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na zdjęciu: M10

OFERTA DO TY CZY WSZYST KICH KONFIGURACJI UNI TU MOCOM

ZINTEGROWANE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE 

OFERTA 2021 

CENA ZESTAWU: 

Ceny dotyczą wyłącznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona.
* Stern Weber Kredyt (20% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 1,63%)

 89 000 PLN
(rata 1060 PLN*)

gotowy do pracy

wersja ścienna

60 000 PLN 

+ 9000 PLN
         

+ 9000 PLN
         

+ 11 000 PLN

CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

W wy po sa że niu: 
•  pięć in stru men tów na sto li ku lekarza: 

- strzykawka 
- tur bi na LED STERN WEBER  
- bez sz czot ko wy mi kro silnik LED 
   z kąt ni cą STERN WEBER  
- ska ler pie zo elek trycz ny + 4 ostrza 
- dio do wa lam pa do po li me ry za cji

•  kom pre sor MGF 24/10 GENESI M   
z osuszaczem powietrza

• pom pa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S
• krze seł ko den ty stycz ne

M10

B-CLASSIC

+

+
RTG RX DC

unit MOCOM M10 

+ aparat RTG STERN WEBER RX DC
         

+ radiografia cyfrowa ZEN-Xi
 

+ autoklaw B Classic klasy B, pojemność: 17 l

ZEN-Xi

+

jako szósty instrument przy stoliku lekarza
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UNIT MOCOM M10

GOTOWY, ABY ROZWINĄĆ TWÓJ POTENCJAŁ
Unit M10 to najnowszy unit w linii MOCOM. Łączy w sobie bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę. 
Unit M10 występuje również w wersji  z rękawami od dołu – International. Można wyposażyć go w dotykowy graficzny 
wyświetlacz FULL TOUCH MULITMEDIA umożliwiający integrację funkcji ENDO z modułem RECIPROC oraz funkcji IM-
PLANT z pompą perystaltyczną.

panel sterowania
z wyświetlaczem LCD lampa VENUS zagłówek  

z blokadą mechaniczną
krzesełko  
asystenckie lub lekarskie 

końcówki STERN WEBER EVO 
ze światłem

skaler Anthos z 4 ostrzami lampa T-LED kompresor 24/10 GENESI M 
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

+

05 // UNITY MOCOM 

zamiana na unit M10 INTERNATIONAL 
(rękawy od dołu) 

+ 1000 PLN = 61 000 PLN
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1.  Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)  
z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6): 
• moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji 
• moduł turbinowy ze światłem 
• moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Anthos z płynną 
   regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm 
• moduł skalera piezoelektrycznego Anthos z 4 ostrzami 
• moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt  
   rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm2) 
• hamulce rękawów 
• odłączalne rękawy instrumentów 
• aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe 
• przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą 
• hamulec mechaniczny konsoli lekarza 
• obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza 
 
Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negato-
skopem przy konsoli lekarza:: 
• możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów 
   oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością:  
   1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik 
• negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym 
• funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skalera  
   do 50% (bez igieł) 
• zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy) 
• włącznik/wyłącznik światła w końcówkach 
• napełnianie kubka pacjenta 
• spłukiwanie misy spluwaczki 
• możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał  
   dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.) 
• włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej 
• sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół ; oparcie – składanie 
   rozkładanie) 
• możliwość programowania 4 pozycji pracy 
• wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót  
   do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2.  Elektromechaniczny fotel dentystyczny 10P  
(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):  
• zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach) 
• zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem  
   na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia  
• wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela  
   i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela,  
   aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie  
   pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej”  
   zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej) 
• VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez  
   naciśnięcie podstawy fotela 
• lewy podłokietnik fotela 
• bezszwowa tapicerka 

3.  Halogenowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS  
(temperatura barwowa 4900 K): 
• dwustopniowa regulacja natężenia światła (8 000 / 22 500 luksów) 
• praca głowicy w 2 płaszczyznach

4.  Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony  
w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością  
obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°): 
• wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość  
   wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5.  Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w:  
panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa 
funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz  „spluwacz-
kowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 1 
filtr, równoległa praca kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe 
końcówki ślinociągu) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty 
(opcjonalnie 3)

6.  Multimedia  
•  okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości) 

urządzeń multimedialnych 

Konfiguracja unitu Mocom M10 Continental

CENA UNITU: 53 000 PLN

CENA ZESTAWU: 61 000 PLN

+ 2000 PLN*   Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:  
turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2000 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – 
 system mokry 

+ 3000 PLN* Bezolejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M  
 z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN* Krzesełko asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,  
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

STERN WEBER KREDYT: ok. 710 PLN  
20% udziału własnego, 84 miesięczne raty

W
yp

os
aż

en
ie

 
do

da
tk

ow
e

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem
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KAMERA WEWNĄTRZUSTNA 
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),  
stopklatka, podział ekranu na 4 części
+ MONITOR NEOVO X-17P montowany 
na statywie lampy operacyjnej  
za pomocą fabrycznego uchwytu

