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        Základní vybavení 
 Polostacionární stomatologická souprava. Spodní vedení hadic, max. 5 nástrojů na stolečku lékaře, 
odsliňovač na krátkém otočném rameni asistenta, otočný blok, programovatelné křeslo (5 programů), 
energoblok (připojovací média) v dolní časti nosné konzoly. 
 Stolek lékaře se spodním vedením hadic a s velkokapacitní skleněnou dotykovou klávesnicí. Stolek 
lékaře standardně  připravený na zapojení 5 nástrojů /modul stříkačky, modul se světelnou hadicí pro 
zapojeni el. mikromotoru, modul se světelnou hadicí pro zapojeni turbínky 2x, modul pro zapojení 
polymerizační lampy. Stolek lékaře umožňuje zapojeni max. 5 nástrojů z toho max. 4 světelné nástroje, max. 
4 rotační nástroje, max. 2 mikromotory , dále  je možné zapojit stříkačku, UOZK, polymerizační lampa, 
kauter, pískovač, ... Klávesnice stolku lékaře umožňuje ovládání aktivních funkcí soupravy a křesla a též 
programování funkcí s kontrolou pomocí displeje. Skleněná dotyková klávesnice je standardně v černé barvě. 
Pantografické rameno stolku lékaře je regulovatelné pomocí mechanické brzdy.  
  
Multifunkčný nožný ovládač. Ovladač umožňuje ovládání aktivovaného nástroje a ovládání křesla při 
neaktivním nástroji. Obsahuje funkce ON/OFF aktivovaného nástroje, chlazení nástroje, lampy, plnění 
poháru. Dále ovládač umožňuje plynulou regulaci otáček mikromotoru, regulaci výkonu UOZK, aktivaci 
funkce CHIP-BLOWER, polohování sedáku a opěrky křesla anebo aktivování jedné z pěti 
naprogramovaných poloh křesla. Všechny tyto funkce jsou zahrnuté v standardní výbavě s možností výběru 
kabelového anebo bezkabelového typu ovladače 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nosná konzole. Konzole ze strany od křesla může být vybavená úchytem na upevnění LCD MONITORU , 
 
  
Plovoucí blok s možností horizontálního natáčení. Mísa  odnímatelná a sterilizovatelná v autoklávu. Ze 
strany asistenta jsou na bloku umístněné ovládací prvky oplachu mísy a napouštění poháru. Držák 
odsliňovače a odsliňovač se vzduchovým ejektorem je umístněný na krátkém otočném rameni asistenta.   
 Stolek asistenta na krátkém otočném rameni. Vybavení stolku obsahuje odsliňovač. Převedení stolku 
umožňuje uchycení max. 3 koncovek  

 Křeslo je možné ovládat z klávesnice stolku lékaře, anebo z multifunkčního nožního ovládače (při 
neaktivovaném nástroji).  
 Energoblok. Všechny přípojky pro napojení stomatologické soupravy se nachází v dolní časti nosné 
konzoly. 
 Svítidlo soupravy -  otáčení ve 2 osách, intenzita 8 000 - 35 000 lux. Svítidlo je upevněné na 
pantografickém rameni. Možnost polohování ve 2 rovinách. Odnímatelné ručky jsou sterilizovatelné v 
autoklávu. Přepínač intenzity svítivosti svítidla je umístněný ve spodní časti svítidla a zabezpečuje rychlou 
volbu. Nastavení brzdy pantografického ramene je dostupná jen pro servisního technika. 

 Základní vybavení  
Základní vybavení spolu s: 
  POZ. Č.1 - MODUL pro STŘÍKAČKU včetně 3 funkční nerezové stříkačky Miniasistent (cena v 
základe) 
 POZ. Č.2 - MODUL pro  EL. MIKR.. včetně MIKR. NSK TIMAX M40N bez světla a nesv. kol. násadce 
NSK Ti 25 
 POZ. Č.3 - MODUL pro TURBINKU s ukončením MIDWEST včetně svět. turb. NSK MACH-LITE XT 
a rychl. PTL CL4HVT 
 POZ. Č.4- MODUL pro UOZK včetně ultrazvuk. scaleru se světlem 

POZ. C.5 - MODUL pro PLM LAMPU včetně PLM  
 
provedení s krátkým otočným ramenem stolku asistenta s držákem (malá odsávačka, velká odsávačka, 
separátor, hadice, násadce, filtr DURR), 
         Doplňkové vybavení 
 
multimediální rameno výkyvné na upevnění LCD MONITORU (vč. příslušenství) 

držák intraorální kamery (pro umístnění na držák monitoru) 
 Intraorální kamera, senzor SXGA 1,3 Mega pixel, rozlišení obrazu 1280 x 1024, podpora TV systému 
NTSC, 
 LCD MONITOR 17" splňující normu pro osazení na ZS, barva černá, čelní obrazovka krytá sklem. 
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barevné  provedení soupravy - METALIK  

Kompresor – montáž mimo soupravu, připojení podlahovým kanálem ve vzdálenosti do 5 m 

Odsávací zařízení – montáž mimo soupravu, připojení podlahovým kanálem ve vzdálenosti do 5 m 

Kovová stabilizační deska pod soupravu  
 
 
 
 
 
 

 
Katalogový list výrobku - popis  

 


