Noul Accelerator Profesional BEYOND™ COMMAND
Noul Sistem Profesional pentru albirea dintilor in cabinet Beyond™ Command dispune
de un nou computer de control care inglobeaza o functie de activare cu card. Aceasta noua
tehnologie nu este inglobata in Acceleratorul de albire Beyond™ original si ca atare nu este
detaliata in manualul de utilizare. Va rugam sa parcurgeti textul de mai jos pentru a intelege pe
deplin modul de utilizare al Beyond™ Command. Pentru orice alte intrebari ne puteti contacta
in limba romana la office@beyondromania.ro sau in limba engleza la info@beyonddent.com.

Activarea sistemului profesional de albire Beyond™ Command

Din imagine: Secundele ramase nu vor fi salvate daca se actioneaza butonul Cancel.

[A] - Senzorul de activare: Plasati Cardul de activare deasupra senzorului pentru a porni
Acceleratorul. Lumina alba din coltul stanga-sus al senzorului va porni pentru 2 secunde si se
vor auzi 2 beep-uri dupa citirea completa a cardului. Minutele de tratament disponibile pe
cardul dvs. vor fi incarcate in aparat, urmand ca acesta sa va permita reglarea timpilor de
tratament.
[B] - Alegerea duratei ciclurilor de albire: Apasand + si - pe computerul aparatului de albire veti
regla fiecare dintre ciclurile tratamentului la durata dorita. Din fabrica, Acceleratorul Command
este presetat pentru cicluri de 10 minute. Pentru a-l aduce inapoi la setarea de fabrica, reglati
timer-ul la 10 minute si apasati START. Urmatorul ciclu va ramane tot pe 10 minute
(recomandat, insa nu obligatoriu).
[C] - START veti apasa cand doriti pornirea tratamentului de albire. Numaratoarea inversa va
incepe, iar Acceleratorul Beyond™ Command se va opri automat dupa fiecare ciclu. Apasand
START din nou in timpul ciclurilor veti pune aparatul pe pauza, astfel nepierzand minutele
neconsumate ale respectivului ciclu. Apasand din nou START, ciclul va continua.
[D] - Butonul CANCEL va anula ciclul de albire aflat in desfasurare si va reseta timer-ul la
durata standard de tratament. Timpul total ramas nu va fi pierdut.
[E] - Indicatorii de la punctul E va arata cat timp total de utilizare al Acceleratorului Beyond™
Command mai aveti ramas in urma scanarii Cardului dvs.
[F] - Indicatorii de la punctul F va arata cat timp a ramas din respectivul ciclu de tratament.
Standard si recomandat de producator, o sedinta completa de albire in cabinet are o durata de
30 de minute si se imparte in 3 cicluri a cate 10 minute. Utilizand butonul +/- puteti modifica
acesti timpi standard.

Va invitam sa parcurgeti pagina urmatoare pentru a afla optiunile disponibile
pentru kituri de albire si carduri de activare.

Kit-uri si Carduri de activare disponibile pentru Beyond™ Command
1. Kit-urile Complete pentru 1 pacient cu fluor si solutii profesionale incluse pentru
tratarea petelor de tetraciclina si alte antibiotice

Aceste kit-uri premium de la Beyond™ vin cu un Card de activare cu 38 de minute
incluse. Trecand acest Card peste senzorul aparatului dvs. profesional de albire, minutele vor
fi incarcate in memorie, iar dvs. veti putea regla timpul pentru cel dintai ciclu de albire. La
sfarsitul tratamentului, aparatul va intra automat in standby.
Pentru cele mai bune rezultate, va recomandam sa efectuati un pre-tratament de 6
minute folosind acceleratorul si pastele speciale de indepartare a petelor incluse in kit-ul dvs.
complet si ulterior sa efectuati 3 cicluri a cate 8 minute. Veti ramane cu 8 minute pe care le
puteti utiliza in ziua urmatoare pentru un ciclu final de albire. Daca doriti sa efectuati sedinta
completa intr-o singura zi, puteti efectua pre-tratamentul de indepartare a petelor severe cu un
ciclu de 8 minute , iar ulterior sa impartiti cele 30 de minute ramase in 3 cicluri egale. Seringa
cu gel de albire inclusa va fi suficienta la 4 aplicari, asadar 4 cicluri de albire.
2. Kit-urile Economice pentru 5 Pacienti cu Fluor inclus

Aceste kituri contin 5 seringi cu gel de albire si 5 cutiute cu fluor pentru fiecare dintre pacientii
dvs. In cazul unor evetuale sensibilitati dentare (sub 10% din cazuri), puteti efectua gratuit
fluorizari pacientului respectiv. Rezultatele sunt garantate!
Impreuna cu un astfel de kit veti primi si 5 Carduri de activare, fiecare dispunand de cate 40 de
minute de tratament. Puteti combina ciclurile de tratament asa cum doriti, iar pentru rezultate
optime puteti efectua 3 cicluri a cate 10 minute intr-o zi si 1 ciclu de 10 minute in ziua
urmatoare. Seringa cu gel inclusa pentru fiecare pacient va fi suficienta. Sau puteti efectua 3
cicluri de 10 minute si sa pastrati cele 10 ramase pentru un ciclu al altei albiri.

NOTE IMPORTANTE!
- Daca aveti minute in aparat ramase in urma unei sedinte complete de albire, nu treceti alt
Card peste senzorul de activare, deoarece veti pierde aceste minute, iar in memoria
Acceleratorului se vor incarca valorile de pe noul Card scanat.
- Nu lasati Cardurile de activare sa ajunga in contact cu lichide. De asemenea, este foarte
importand sa le feriti de magneti pentru a nu risca invalidarea lor.
- Seringile cu gel de albire se tin la temperaturi intre 2-5 grade C, altfel devin
inutilizabile!
Va multumim pentru alegerea facuta si va invitam sa ne contactati de cate ori este nevoie pe
adresele de e-mail office@beyondromania.ro si info@beyonddent.com sau la numerele de
telefon/fax de pe www.dintifrumosi.ro.
Programul de lucru este L-V intre orele 09.00 si 17.30.