9500 PLN
   cena poza promocją: 13 400 PLN

RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako 
szósty instrument przy stoliku lekarza 
+ pozycjonery

9000 PLN
   cena poza promocją: 15 000 PLN

AUTOKLAW MOCOM B CLASSIC-17
klasa B, pojemność 17 l

12 000 PLN
   cena poza promocją: 15 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ 
I RENTGENEM

11 000 PLN
   cena poza promocją: 15 000 PLN

RTG RX DC EXTEND montowany na 
unicie lub ścianie + wyzwalacz  
bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN
   cena poza promocją: 13 000 PLN

RTG RX DC HYPERSPHERE montowany 
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy 
+ fartuch ochronny, praca głowicy w 3 
płaszczyznach

14 000 PLN
   cena poza promocją: 15 000 PLN

RTG STERN WEBER RX DC montowany 
na ścianie + wyzwalacz przewodowy 
+ fartuch ochronny

9000 PLN
   cena poza promocją: 11 000 PLN

Logo MOCOM ESECUTIVO
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NOWOŚCI

 Nowa diodowa lampa oświetlenia pola pracy 
VENUS LED MCT:  
• płynna regulacja natężenia światła  
   od 5000 do 50 000 luksów  
• 3-stopniowa regulacja barwy światła:  
    - światło ciepłe 4300K 
    - światło neutralne 5000K 
    - światło zimne 5600K 
• tryb przeciwpolimeryzacyjny  
   (filtr pomarańczowy) 
• praca głowicy w 3 płaszczyznach 
• bezdotykowa obsługa lampy  
   (włącz/wyłącz, regulacja natężenia) 
• demontowalne, sterylizowalne uchwyty lampy

Nowy panel FULL TOUCH MULTIMEDIA:

• dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, 
   jakość HD  
• możliwość regulacji i programowania parametrów pracy 
   instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera  
   z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min –  
   mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika 
   (sygnał dźwiękowy) 
• obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodncja/chirurgia 
   RECIPROC® (opcjonalnie) 
• obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie) 
• współpraca z kamerą wewnątrzustna MYRAY C-U2 –  
   jakość HD (opcjonalnie) 
• włącznik/wyłącznik światła w końcówkach 
• napełnianie kubka pacjenta oraz spłukiwanie  
   misy spluwaczki 
• możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego  
   (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę,  
   napis „proszę wejść” itp.) 
• włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej 
• sterowanie pracą fotela  
   (siedzisko – góra/dół; oparcie –  składanie/rozkładanie) 
• możliwość programowania pozycji pracy  
   po 4 dla 4 użytkowników 
• wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”  
   oraz ratunkowej             

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD:
• dotykowy, dezynfekowalny panel sterowania  
  fotela pacjenta i wyświetlacz parametrów 
  pracy instrumentów
• możliwość indywidualnego programowania 
  dla 4 użytkowników
• możliwość programowania 4 pamięci 
  ustawień instrumentu
• opcjonalna obsługa mikrosilnika z funkcją 
  endo i zintegrowanego endomentru
• timer
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OPCJE WYPOSAŻENIA

Stolik lekarza M10

zamiana zaawansowany panel sterowania z LCD i profilami dla czterech użytkowników na zaawansowany 
FULL TOUCH MULTIMEDIA (graficzny dotykowy panel sterowania umożliwiający zaawansowaną obsługę fotela  
i instrumentów, pozwalający zintegrowanie funkcji ENDO z modułem RECIPROC i funkcji IMPLANT z pompą 
perystaltyczną)

9000

zamiana podstawowego panelu sterowania (z negatoskopem) na zaawansowany panel sterowania z LCD 2500

zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO 
na NSK S-Max (M600L, PTLCL-LED, M25L) 1000

zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO  
na W&H SYNEA FUSION (TG-98 L, RQ-24, WG-56 LT) 3000

zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO  na W&H SYNEA VISION (TK-98 L, RQ-24, WK-56 LT) 
(24 miesiące gwarancji) 5500

zamiana skalera standardowego na podświetlany 2400

zamiana skalera standardowego na skaler EMS Piezon 
NO-PAIN 2600

zamiana skalera standardowego na skaler podświetlany 
EMS Piezon LED NO-PAIN 3700

zamiana strzykawki trzyfunkcyjnej na sześciofunkcyjną 800

zamiana mikrosilnika bez funkcji endo 
na mikrosilnik z funkcją endo 3500

moduł rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki) 3400

dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego  
Stern Weber bez światła (bez funkcji endo) 5500

dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego  
Stern Weber ze światłem LED (bez funkcji endo) 6900

dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego  
Stern Weber ze światłem LED (z funkcją endo) –

krótsze ramię konsoli lekarskiej 0

hamulec pneumatyczny stolika lekarza 1500

taca boczna do modelu International 1600

uchwyt na 6. instrument na stoliku lekarza  
(kamera, lampa polimeryzacyjna) 900

pompka perystaltyczna 7500

skaler piezochirurgiczny SURGISON 2 (rękojeść + 5 końcówek) 
(wymaga zastosowania pompki perystaltycznej) 7500

podgrzewanie wody w instrumentach 900

(●) opcja w zestawie podstawowym  (–) opcja niedostępna(cena) dopłata do ceny podstawowej (*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży  
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OPCJE WYPOSAŻENIA

