
Bluephase  N ®

Ivoclar Vivadent LED ışıklı dolgu cihazları

Bütün polimerizasyon 

İHTİYAÇLARI için LED 

Bluephase N®  M   |   Bluephase N ®    |   Bluephase N ®  MC

YENİ

Bluephase ® Meter II
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Photoinitiator camphorquinone
Photoinitiator acyl phosphine oxide, e.g. Lucirin TPO
Bluephase N with Polywave LED

Source: R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Principality of Liechtenstein, 2013

Her türlü endikasyon
Bluephase N üç arklı program seçeneği sunar: High 
Power, hızlı polimerizasyon için; Low Power, pulpa 
yakınında polimerizasyon için ve Soft Start düşürülmüş 
büzülme gerilimli polimerizasyon için.

Click & Cure sayesinde sürekli
Sadece tek bir hareketle tabancayı, şarj ünitesinin güç 
kablosuna bağlayabilirsiniz. Pilin şarj olması için 
beklemeye gerek kalmaz.
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Dalgaboyu aralığı

Dalgaboyu aralığının tamamını kapsayan ve 1200mW/cm2 

yoğunluğunda ışık gücüyle Bluephase N® polimerizasyon 
cihazları segmentinde en yüksek standardı belirliyor. Birçok 
yeni özelliği sayesinde günlük dental uygulamaların bütün 
ihtiyaçlarını karşılıyor.

Işıkla sertleşen her türlü materyal
Mavi ve mor renk bileşenleri içeren, özel olarak geliştirilmiş 
Polywave LED, geniş spektrumu sayesinde her türlü dental 
materyal ve ışık aktivasyonunda kullanılabilir.

Devrim niteliğindeki Polywave teknolojisi sayesinde, 
örneğin, bu ışık cihazı her türlü endikasyon için her 
durumda kullanılabilir. Ayrıca, Click & Cure fonksyonu  
-geniş direkt ve indirekt restoratif tedavi
uygulamalarında bile- kesintisiz sürekli çalışmaya izin
verir.
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Bluephase N®

Her türlü polimerizasyon 
ihtiyacı için LED



800 mW/cm2

Yüksek performanslı lityum-polimer pile dayalı, kablosuz 
tasarımı sayesinde Bluephase N M kullanıma her an 
hazırdır -herhangibir zamanda ve herhangi bir yerde. Bu 
dişhekimine klinik içinde hareket özgürlüğü sağlar.     

Kontrollü polimerizasyon süresi
Kullanılan materyale göre polimerizasyon süresi 10, 15 
veya 20 saniye olarak ayarlanabilir. Süre tamamlandığında 
ışık otomatik olarak söner. Bu özellik enerji tasarrufu 
sağlar ve gereksiz ışıklamayı önler.

Maksimum güç kaynağı
Entegre lityum-polimer batarya son teknoloji ürünüdür. 
Doluluk seviyesine bakılmaksızın gerektiğinde kullanılabilir 
veya şarj edilebilir.

800mW/cm2 değerndeki ışık yoğunluğu ve üç farklı süre 
ayarı etkili ve güvenli kullanım sağlar. 430-490 nm 
dalgaboyu aralığında sertleşen dental materyaller için 
uygundur.

Bluephase N® M
Her türlü durum için LED



Bluephase N® MC
Her bütçe için LED

Tek ışınlama için geniş çap

10-mm light probe
Single curing

8-mm light probe
Multiple curing

800 mW/cm2

Bluephase N MC 800mW/cm2 ışık yoğunluğuna sahip 
kablolu ışıklı dolgu cihazıdır. Bedelinin karşılığını tam 
oarak verir. Bu model, etkin ışıkla polimerizasyon 
işlemlerinin temel gerekliliklerini yerine getirir, çok az 
bakım gerektirirken aynı zamanda sürekli aralıksız 
kullanıma izin verir. economical polymerization 

Basit ve ergonomik
Üniversal program ve kullanışlı tek tuş sayesinde kolay ve 
basit kullanım sağlar. Ayrıca, ergonomik tasarımı ve hafif 
olması sayesinde kadın-erkek tüm kullanıcıların ellerine 
kolayca uyum sağlar.

Her türlü drum için 10mm'lik ışık çubuğu
Işık çubuğu Her türlü restorasyon bölgesine kolay ulaşım 
sağlayabilmek için 360 derece döndürülebilir. 10mm'lik 
geniş çapı sayesinde MOD kaviteler bile tek adımda 
polimerize edilebilir.

Bu ekonomik cihaz 430-490 nm dalgaboyu 
polimerizasyonlar için uygundur.



