A3 PLUS
A3 PLUS Continental

A3 PLUS International

A5 Continental

A5 International

A5
A5 Cart

A6 PLUS
A6 PLUS Continental

A6 PLUS International

L6
L6 Continental

L6 Side Delivery

A7 PLUS Continental

A7 PLUS International

L6 Continental z pakietem
hybrydowym

A7 PLUS

L9
L9 Continental

L9 Side Delivery

L9 Continental z pakietem
hybrydowym

R7
R7 Continental
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R7 International

R7 Cart

ZINTEGROWANE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE

OFERTA 2022

+

RTG RX DC

+

ZEN-Xi

SW-17

+

na zdjęciu: L9 Continental

OFERTA DOT YC ZY WSZYSTK ICH MOD EL I UNITÓW ANTHOS
unit ANTHOS A3 PLUS

59 000 PLN

+ aparat RTG STERN WEBER RX DC

+ 9000 PLN

+ radiografia cyfrowa ZEN-Xi

+ 9000 PLN

gotowy do pracy
wersja ścienna

A3 PLUS
W wyposażeniu:
• pięć instrumentów na stoliku lekarza:
- strzykawka
- turbina LED STERN WEBER
- bezszczotkowy mikrosilnik LED
z kątnicą STERN WEBER
- skaler piezoelektryczny + 4 ostrza
- diodowa lampa do polimeryzacji
• kompresor MGF 24/10 GENESI M
z osuszaczem powietrza
• pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S
• krzesełko dentystyczne

jako szósty instrument przy stoliku lekarza

+ autoklaw SW-17 klasy B, pojemność: 17 l + 11 000 PLN
CENA ZESTAWU:

88 000 PLN

(rata 1100 PLN*)

CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!
Ceny dotyczą wyłącznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona.
* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)
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03 // UNITY ANTHOS – WYPOSAŻENIE
NOWOŚCI
Wykres momentu
Nowa opcja dla mikrosilnika pracującego w trybie implant.
Dokumentacja leczenia implantologicznego.
Opcja pozwala na rejestrację i wyświetlanie w czasie rzeczywistym
wartości momentu obrotowego dostarczanego do narzedzia
implantologicznego.

Nowa konsola lekarza:

• nowy kompaktowy kształt stolika
• podajniki rękawów wychylane na boki – SideFlex
• odłączalne rękawy instrumentów
• hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany
w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie
• obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą
lekarza
• mała, kompaktowa taca po stronie asysty (opcjonalnie)
• 6. instrument z lewej strony konsoli:
radiografia cyfrowa MYRAY ZEN-Xi lub kamera MYRAY C-U2
lub lampa polimeryzacyjna T-LED (opcjonalnie)

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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Nowy elektromechaniczny fotel
dentystyczny Anthos:

• zakres ruchu: 37–80 cm
• udźwig: 190 kg
• cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie
i w poziomie
• dwa typy oparcia: klasyczne Anthos
i nowe NORDIC dedykowane pracy z pacjentem
w pozycji leżącej
• kompensacja położenia siedziska względem zmiany
położenia pozycji zagłówka (ciągłe oświetlenie
pola zabiegowego)
• lewy podłokietnik (opcjonalnie prawy)

• płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie
(przód-tył) w zakresie 18 cm
• zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną
(praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą
pneumatyczną przesuwu w pionie
• zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed
najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu
i rozkładaniu oparcia
• VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy
ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
• nowa, bardziej elastyczna bezszwowa tapicerka
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03 // UNITY ANTHOS
UNIT ANTHOS A3 PLUS

zamiana na unit A3 PLUS INTERNATIONAL
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 60 000 PLN

PO PIERWSZE: JAKOŚĆ
A3 PLUS to podstawowy model rodziny unitów ANTHOS. Posiada trójpolowy, cyfrowy wyświetlacz na panelu lekarza,
umożliwiającym programowanie parametrów pracy oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera. Cechuje go prosta
obsługa, ergonomia, zwarta konstrukcja (blok spluwaczki zawieszony na fotelu pacjenta), fotel pacjenta o udźwigu
190 kg i wysoka jakość materiałów.

panel sterowania
z trójpolowym wyświetlaczem
parametrów pracy

lampa VENUS

zagłówek
z blokadą mechaniczną

krzesełko
asystenckie lub lekarskie

+
końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem
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skaler Anthos z 4 ostrzami

lampa T-LED

kompresor 24/10 GENESI M
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Anthos A3 PLUS Continental

 anel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatoP
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 Anthos A1.3
(możliwość wyboru oparcia: szerokie lub wąskie):
• udźwig 190 kg, „ścięte” siedzisko i profil oparcia umożliwiają pracę
z boku i z tyłu pacjenta, zakres ruchu: 37-80cm
• 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, wywołanie
pozycji
„0”, 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 (8000 lub 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, bardzo łatwy dostęp do butelki)
5. Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w: panel
sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa
funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz
„spluwaczkowej”), 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
6. Multimedia
• okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości)
urządzeń multimedialnych