Stolik lekarza M10

zintegrowany endometr LAEC - elektroniczny lokalizator położenia 4000

system RECIPROC® (wymaga zastosowania mikrosilnika  
z funkcją endo oraz kątnicy GOLDSPEED EVO E4) 2500

kątnica GOLDSPEED EVO E4 2400

zestaw do adaptacji jednorazowych końcówek strzykawki 
PRO-TIP TURBO STARTER KIT (1 adapter + 50 końcówek) 340

rezygnacja z diodowej lampy do polimeryzacji T-LED -1500

rezygnacja z modułu skalera piezoelektrycznego -1900

Lampa oświetlenia głównego M10

VENUS •

VENUS PLUS 2000
VENUS LED 4800
VENUS LED MCT 7600

lampa sufitowa zamiast na unitowej 1700

dodatkowa półka montowana na statywie lampy* 1100

Blok spluwaczki i układ ssący M10

zamiana misy szklanej na ceramiczną 500

elektryczny napęd misy spluwaczki 
(wychylanie w trakcie wywołania pozycji „0”  
i „spluwaczkowej”)

1500

podgrzewana woda w kubku pacjenta 1300

zawory selekcyjne gwarantujące wybiórczą pracę  
rękawów ssących 1500

ślinociąg wodny 1800

wyciszenie pompy ssącej METASYS 1200
zamiana pompy „mokrej” METASYS na „suchą” METASYS -200

zamiana pompy METASYS 
na pompę DÜRR DENTAL VS 300 S 1900

wyciszenie pompy ssącej DÜRR DENTAL 2400

separator amalgamatu DÜRR DENTAL (wbudowany) 
do układu mokrego (dla pompy DÜRR DENTAL) 7000

separator amalgamatu METASYS (wbudowany)  
do układu mokrego (dla pompy METASYS) 3300

zawór spluwaczkowy (separacja amalgamatu ze spluwaczki) 2900

system ACVS (automatyczna dezynfekcja rękawów ssakowych) 2400

system WHE (system separacji wody wodociągowej w unicie) 5500

system BIOSTER  
(wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów) 5400

system WHE i BIOSTER 9500

(●) opcja w zestawie podstawowym  (–) opcja niedostępna(cena) dopłata do ceny podstawowej (*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży  
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Fotel M10

zamiana tapicerki STANDARD  
na tapicerkę MEMORY FOAM 3500

zamiana oparcia CLASSIC na oparcie NORDIC 1500

zamiana zagłówka STANDARD na zagłówek ATLAXIS (blokada pneumatyczna, praca zagłówka
w 3 płaszczyznach) 3000

zamiana standardowego sterownika nożnego (oscylacja horyzontalna) na sterownik  
„naciskowo-wychylany” lub „progresywno-naciskowy” 1200

zamiana standardowego sterownika 
nożnego na sterownik bezprzewodowy 2800

prawy podłokietnik fotela 1400

lewy podłokietnik fotela ●

folia ochronna na całe siedzisko fotela (niedostępny dla MEMORY FOAM) 480

Stolik asysty M10

dołożenie trzyfunkcyjnej strzykawki w module asysty 1200

dołożenie sześciofunkcyjnej strzykawki w module asysty 2000

dołożenie modułu rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki) 3400

dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego bez światła 5500

dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem 6900

dołożenie modułu skalera bez światła 5800

zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu 800

zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu i regulacją w pionie 1500

dodatkowa półka montowana na panelu asysty 750

uchwyt na dodatkowy instrument w panelu asysty 550

Kompresor M10

zamiana kompresora MGF na kompresor MGF w obudowie 2000

zamiana kompresora MGF na kompresor MGF w szafce 2500

zamiana kompresora MGF z osuszaczem powietrza  
na kompresor EKOM z osuszaczem powietrza 2900

wyciszenie kompresora z osuszaczem EKOM DK50-10 Z/M 1900

Monitor M10

zamiana monitora 17-calowego na 22-calowy FULL HD 1500

zamiana pojedynczego uchwytu monitora na podwójny 1000

Pozostałe M10

dodatkowe krzesełko lekarskie lub asystenckie MOCOM 2200

(●) opcja w zestawie podstawowym  (–) opcja niedostępna(cena) dopłata do ceny podstawowej (*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży  

OPCJE WYPOSAŻENIA
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