Included in the delivery forms Available as accessory

Teknik Bilgi Bluephase N® Bluephase N® M Bluephase N® MC

Işık yoğunluğu
1,200 mW/cm2

 10 %

800 mW/cm2

 10 %

800 mW/cm2

 10 %

Her türlü ışıkla sertleşen materyal
 Dalgaboyu aralığı (385 – 515 nm)

–
(430 – 490 nm)

–
(430 – 490 nm)

Sürekli çalışma
Click & Cure function – –

Tamamen mobil
Kablosuz kullanım 

–
(Kablolu kullanım

Her türlü endikasyon
10 dakikadan fazla sürekli çalışma

Seçili kompozitler için süre 
2 mm Tetric N-Ceram
4 mm Tetric N-Ceram Bulk Fill

10 s 15 s 15 s

Polimerizasyon programları

HIGH Power 1,200 mW/cm2 800 mW/cm2 800 mW/cm2

LOW Power 650 mW/cm2 – –

SOFT Start 650 / 1,200 mW/cm2 – –

Işık çubuğu 10 mm, siyah 10 mm, siyah 10 mm, siyah

Güç kaynağı

Lithium-polymer pil
kapasite: yakl. 60 dakika,

şarj süresi:
yakl. 2 saat

Lithium-polymer pil
kapasite: yakl. 60 dakika,

şarj süresi:
yakl. 1 saat

Kablolu kullanım

Garanti 3 yıl  
(pil 1 yıl)

2 yıl 
(pil 1 yıl) 2 yıl
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Satış formları/Aksesuarlar Bluephase N® Bluephase N® M Bluephase N® MC

Cihaz, 100 – 240 V 659 683 647 620 647 619

Tabanca
(batarya ve 10 mm ışık çubuğu dahil )

659 681 647 621 –

Yedek batarya 659 956 647 622 –

10-mm light probe, black (N)
656 196

6 > 2 mm (Pin-Point), black
608 538

Protective sleeves
608 554

Anti-glare cone
551 756 

Anti-glare shield
592 496



Dijital gösterge ışık geldiğinde otomatik olarak aktive olur.

Dairesel ışık çubuğunun çapı radyometre arkasındaki cetvel 
kullanılarak ölçülür.

NEW

Bluephase® Meter II
Dental radyometre

Işık yoğunluğu ışıkla sertleşen restorasyonların kalitesi 
için belirleyici bir etkendir. Mümkün olan en kısa 
ışıklama sürelerinde yeterli polimerizasyondan emin 
olmak için kullanılan ışık kaynağının düzenli olarak 
kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Kolay ve Kesin
Bluephase® Meter II yardımıyla ışık yoğunluğu (mW/cm2) 
her zaman kolay ve kesin olarak ölçülebilir. Ölçüm üç 
kolay adımda yapılır: Arkadaki şablon kullanılarak ışık 
çubuğu çapının ölçülmesi, değer girilmesi ve sensöre 
konumlayıcı rehber yardımıyla ışık verilmesi

Universal uygulanabilirlik
Yenilikçi ölçüm prensibi, daha önce ulaşılmamış ölçüm 
hassasiyeti sağlar. Ayrıca, Bluephase Meter II her türlü 
ışıklı dolgu cihazıyla ( halojen, plazma, LED vs.) kullanım 
için uyumludur.



Ölçüm aralığı

Dalgaboyu aralığı 380 – 550 nm

Işık yoğunluğu 300 – 12,000 mW/cm2

Dairesel ışık probu Ø 6 – 12 mm, ölçülen değer mW/cm2 & mW

Öndeki LED Ø 5 – 13 mm, ölçülen değer mW

Ölçüm hassasiyeti ± 10 % (entegre küre ile karşılaştırıldığında

Teknik bilgi

Çalışma voltajı 4.5 VDC

Güç kaynağı (Batarya dahil) 3 x LR6 AA 1.5 VDC

Garanti 3 years

Işık yoğunluğu belirleme referansları

Satış kodları Art. no.

Bluephase Meter II 667124

Bluephase N & Bluephase Meter II 674241



DirFixed Prect Restorativesosthetics

Bluephase N®, Bluephase N® M, Bluephase N® MC ve Bluephase Meter II "Direkt Restoratifler" ürün kategorisinin 
parçalarıdır. Bu kategorideki ürünler -preparasyondan restorasyon bakımına kadar-  dişlerin direkt restorasyonlarında 

kullanılan ürünleri içerir. 

"Direkt Restoratifler" kategorisindeki ürünlerle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz? Yetkili satıcınızla 
temasa geçin veya www.ivoclarvivadent.com.tr adresini ziyaret edin. 

Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com
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PREPARASYON BOND DOLGU POLİMERİZASYON BİTİM BAKIM

OptraGate® Fluor Protector NOptraPol®Bluephase N®Tetric® N-Bond Universal Tetric® N-Ceram Bulk Fill
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