51 000 PLN

+ 2000 PLN*

 omplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:
K
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 ANTHOS

CENA ZESTAWU:

Wyposażenie
dodatkowe

CENA UNITU:

59 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 730 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty
* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!
RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako
szósty instrument przy stoliku lekarza
+ pozycjonery

9000 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
RTG RX DC EXTEND montowany
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy
+ fartuch ochronny

11 000 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
AUTOKLAW STERN WEBER SW-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
KAMERA WEWNĄTRZUSTNA
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),
stopklatka, podział ekranu na 4 części

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 46 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
• aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
• przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
• hamulec mechaniczny stolika lekarza
• obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

+ MONITOR NEOVO X-17P montowany
na statywie lampy operacyjnej
za pomocą fabrycznego uchwytu

9500 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN
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03 // UNITY ANTHOS
UNIT ANTHOS A5

zamiana na unit A5 INTERNATIONAL
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 66 000 PLN

zamiana na unit A5 CART
+ 4000 PLN = 69 000 PLN

SZYTY NA MIARĘ DLA TWOJEGO STYLU PRACY
Unit A5 posiada wyświetlacz LCD na panelu lekarza, umożliwiający programowanie parametrów pracy oddzielnie
dla turbiny, mikrosilnika i skalera. Unit A5 występuje w wersjach z rękawami od góry i od dołu oraz w wersji Cart.
Unit A5 ma możliwość wyboru wąskiego lub szerokiego oparcia fotela.

panel sterowania
z wyświetlaczem LCD

lampa VENUS PLUS

zagłówek
z blokadą mechaniczną

krzesełko
asystenckie lub lekarskie

+
końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem

76

skaler Anthos z 4 ostrzami

lampa T-LED

kompresor 24/10 GENESI M
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Anthos A5 Continental

Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD 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
• możliwość zintegrowania mikorsilnika z funkcją endo i endometrem
(opcja)
• 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 po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
• wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót
do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny A2.5
(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 pola oświetlenia pracy VENUS PLUS
(temperatura barwowa: 4900 K):
• płynna regulacja natężenia światła od 8000 do 35 000 luksów
• praca głowicy w 3 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 podwójnym łamanym ramieniem wyposażona
w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki,
obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz
„spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm
i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka
na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce
na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)
6. Multimedia
• okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości)
urządzeń multimedialnych

57 000 PLN

+ 2000 PLN*

 omplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:
K
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 ANTHOS

CENA ZESTAWU:

Wyposażenie
dodatkowe

CENA UNITU:

65 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 820 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty
* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!
RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako
szósty instrument przy stoliku lekarza
+ pozycjonery

9000 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
RTG RX DC EXTEND montowany
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy
+ fartuch ochronny

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 000 PLN

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

14 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN
AUTOKLAW STERN WEBER SW-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
KAMERA WEWNĄTRZUSTNA
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),
stopklatka, podział ekranu na 4 części

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

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 Stern Weber z płynną
regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
• moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber 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

+ MONITOR NEOVO X-17P montowany
na statywie lampy operacyjnej
za pomocą fabrycznego uchwytu

9500 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

77

03 // UNITY ANTHOS
UNIT ANTHOS A6 PLUS / L6

ANTHOS A6 PLUS

ANTHOS L6

KOLOROWE WYKOŃCZENIE
OBUDÓW BLOKU HIGIENICZNEGO
I FOTELA
- wg wskazań w folderze modelu
+ 3200 PLN
zamiana na unit A6 PLUS INTERNATIONAL
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 76 000 PLN

dołożenie pakietu hybrydowego (rękawy od
góry, dla użytkowników prawo- i leworęcznych)
+ 2000 PLN = 77 000 PLN

zamiana na unit L6 SIDE DELIVERY
(rękawy od dołu)
+ 2000 PLN = 77 000 PLN

PRAKTYCZNY I STYLOWY
Unity A6 PLUS i L6 posiadają wyświetlacz LCD na panelu lekarza, umożliwiający programowanie parametrów pracy
oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera. Występują w wersjach z rękawami od góry i od dołu. Unity A6 PLUS
i L6 mają możliwość wyboru wąskiego lub szerokiego oparcia fotela. Unit Anthos L6 posiada nową konstrukcję fotela
i bloku higienicznego.

panel sterowania
z wyświetlaczem LCD

lampa VENUS LED

zagłówek
z blokadą mechaniczną

krzesełko
asystenckie lub lekarskie

+
końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem
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skaler Anthos z 4 ostrzami

lampa T-LED

kompresor 24/10 GENESI M
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Anthos A6 PLUS / L6 Continental

Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD 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
• możliwość zintegrowania mikorsilnika z funkcją endo i endometrem
(opcja)
• 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 po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
• wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót
do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny A2.7
(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. Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED
(temperatura barwowa: 5000 K):
• płynna regulacja natężenia światłą od 3000 do 50 000 luksów
• praca głowicy w 3 płaszczyznach
• bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)
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 podwójnym łamanym ramieniem i regulacją
w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie
kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie
i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową
(2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca
2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu)
i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)
6. Multimedia
• okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości)
urządzeń multimedialnych

