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Instrumentos bem  
mantidos têm uma  
vida mais longa

Perfeito no Assistina:
W&H Service Oil F1
W&H Service Oil F1 é um produto 
proveniente da investigação feita 
pela W&H e dá-lhe a segurança  
de limpar de forma ideal todos  
os instrumentos da W&H.

Superfície fácil 
de cuidar

Tampa de 
cobertura da área 
de limpeza

Filtro de 
aspiração

Recipientes  
para solução  
de limpeza

Bacia de base 
para adaptador 

Indicadores de 
função para 
serviço óleo

Indicador de nível da 
solução de limpeza

Indicador de  
nível de óleo

Botão de início

Entrada de instrumentos : peças 
de mão e contra-ângulos, turbinas, 
motores de ar e instrumentos a ar 
comprimido

Outros pontos positivos
Graças ao doseamento de  
óleo automático, entra apenas  
a quantidade necessária de  
óleo para a lubrificação ideal  
dos instrumentos – nem mais  
nem menos.

Vantagens da manutenção  
com Assistina plus
Através da lubrificação de rotação 
automática obtém-se uma 
distribuição ideal do óleo e uma 
camada de lubrificante uniforme. 
As partículas de sujidade são 
dissolvidas e removidas.  
A durabilidade dos instrumentos 
aumenta acentuadamente, 
os custos de serviço, pelo 
contrário, descem.

Recipientes 
para serviço 
óleo

Indicadores  
de função  
para solução  
de limpeza

Limpeza ao toque de um botão: 
com a solução de limpeza e W&H 
Service Oil F1
Carregando num botão dá-se início  
ao processo de limpeza automático –  
lubrificação de rotação, limpeza do  
interior dos canais de spray, soprar com  
ar comprimido. Simples, confortável, 
seguro. Após 35 segundos o instrumento 
está seco e perfeitamente limpo.

01
Instalar instrumento.  
Fechar a tampa.

02
Carregar no botão.
Programa de limpeza corre 
automaticamente.

03 
Após 35 segundos,  
retirar instrumento seco  
e perfeitamente limpo.

Assistina 301 plus, o aparelho de manutenção 
a ar comprimido para
›  Peças de mão e contra-ângulos
›  Turbinas (excepto turbinas a ar armazenado)
›  Motores de ar
›  Instrumentos a ar comprimido

Vantagens da manutenção 
de instrumentos automatizada Assistina
› Limpeza e lubrificação das peças  

internas com óleo
› Limpeza dos canais de ar e água  

em spray com solução de limpeza
› Soprar com ar comprimido

Falhas de spray por depósito de 
calcário – isso é passado!
O Assistina lava os canais de spray com  
solução de limpeza (à base de álcool)  
e seca-os com ar comprimido.

Uma questão de limpeza
O Assistina não limpa apenas, também trabalha de 
forma limpa. Com ar comprimido como propulsão, os 
gases propulsores, solventes e feixes são supérfluos. 
Um sistema de filtro de aspiração encarrega-se 
adicionalmente da entrega de ar limpo.



Especificações técnicas
Sistema adaptador Assistina

Tipo: Assistina 301 plus

Tempo de ciclo: aprox. 35 seg.

Capacidade enchimento óleo: 250 ml, para aprox. 3500 ciclos de manutenção

Capacidade enchimento solução limpeza: 250 ml, para aprox. 2500 ciclos de manutenção

Ligação: Ligação de ar comprimido com acoplamento rápido para tubo de ar Ø 6 x 4 mm, 
rosca interior de R 1/8” do aparelho

Ar comprimido: 4 a 10 bar de pressão contínua (regulação de pressão automática)

Consumo de ar: aprox. 60 l/min.

Altura/largura/profundidade: 223 x 190 x 415 mm

Peso: 2,70 kg

Ligação directa Adaptador de base* 
para ligação fixa de 4 orifícios Adaptador adicional** 

Peças de mão e contra-ângulos

Todos com ligação ISO 

Contra-ângulos com cabeças amovíveis 

Sirona T1

Para sistema de aperto FG (W&H, Sirona) 

Contra-ângulos com cabeças amovíveis NSK 

Turbinas, instrumentos a ar comprimido e motores de ar

W&H com acoplamento rápido Roto Quick 

Restantes com acoplamento rápido 
Acoplamento rápido com  
ligação fixa de 4 orifícios  
do respectivo fabricante

Restantes com ligação fixa de 4 orifícios 
(com ou sem luz) 

Restantes com ligação Borden  
fixa de 2(3) orifícios 

Sirona TS2 e TM1 

Adaptador para sistema Multiflex®*** 

NSK com ligação fixa de 4 orifícios 

NSK com ligação fixa de 2(3) orifícios 

* contido no material fornecido ** opcional *** Multiflex® é uma marca registada de Kaltenbach & Voigt GmbH, Alemanha
Encontra indicações exactas sobre os diferentes adaptadores Assistina em wh.com. Encomende o seu Assistina plus ao seu representante.

Produtor: 

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribuição:

W&H Ibérica
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, España
t +34 96 353 20 20
f +34 96 353 25 79
oficinas.es@wh.com
wh.com
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