pl