67 000 PLN

+ 2000 PLN*

 omplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:
K
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 ANTHOS

CENA ZESTAWU:

Wyposażenie
dodatkowe

CENA UNITU:

75 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 870 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty
* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!
RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako
szósty instrument przy stoliku lekarza
+ pozycjonery

9000 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
RTG RX DC EXTEND montowany
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy
+ fartuch ochronny

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 000 PLN
RTG RX DC HYPERSPHERE montowany
na unicie lub na ścianie + wyzwalacz
bezprzewodowy + fartuch ochronny,
praca głowicy w 3 płaszczyznach

14 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN
AUTOKLAW STERN WEBER SW-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
KAMERA WEWNĄTRZUSTNA
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),
stopklatka, podział ekranu na 4 części

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)
z rękawami od góry wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6)
na ramieniu o estetyce modelu S300:
• moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
• moduł turbinowy ze światłem
• moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber
z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
• moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber 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 pneumatyczny konsoli lekarza
• obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

+ MONITOR NEOVO X-17P montowany
na statywie lampy operacyjnej
za pomocą fabrycznego uchwytu

9500 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN
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UNIT ANTHOS A7 PLUS
możliwość rozbudowy
o zintegrowaną pompkę
perystaltyczną

KOLOROWE WYKOŃCZENIE OBUDÓW
BLOKU HIGIENICZNEGO I FOTELA
- wg wskazań w folderze modelu A7 PLUS
+ 3200 PLN

zamiana na unit A7 PLUS INTERNATIONAL
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 96 000 PLN

TECHNOLOGIA, KTÓREJ OCZEKUJESZ
Cyfrowy wyświetlacz unitu A7 PLUS umożliwia programowanie pracy instrumentów z wielką dokładnością
(10 obr./min dla mikrosilnika, i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposażenia znajduje się podświetlany
bezszczotkowy mikrosilnik wysokiej mocy z funkcją endo (regulacja momentu obrotowego, autorewers i autoforward).
Istnieje możliwość wyboru wąskiego lub szerokiego oparcia fotela.

panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem

lampa VENUS LED MCT

pneumatyczny zagłówek ATLAXIS

krzesełko
asystenckie lub lekarskie

+
końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem
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skaler Anthos z 4 ostrzami

lampa T-LED

kompresor 24/10 GENESI M
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Anthos A7 PLUS Continental
87 000 PLN

+ 2000 PLN*

 omplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:
K
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 ANTHOS

CENA ZESTAWU:

Wyposażenie
dodatkowe

CENA UNITU:

95 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1100 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty
* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!
RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako
szósty instrument przy stoliku lekarza
+ pozycjonery

9000 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
RTG RX DC EXTEND montowany
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy
+ fartuch ochronny

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 000 PLN
RTG RX DC HYPERSPHERE montowany
na unicie lub na ścianie + wyzwalacz
bezprzewodowy + fartuch ochronny,
praca głowicy w 3 płaszczyznach

14 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN
AUTOKLAW STERN WEBER SW-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
KAMERA WEWNĄTRZUSTNA
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),
stopklatka, podział ekranu na 4 części

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

1. Konsola lekarza z rękawami od góry wyposażona
w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm,
zakres obrotu do 320°):
• moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
• moduł turbinowy ze światłem
• moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED CEFLA z regulacją momentu
obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją
obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
• moduł skalera piezoelektrycznego CEFLA z 4 ostrzami (tryby pracy:
standard/endo/paro)
• moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt
rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
• blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
• podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
• odłączalne rękawy instrumentów
• aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
• przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
• hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany
w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
• obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:
• 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)
• 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
2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny A2.7
(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):
• cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
• dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER i nowe NORDIC
dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
• kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji
zagłówka, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego (SLIDE)
• płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
• zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach)
oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
• 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 ssaka poprzez
naciśnięcie podstawy fotela
• lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka
3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS LED MCT
(regulowana temperatura barwowa od 4300K do 5600K):
• 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)
4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony
w szklaną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością
obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):
• wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość
wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
• podgrzewanie wody w kubku pacjenta
5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją
w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel sterowania
obsługujący: napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji
fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”),
instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry,
niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe
końcówki ślinociągu) i 3 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty
6. Multimedia
• okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości)
urządzeń multimedialnych

+ MONITOR NEOVO X-17P montowany
na statywie lampy operacyjnej
za pomocą fabrycznego uchwytu

