LMServo E
™

Förbättrad säkerhet
och rationellt underhåll

säkerheten med skydd som förhindrar stick- och skärskador. Den mera slutna utformningen med
säkerhetsskydd skyddar också instrumentspetsarna under rengöring och underhåll. LM-Servo™ E
är den första kassetten för dentala instrument som uppfyller kapslingsklass IP30 och som verkligen
skyddar mot stick- och skärskador.

FÄRGKODNING Färgade säkerhetsskyddslock och plats för
LM™ silikonkodknappar (LM 6000-6005) - både på kassettens
sidor och på locket - ger flera olika möjligheter till färgkodning
till exempel användar- eller procedurspecifika set.
ANVÄNDARVÄNLIGHET Instrumentens handtag är klart synliga så att
innehållet i kassetten lätt kan identifieras under hanteringen.

SPÅRBARHET Alternativet för
RENGÖRING
Dessutom möjliggör
designen fri rotation
av instrumenten så att
fullständig rengöring och
sköljning av instrumenten
möjliggörs. Dessutom
stöder strukturen fri
rotation av instrumenten
så att fullständig
rengöring och sköljning av
instrumenten möjliggörs.

RFID-märkning möjliggör komplett och
tillförlitlig spårbarhet av kassetterna
med LM Dental Tracking System™.
Läs mera på www.dentaltracking.com

KOMPATIBILITET LM-Servo™ Ekassetternas mått överensstämmer med
DIN13999-standarden för dentala brickor
och är kompatibla med brickor och
instrument på tandkliniken.
Kassetterna är lätta, lätthanterade och
kan fästas i LM-ServoMax™-brickan (LM
6410) med ett speciallås (LM 6417).

FUNKTIONER & FÖRDELAR

FÖRBÄTTRAD SÄKERHET LM-Servo™ E-kassetten har en patenterad design för att förbättra

FÖRBÄTTRA MATERIALFLÖDET
OCH SPÅRBARHETEN GENOM
TILLFÖRLITLIG RFID-TEKNIK
med LM Dental Tracking System™
LM DTS™ är det första kommersiellt tillgängliga systemet inom
dentalindustrin för effektiv spårning och övervakning av dentala instrument
och material genom användning av radiofrekvensteknologi (RFID).
Individuella handinstrument och material med RFID-identifikationsetiketter spåras på ett tillförlitligt sätt i varje steg med LM DTS™
RFID-läsare. De underrättar användarna om fel, som t.ex. användning
av osteriliserade instrument, för att förbättra patientens säkerhet.
DTS-programvaran ger analysrapporter som är lätta att använda för att
förbättra förvaltning av tillgångarna och öka kostnadseffektiviteten och
patientsäkerheten.

INSTRUMENTKASSETTERNAS UTVECKLINGSSERIE
Den nya LM-Servo™ E-kassettserien finns tillgänglig med inbyggd
RFID-märkning. Detta alternativ gör E-kassetterna till ett utmärkt verktyg
för att förbättra spårbarheten och ger en enkel hantering och spårning
av instrumenten som set.
På LM-Servo™ E-kassetterna är instrumenthandtagen klart synliga
så att RFID-etiketten kan avläsas och de individuella instrumenten
identifieras fastän spetsarna är täckta av säkerhetsskyddet.

Ny intelligens på tandkliniken - känn
till lokalisering och status för alla
instrument och material
Skanna QR-koden för mer information
på www.dentaltracking.com

UTVECKLINGSSERIE MED FÖRBÄTTRAD SÄKERHET

LMServo™ E-kassetter
Användning av instrumentkassetter ger ett effektivt och säkert
sätt för att behandla, sterilisera och organisera instrumenten på
en tandklinik genom att minimera manuell hantering av individuella
instrument och rationalisera underhållsprocessen.
Kassetterna i LM-Servo™ E-utvecklingsserien ger en utmärkt
kombination av säkerhet och hygien för professionellt bruk, med
hänsyn till klinisk personal, underhållspersonal och instrument.
LM-Servo™ E-kassetterna är gjorda av autoklaverbar plast av hög kvalitet, som gör kassetterna lätta och enkla att hantera. Funktionell,
patenterad design av säkerhetsskydden tillsammans med en mekanism som är lätt att använda ger ett säkert och tillförlitligt grepp för att
hantera, hålla och förflytta kassetterna under alla tandvårdsfunktioner. Säkerhetsskydden förhindrar stick- och skärskador och skyddar
instrumentspetsarna så att deras livstid förlängs.
För att förbättra patientsäkerheten och effektiviteten på tandkliniken möjliggör alternativet för märkning av E-seriens kassetter med RFIDchips full spårbarhet tillsammans med LM Dental Tracking System™. Läs mera på www.dentaltracking.com.

RENGÖRINGSEFFEKTIVITET
Vilket inflytande denna slutna utformning av kassetten har på rengöringsresultatet för
handinstrumenten, som är placerade inuti kassetten, testades i VTT-undersökningen (1). Efter
diskdesinfektorrengöring visade handinstrumenten inte några synliga fläckar av kontamination.
Hållbarhet och rengöringseffektivitet av LM-Servo™ E-kassetten har också testats i
interna studier (2). Högkvalitetsmaterialet i kassetternas uppfyller kraven för moderna
steriliseringsmetoder och temperaturer.

(1) The effectiveness
of sterilization of dental
hand instruments. VTT
Technical Research
Centre of Finland Ltd.

(2) Durability and efficacy
of cleaning of the new
LM-Servo E cassette in
washer-disinfectors and
autoclave sterilization.
LM-Instruments Oy.

För fem handinstrument | Fyra färgalternativ för säkerhetsskyddet och även möjlighet till färgkodning med LM™ silikonkodknappar | LM DTS™-kompatibla RFID-märkta versioner tillgängliga | Yttre mått: 180 x 83 x 26 mm | Inre mått: 174,8 x 78,6 x 21,4 mm | Vikt: 75 g

LM 6551 grå
LM 6551T grå DTS

LM 6552 blå
LM 6552T blå DTS

LM 6553 grön
LM 6553T grön DTS

LM 6554 gul
LM 6554T gul DTS

LMServo™ 8E
För åtta handinstrument | Fyra färgalternativ för säkerhetsskyddet och även möjlighet till färgkodning med LM™ silikonkodknappar | LM DTS™-kompatibla
RFID-märkta versioner tillgängliga | Yttre mått: 180 x 133 x 26 mm | Inre mått: 174,8 x 128,9 x 21,4 mm | Vikt: 108 g

LM 6581 grå
LM 6581T grå DTS

LM 6582 blå
LM 6582T blå DTS

LM™ kodknappar
20 st/förpackning

LM 6583 grön
LM 6583T grön DTS

LM 6000 blå
LM 6001 grön

LM 6584 gul
LM 6584T gul DTS

LM 6002 orange

LM 6004 gul

LM 6003 röd

LM 6005 brun

PRODUKTSORTIMENT

LMServo™ 5E

Pat. www.lm-dental.com/patents
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