PureMotion® –
Amalgaamafscheiding
van medentex
De amalgaamafscheider is een zeer belangrijk aspect in
elke tandartspraktijk Met deze kennis en meer dan 30 jaar
ervaring in de tandheelkundige branche heeft medentex
haar productassortiment PureMotion® ontwikkeld. De
werking hiervan berust op het eenvoudige, natuurlijke
principe van de sedimentatie en maakt gebruik van de op
zwaartekracht gebaseerde vloeiende beweging van het
water – gewoonweg pure motion.

The Experts in Dental Services

medentex – complete dienstverlening op het
gebied van het tandheelkundig afval

Absoluut

Als gecertificeerde afvalverwerker met meer dan 30 jaar ervaring zijn wij experts op het
gebied van de afvoer van tandheelkundig afval. Want wij produceren niet alleen de systemen
maar ook de bijbehorende amalgaamafscheiders die in ons afvalverwerkingsinstallatie in
Bielefeld worden gerecycled. Vaste ophaalmomenten zorgen ervoor dat onverwachte
storingen door volle amalgaamafscheiders tot het verleden behoren.

betrouwbaar

Praktijk/Kliniek

PureMotion® – Het slimme alternatief voor
afzuiging en amalgaamafscheiding
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Als experts in het beheer van tandheelkundig afval, stellen
we de hoogste eisen aan de kwaliteit van onze producten
en diensten. Dit strekt zich uit van de selectie van onze
leveranciers tot de verwerking in ons bedrijf. PureMotion®
is wat dit betreft geen uitzondering. Elk model bestaat uit
hoogwaardige, zeer sterke onderdelen met een gegarandeerde lange operationele levensduur. We richten ons
daarbij in het bijzonder op technologie die zich al vele
jaren in de praktijk heeft bewezen en waarmee dus het
risico van storingen minimaal is. Omdat we zoveel
mogelijk het gebruik van geavanceerde elektronica
vermijden, vergt onze apparatuur zeer weinig onderhoud.

Sedimentatieafscheiding
zonder gevoelige elektronica
Alle PureMotion® producten zijn voorzien van speciale
afscheiders van sedimentatie. In Scandinavië vertrouwen
tandartsen al tientallen jaren op de voordelen van het
afscheiden van sedimentatie. Dit filtert het amalgaam op een
zuiver fysische manier uit het afvalwater, nl. door natuurlijke
zwaartekracht. Dankzij dit doordachte ontwerp zijn er geen
gevoelige elektronische componenten nodig in onze
afscheiders. Dit garandeert de hoogste betrouwbaarheid
en zorgt voor een vlotte continue werking.

Uw situatie …

Onze oplossing …

1. Herinrichting van
uw praktijk

PureMotion® complete systemen met
droge afzuigmotor

praktijkgrootte

Belangrijkste productkenmerken:

✔

Natuurlijke wijze van afscheiding zonder gevoelige
elektronica in de afscheider

✔

Vaste ophaalmomenten voorkomt storingen door een
volle afscheider

✔

Zeer onderhoudsvriendelijk dankzij bewezen
technologie

✔

Recycling van de afscheider door medentex, op
verzoek verwijdering van al het tandheelkundig afval

Onze amalgaamafscheider:
✔ Op basis van sedimentatie techniek
✔ Vaste wisselmoment(en) geregeld
door medentex

✔ Voorkomt verstoppingen door het
vastplakken van polijstpasta of
straalmiddelen

PureMotion® M4
voor 3-4 behandelaars

PureMotion® M8
voor 5-8 behandelaars
PureMotion® M8oS
voor 5-8 behandelaars

®

PureMotion – die clevere Alternative

PureMotion® M4oS
voor 3-4 behandelaars

✔

praktijkgrootte
Te gebruiken met vele andere
systemen – wij kijken samen naar de
meest geschikte oplossing
Eenvoudig te installeren
Centrale amalgaamafscheiding in de
kelder of op dezelfde etage

PureMotion® M2oS
voor 1-2 behandelaars

✔ Verschillende systemen voor elke

✔
✔

Afscheiding van sedimentatie voor een betrouwbare
continue werking

PureMotion® systemen voor praktijken met reeds een goedwerkende
natte of droge afzuigmotor

PureMotion® W2/W4
voor 2-4 behandelaars

techniek

2. Natte of droge
afzuigmotor reeds
aanwezig

PureMotion® M2
voor 1-2 behandelaars

kelder of op dezelfde etage

✔ Eenvoudig te installeren

Robuuste

✔
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✔ Centrale amalgaamafscheiding in de

duurzaam

Verschillende varianten voor elke praktijkgrootte
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