9500 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN
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UNIT ANTHOS L9
możliwość rozbudowy
o zintegrowaną pompkę
perystaltyczną

dołożenie pakietu hybrydowego (rękawy od góry,
dla użytkowników prawo- i leworęcznych)
+ 2000 PLN = 102 000 PLN

zamiana na unit L9 SIDE DELIVERY
+ 1000 PLN = 101 000 PLN

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ
Unit L9 to rozbudowana wersja unitu L6 z mikrosilnikiem z funkcją endo wzbogacona o diodową lampę operacyjną
Venus LED (zakres: 3000–50 000 lux), zagłówek z blokadą pneumatyczną Atlaxis, sześciofunkcyjną strzykawkę, możliwość montażu zestawu pompki perystaltycznej, programowanie dla 3 użytkowników, hamulec elektromagnetyczny
stolika lekarza, dwa kolektory ssaka, elektryczny napęd misy spluwaczki i róznice w estetyce. Dodatkowo wyposażony jest w automatycznie składane podparcie nóg i automatycznie wysuwany podnóżek. Rozwiązanie to ułatwia
wsiadanie i zsiadanie z fotela.

panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem

lampa VENUS LED MCT

pneumatyczny zagłówek ATLAXIS

krzesełko
asystenckie lub lekarskie

+
końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem
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skaler Anthos z 4 ostrzami

lampa T-LED

kompresor 24/10 GENESI M
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Anthos L9 Continental
92 000 PLN

+ 2000 PLN*

 omplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:
K
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 ANTHOS

CENA ZESTAWU:

Wyposażenie
dodatkowe

CENA UNITU:

100 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1190 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty
* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!
RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako
szósty instrument przy stoliku lekarza
+ pozycjonery

9000 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
RTG RX DC EXTEND montowany
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy
+ fartuch ochronny

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 000 PLN
RTG RX DC HYPERSPHERE montowany
na unicie lub na ścianie + wyzwalacz
bezprzewodowy + fartuch ochronny,
praca głowicy w 3 płaszczyznach

14 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN
AUTOKLAW STERN WEBER SW-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
KAMERA WEWNĄTRZUSTNA
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),
stopklatka, podział ekranu na 4 części

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

1. Konsola lekarza z rękawami od góry wyposażona
w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm,
zakres obrotu do 320°):
• moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
• moduł turbinowy ze światłem
• moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED CEFLA z regulacją momentu
obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją
obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
• moduł skalera piezoelektrycznego CEFLA z 4 ostrzami (tryby pracy:
standard/endo/paro)
• moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt
rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
• blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
• podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
• odłączalne rękawy instrumentów
• aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
• przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
• hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany
w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
• obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:
• 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)
• 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
2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny A3.0
(zakres ruchu: 39-79 cm, udźwig: 190 kg):
• niezależnie regulowane oparcie, siedzisko i podnóżek
• fotel składany do pozycji krzesła
• dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER i nowe NORDIC
dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
• kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji
zagłówka, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego
• płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
• zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach)
oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
• 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 ssaka poprzez
naciśnięcie podstawy fotela
• lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka
3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS LED MCT
(regulowana temperatura barwowa od 4300K do 5600K):
• 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)
4. Blok spluwaczki stojący na podłożu, wyposażony
w szklaną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę
z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):
• wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość
wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
• podgrzewanie wody w kubku pacjenta
5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją
w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel sterowania
obsługujący: napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji
fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”),
instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry,
niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe
końcówki ślinociągu) i 3 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty
6. Multimedia
• okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości)
urządzeń multimedialnych

+ MONITOR NEOVO X-17P montowany
na statywie lampy operacyjnej
za pomocą fabrycznego uchwytu

9500 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN
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UNIT ANTHOS R7

zamiana na unit R7 INTERNATIONAL
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 90 000 PLN

zamiana na unit R7 CART
+ 4000 PLN = 93 000 PLN

PERFEKCYJNA ADAPTACJA DO POTRZEB TWOJEJ PRAKTYKI
Unit Anthos R7 pozwala na błyskawiczną zmianę przez użytkownika ustawienia stolika lekarza i bloku spluwaczki
odpowiednio dla lekarza prawo- lub leworęcznego. Pełna mobilność wymienionych elementów pozwala
na uzyskanie nieograniczonej przestrzeni zabiegowej. Unit R7 występuje w wersji z rękawami od góry i od dołu oraz
w wersji Cart. Istnieje możliwość doposażenia unitu w mikrosilnik z funkcją endo.

panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem

lampa VENUS PLUS

zagłówek
z blokadą mechaniczną

krzesełko
asystenckie lub lekarskie

+
końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem
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skaler Anthos z 4 ostrzami

lampa T-LED

kompresor 24/10 GENESI M
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Anthos R7 Continental

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:
• 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)
• 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
2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN 210 P
(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 160 kg):
• cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie
(SOFT MOTION)
• dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER i (opcja) nowe NORDIC
poleacny przy pracy z pacjentem w pozycji leżącej
• 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
• dwa podłokietniki fotela
• bezszwowa tapicerka
3.Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED
(temperatura barwowa: 5000 K):
• płynna regulacja natężenia światłą od 3000 do 50 000 luksów
• praca głowicy w 3 płaszczyznach
• bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)
• zdejmowane osłony uchwytów (do sterylizacji)
4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta :
• ustawny po lewej lub prawej stronie 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 podwójnym łamanym ramieniem i regulacją
w pionie (zakres: 34 cm) ustawna po lewej lub prawej stronie pacjenta, wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie
spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji
„0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16
mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka
na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 1 wolne miejsce na dodatkowy
instrument (opcjonalnie 3)
6. Multimedia
• okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości)
urządzeń multimedialnych

81 000 PLN

+ 2000 PLN*

 omplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:
K
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 ANTHOS

CENA ZESTAWU:

Wyposażenie
dodatkowe

CENA UNITU:

89 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1050 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty
* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!
RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-X/
STERN WEBER X-VS
wolnostojąca + pozycjonery

11 000 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
RTG RX DC EXTEND montowany
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy
+ fartuch ochronny

11 000 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
AUTOKLAW STERN WEBER SW-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
KAMERA WEWNĄTRZUSTNA
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),
stopklatka, podział ekranu na 4 części

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)
z rękawami od góry wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):
• ustawna po lewej lub prawej stronie pacjenta
• moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
• moduł turbinowy ze światłem
• moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber
z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
• moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber 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 pneumatyczny konsoli lekarza
• zdejmowane osłony uchwytów (do sterylizacji)
• obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

+ MONITOR NEOVO X-17P montowany
na statywie lampy operacyjnej
za pomocą fabrycznego uchwytu

9500 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN
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ANTHOS R7 - JEDEN UNIT, STO ROZWIĄZAŃ
Szyty na miarę
Konstrukcja modułowa unitu R7 umożliwia dentyście dopasowanie go do specyficznego miejsca pracy oraz do swoich
indywidualnych potrzeb.
Różnorodność możliwych rozwiązań umożliwia efektywne
wykorzystanie dostępnej powierzchni gabinetu, zapewniając swobodne przemieszczanie się wokół fotela pacjenta
i w całym gabinecie.
Quickswitch Concept
Możliwość szybkiej zmiany położenia stolika lekarza
i bloku spluwaczki po prawej lub lewej stronie fotela
w trzech krokach.

W swojej kompletnej wersji wyposażenia, z modułem spluwaczki, stolikiem lekarza i stolikiem asysty unit R7 może być
za pomocą paru szybkich ruchów przekształcony z unitu dla
praworęcznych na unit dla leworęcznych.
W pierwszej kolejności użytkownik przestawia zespół spluwaczki i stolik asysty z prawej strony na lewą. Następnie poprzez zwykły obrót stolik lekarza przesuwa się na przeciwległą
stronę fotela pacjenta. Przekształcenie kończy przestawienie
panelu sterującego na przeciwległą stronę stolika lekarza.
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Ergonomiczna elastyczność
Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji zestawu stomatologicznego: niezależny fotel, fotel z lampą operacyjną, fotel ze stolikiem lekarza na ramieniu lub na wózku, fotel bez bloku spluwaczki z panelem asysty zainstalowanym w tylnej części fotela.

HIGIENA AKTYWNA I PASYWNA

Podkładka pod instrumenty przystosowana do ste
rylizacji w autoklawie

Samoprzylepne osłonki ochronne na panel lekarza i asysty

Odłączalne i przystosowane do sterylizacji w auto
klawie rolkowe prowadnice rękawów ssakowych

Odłączalne do termodezynfekcji rękawy
instrumentów

Łatwe w demontażu i utrzymaniu czystości elementy stolika lekarza i elementy tapicerowane fotela

TAPICERKA
Wcięty profil siedziska
fotela umożliwia
bliższy dostęp
do pacjenta.

102
113
106
136
135
115
132
134
103
123
101
137
121
130

198* Atlantic blue
183* Pacific blue
196* Mediterranean blue
186* Indian blue
102
194* Venetian red
195* Scottish salmon
192* Blueberry violet
184* Japanese wisteria
182* Nevada yellow
193* Polynesian green
197* Caribbean green
187* Satin silver
199* Anthracite grey
180* Graphite black

Możliwość wyboru
wąskiego lub szerokiego
oparcia fotela.

Tapicerka Memory Foam
gwarantuje pacjentowi
maksymalny komfort.

113

106

198

136

183

135

115

132

196

186

194

134

195

103

192

123

184

101

182

137

193

121

197

130

187

199

180

* Memory Foam - tapicerka z pamięcią kształtu
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KOMPLETNY ZESTAW DO ENDODONCJI (dla unitu A7 PLUS, R7 i L9)
Wielozdaniowy mikrosilnik endodontyczny
MODUŁ ENDODONTYCZNY – STANDARD
Unity posiadające panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH mogą być wyposażone
w mikrosilnik z regulacją momentu obrotowego. Umożliwia to obsługę narzędzi endodontycznych, które
wymagają precyzyjnego ustawienia parametrów swojej pracy, takich jak prędkość (regulacja od 100
do 40 000 obr./min), moment obrotowy i sposób zatrzymania w momencie osiągnięcia określonego
momentu obrotowego (STOP, AUTOREWERS, AUTOFORWARD).
Dla paneli sterowania FULL TOUCH dostępna jest Biblioteka Pilników, która ułatwia ustawienie
i pracę sekwencją wybranych narzędzi m.in. PROTAPER®, PROTAPER NEXT®, MTWO®, RACE®.
Istnieje możliwość indywidualnego zaprogramowania sekwencji narzędzi.
KĄTNICA 16:1
Do obsługi standardowego mikrosilnika endodontycznego sugerujemy specjalnie zaprojektowaną
końcówkę GOLDSPEED EVO E16 z przełożeniem 16:1.

Mikrosilnik endodontyczny dostepny z obsługą narzędzi RECIPROC® i WAVEONE®
z dedykowaną kątnicą GOLDSPEED EVO E4.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ
MODUŁ ENDODONTYCZNY – z obsługą narzędzi RECIPROC®, WAVEONE®
Mikrosilnik endodontyczny można rozbudować o moduł obsługi narzędzi, które wymagają pracy w ruchu
posuwisto-zwrotnym. Moduł obsługuje takie narzędzia jak RECIPROC® i WAVEONE®.
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
KĄTNICA 4:1
Do obsługi mikrosilnika endodontycznego z funkcją obsługi narzędzi RECIPROC®, WAVEONE® wymagana jest specjalnie zaprojektowana
końcówka GOLDSPEED EVO E4 z przełożeniem 4:1.
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Zintegrowany endometr LAEC – elektroniczny lokalizator położenia

Zapewnia maksymalną efektywność i kliniczne bezpieczeństwo podczas zabiegów endodontycznych. Pozycja narzędzia w kanale zębowym
pokazywana jest na bieżąco w formie graficznej na wyświetlaczu panelu sterującego na stoliku lekarza. Jeżeli narzędzie osiągnie zaprogramowane przez operatora położenie graniczne, system LAEC wyemituje sygnał ostrzegawczy.
Moduł zintegrowanego endometru dostępny jest dla unitów wyposażonych w panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH.
Można obsługiwać go w trybie pracy z pilnikami ręcznymi i maszynowymi.
Kątnica GOLDSPEED EVO E4 umożliwia równoległą pracę mikrosilnika endodontycznego z włączonym endometrem bez dodatkowych przewodów trzymających pilnik maszynowy.

Przydatny w stomatologii zachowawczej, protetycznej i implantologii, dysponujący maksymalnym momentem obrotowym 4,5 Ncm i zakresem prędkości
od 100 do 40 000 obr./min, funkcją autorewersu i autoforwardu i regulacją
momentu obrotowego.
Dostępny jest w wersji ze światłem LED.
Wymiary: Ø 22 x 47,5 mm
Waga: 82 g
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Bezszczotkowy mikrosilnik Anthos
z funkcją endo

KOMPLETNY ZESTAW DO CHIRURGII (dla unitu A7 PLUS, R7 i L9)
Zintegrowana
pompka perystaltyczna
W przypadku zamontowania pompki perystaltycznej,
dentysta może za pomocą bezszczotkowego mikrosilnika
Anthos przeprowadzać również zabiegi chirurgii szczękowej
oraz implantologiczne. Dzięki nowemu wyświetlaczowi
lekarz może komfortowo śledzić status podłączonego
systemu. Oprócz dostarczania informacji o działaniu
systemów higienicznych na ekranie wyświetlane są
wszystkie parametry pracy mikrosilnika.

Tryb chirurgiczny
Nowa, interaktywna elektronika i kolorowy,
dotykowy wyświetlacz zapewniają wszelkie
osiągi niezbędne w chirurgii szczękowej. W
trybie chirurgicznym mikrosilnika Anthos regulowana jest prędkość, moment obrotowy oraz
wydajność pompki perystaltycznej.

Wykres momentu
Opcja pozwala na rejestrację i wyświetlanie w czasie rzeczywistym
wartości momentu obrotowego dostarczanego do narzedzia
implantologicznego.
Unit bardzo dokładnie i precyzyjnie pobiera zmierzoną wartość,
przetwarzając ją za pomocą dedykowanych filtrów i odpowiednich
współczynników mnożenia wybranej kątnicy, a wykryte w ten sposób
wartości dostarczają dentyście klinicznych wskazań i informacji.
Podana wartość momentu obrotowego jest związana z „oporem”
napotykanym przez wiertło/wkładkę/implant, a zatem pośrednio
również z gęstością kości w miejscu implantacji.
Opcja ta pozwala na:
- precyzyjne monitorowanie momentu obrotowego dostarczanego
przez mikrosilnik,
- dokładny raport aktywacji narzędzia i wykonanych faz implantacji,
- TAGowanie danych (wprowadzono innowacyjną możliwość
„zaznaczenia” na wykresie zidentyfikowanego wyjątkowego punktu,
który wiąże wykrytą wartość z głębokością wskazaną przez wiertło)
Dane są eksportowane w formacie PDF, CSV, PNG:
- pliki PDF idealnie nadają się do przechowywania raportów
w folderze pacjenta
- pliki CSV są idealne do analiz statystycznych i akademickich
- pliki PNG są doskonałe do szybkiej wizualizacji leczenia, nawet
na tej samej konsoli multimedialnej Full Touch
zebrane dane dostarczają informacje użyteczne dla dowolnej
późniejszej obróbki sąsiednich oraz przeciwstawnych zębów.
Moment dokręcania implantu można łatwo zarejestrować i dodać
do dokumentacji leczenia pacjenta (ważne informacje, szczególnie
w przypadku natychmiastowego obciążenia)
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PROSTA I SKUTECZNA DIAGNOSTYKA
Możliwość montażu aparatu RTG RX DC HYPERSPHERE na sztycy
lampy operacyjnej i radiografii cyfrowej ZEN-Xi na stoliku lekarza
jako szósty instrument

30,4 mm

38,9 mm

41,9 mm

24,9 mm

MULTIMEDIA

Możliwość montażu kamery wewnątrzustnej C-U2 na stoliku lekarza lub asysty
Możliwość montażu
Monitora
NEOVO X-17P
na sztycy lampy
operacyjnej

Monitor medyczny
NEOVO DR-22
na sztycy lampy
operacyjnej

ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)
+ monitor NEOVO X-17P HD READY montowany
na statywie lampy operacyjnej za pomocą
fabrycznego uchwytu

przy zakupie z unitem: 9500 PLN

ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)

+ monitor medyczny NEOVO DR-22 FULL HD montowany
na statywie lampy operacyjnej za pomocą
fabrycznego uchwytu
cena przy zakupie z unitem: 11 000 PLN

Kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)

cena przy zakupie z unitem: 5000 PLN
Monitor medyczny NEOVO DR-22 FULL HD montowany na statywie lampy operacyjnej
za pomocą fabrycznego uchwytu 			
cena przy zakupie z unitem: 6000
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PLN

OPCJE WYPOSAŻENIA
STOLIK LEKARZA

A3 PLUS

A5

A6 PLUS/L6

A7

L9

R7

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

1000

1000

1000

1000

1000

1000

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

3000

3000

3000

3000

3000

3000

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

5500

5500

5500

5500

5500

5500

zamiana skalera standardowego na podświetlany

2400

2400

2400

2400

2400

2400

zamiana skalera standardowego na skaler EMS Piezon NO-PAIN

2600

2600

2600

2600

2600

2600

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

3700

3700

3700

3700

3700

3700

zamiana strzykawki trzyfunkcyjnej na sześciofunkcyjną

–

800

●

●

●

●

zamiana mikrosilnika bez funkcji endo
na mikrosilnik z funkcją endo
moduł rękawa turbinowego "ze światłem"
(do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego
Anthos bez światła (bez funkcji endo)

–

3500

3500

●

●

3500

3400

3400

3400

3400

3400

3400

5500

5500

5500

5500

5500

5500

dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego
Anthos ze światłem LED (bez funkcji endo)

6900

6900

6900

6900

6900

6900

dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego
Anthos ze światłem LED (z funkcją endo)

–

–

–

10400

10400

10400

krótsze ramię konsoli lekarskiej

0

–

–

–

–

–

hamulec pneumatyczny stolika lekarza

1500

1500

●

●

●

1500

taca boczna do modelu International

1600

1600

1600

1600

1600

1600

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

900

900

900

900

900

–

pompka perystaltyczna

–

–

–

7500

7500

–

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

–

–

–

7500

7500

–

zintegrowany endometr LAEC
- elektroniczny lokalizator położenia

–

–

–

3500

3500

–

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

–

–

–

2000

2000

–

kątnica GOLDSPEED EVO E4

–

–

–

2000

2000

–

900

900

900

900

900

900

podgrzewanie wody w instrumentach
(cena) dopłata do ceny podstawowej

(●) opcja w zestawie podstawowym

(–) opcja niedostępna
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STOLIK LEKARZA

A3 PLUS

A5

A6 PLUS/L6

A7

L9

R7

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

340

340

340

340

340

340

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

340

340

340

340

340

340

rezygnacja z diodowej lampy do polimeryzacji T-LED

-1500

-1500

-1500

-1500

-1500

-1500

rezygnacja z modułu skalera piezoelektrycznego

-1900

-1900

-1900

-1900

-1900

-1900

A3 PLUS

A5

A6 PLUS/L6

A7

L9

R7

●

–

–

–

–

–

2000

●

–

–

–

2000

4800

2800

●

–

–

●

7600

5600

2800

●

●

2800

lampa sufitowa zamiast na unitowej

2400

2400

2400

2400

2400

2400

dodatkowa półka montowana na statywie lampy*

1100

1100

1100

1100

1100

1100

A3 PLUS

A5

A6 PLUS/L6

A7

L9

R7

500

500

500

500

500

500

1500

1500

1500

1500

●

1500

1300

1300

1300

●

●

1300

ślinociąg wodny

1800

1800

1800

1800

1800

1800

wyciszenie pompy ssącej METASYS

1200

1200

1200

1200

1200

1200

zamiana pompy „mokrej” METASYS na „suchą” METASYS
zamiana pompy METASYS na pompę DÜRR DENTAL VS 300 S

-200
1900

-200
1900

-200
1900

-200
1900

-200
1900

-200
1900

wyciszenie pompy ssącej DÜRR DENTAL

2400

2400

2400

2400

2400

2400

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

3300

3300

3300

3300

3300

3300

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

7000

7000

7000

7000

7000

7000

zawór spluwaczkowy (separacja amalgamatu ze spluwaczki)

2900

2900

2900

2900

2900

2900

system ACVS (automatyczna dezynfekcja rękawów ssakowych)

–

2200

2200

2200

2200

2200

system WHE (system separacji wody wodociągowej w unicie)

4800

4800

4800

4800

4800

4800

–

–

1000

1000

●

–

system BIOSTER
(wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów)

5400

5400

5400

5400

5400

–

system BIOSTER/S
(wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów)

–

–

–

–

–

3800

9500

9500

9500

9500

9500

–

A3 PLUS

A5

A6 PLUS/L6

A7

L9

R7

zamiana monitora 17-calowego na 22-calowy FULL HD

1500

1500

1500

1500

1500

1500

zamiana pojedynczego uchwytu monitora na podwójny

1000

1000

1000

1000

1000

1000

LAMPA OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO
halogenowa lampa oświetlenia głównego VENUS
zamiana lampy oświetlenia głównego na 3 osiową
lampę halogenową VENUS PLUS
zamiana lampy oświetlenia głównego na lampę
diodową VENUS LED
zamiana lampy oświetlenia głównego na lampę
diodową VENUS LED MCT

BLOK SPLUWACZKI I UKŁAD SSĄCY
zamiana misy szklanej na ceramiczną
elektryczny napęd misy spluwaczki
(wychylanie w trakcie wywołania pozycji „0” i „spluwaczkowej”)
podgrzewana woda w kubku pacjenta

zamiana pojedynczego kolektora ssącego na podwójny
(niezależny wybór rękawa ssącego)

system WHE i BIOSTER
MONITOR

(cena) dopłata do ceny podstawowej
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(●) opcja w zestawie podstawowym

(–) opcja niedostępna

OPCJE WYPOSAŻENIA
FOTEL

A3 PLUS

A5

A6 PLUS/L6

A7

L9

R7

zamiana tapicerki STANDARD
na tapicerkę MEMORY FOAM

3500

3500

3500

3500

3500

3500

zamiana oparcia CLASSIC na oparcie NORDIC

1500

1500

1500

1500

1500

1500

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

3000

3000

3000

3000

●

3000

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

1200

1200

1200

1200

1200

1200

–

2800

2800

2800

2800

2800

1400
●
–

1400
●
–

1400
●
–

1400
●
–

●
●
–

●
–
1600

480

480

480

480

480

480

–

–

–

–

–

1200

A3 PLUS

A5

A6 PLUS/L6

A7

L9

R7

1200

1200

1200

1200

1200

1200

dołożenie sześciofunkcyjnej strzykawki w module asysty

–

–

2000

2000

2000

2000

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

–

3400

3400

3400

3400

3400

dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego bez światła

–

5500

5500

5500

5500

5500

dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem

–

6900

6900

6900

6900

6900

dołożenie modułu skalera bez światła

–

5800

5800

5800

5800

5800

800

–

–

–

–

–

–

1500

–

–

–

–

–

–

●

●

●

–

750

750

750

750

750

750

550

550

550

550

550

550

A3 PLUS

A5

A6 PLUS/L6

A7

L9

R7

zamiana kompresora MGF na kompresor MGF w obudowie

2000

2000

2000

2000

2000

2000

zamiana kompresora MGF na kompresor MGF w szafce
zamiana kompresora MGF z osuszaczem powietrza
na kompresor EKOM z osuszaczem powietrza
wyciszenie kompresora z osuszaczem EKOM DK50-10 Z/M

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2900

2900

2900

2900

2900

2900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

A3 PLUS

A5

A6 PLUS/L6

A7

L9

R7

2200

2200

2200

2200

2200

2200

zamiana standardowego
sterownika nożnego
na sterownik bezprzewodowy
prawy podłokietnik fotela
lewy podłokietnik fotela
prawy i lewy podłokietnik fotela
folia ochronna na całe siedzisko fotela (niedostępne dla
MEMORY FOAM
wychylanie fotela pacjenta o 30 stopni w lewo i w prawo od osi
z blokadą pneumatyczną
STOLIK ASYSTY
dołożenie trzyfunkcyjnej strzykawki w module asysty

zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu i regulacją w pionie
zamiana podwójnego panelu asysty na podwójny
łamany z regulacją w pionie
dodatkowa półka montowana na panelu asysty
uchwyt na dwa dodatkowe instrumenty
w panelu asysty
KOMPRESOR

POZOSTAŁE
dodatkowe krzesełko lekarskie
lub asystenckie ANTHOS

(cena) dopłata do ceny podstawowej

(●) opcja w zestawie podstawowym

(–) opcja niedostępna

(*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży
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