
Anthos A5
to uniwersalny i niezawodny unit, który zapewnia optymalne rozwiàzanie
dla ka˝dego zabiegu.

z bogatym wyposa˝eniem standardowym i opcjami wyposa˝enia dodatkowego
pozwala na idealne dostosowanie go do potrzeb zespo∏u dentystycznego.

Anthos A3+

Prosty i czytelny panel
sterowania pozwala
ca∏à uwag´ poÊwi´ciç
pacjentowi.

Jedyna ró˝nica pomi´dzy unitami
A5 i A3+ to 10-cio diodowy wy-
Êwietlacz parametrów pracy
z przyciskami +/-, który pozwala
na programowanie i wyÊwietla-
nie parametrów pracy oddzielnie
dla ka˝dego z instrumentów (tyl-
ko w A5).

A5



W wersji z r´kawami do do∏u (international) istnieje mo˝liwoÊç 
zainstalowania na stoliku lekarza szóstego instrumentu.
UnikalnoÊç rozwiàzaƒ i dobór materia∏ów o wysokiej odpornoÊci 
na zu˝ycie gwarantujà pewnoÊç pracy, ∏atwoÊç osiàgni´cia 
i utrzymania maksymalnej koncentracji i precyzji.

W unicie A5 CART mo˝liwoÊç dowolnego przemieszczania stolika lekarza (o regulowanej 
wysokoÊci) daje olbrzymià swobod´ pracy. Rozwiàzanie to powoduje, i˝ obecnoÊç ca∏ego 

urzàdzenia jest mniej odczuwalna przez pacjenta oraz daje lekarzowi lepszy dost´p do pacjenta.

Anthos A5 international

Anthos A5 cart

Panel sterowania unitu A5 international

Panel sterowania 
unitu A3+ international

We wszystkich modelach 
istnieje mo˝liwoÊç monta˝u 
aparatu RTG MyRay 
na statywie lampy operacyjnej.

Anthos A3+ international



Lampa operacyjna 

Venus Plus (opcja)

• p∏ynna regulacja intensywnoÊci oÊwietlenia 
w zakresie 8000–35000 luksów

• praca g∏owicy w trzech p∏aszczyznach
• owalny kszta∏t oÊwietlanego pola

• zdejmowalne uchwyty z mo˝liwoÊcià zmiany 
ustawienia (do góry/do do∏u)

Zag∏ówek

• standardowy lub z blokadà
pneumatycznà i mo˝liwoÊcià
obrotu na boki (opcja)

Misa spluwaczki 

• porcelanowa, zdejmowana
• obrót o 270º

Panel asysty 

• na podwójnym ramieniu 
z regulacjà wysokoÊci 
i miejscem na  4 instrumenty 
i mo˝liwoÊcià instalacji 
dodatkowej pó∏ki

Lampa S-LED (standard)

• z programowanym czasem od 20 do 60 s
• diodowy wskaênik ustawionego czasu emisji
• sta∏e lub narastajàce nat´˝enie Êwiat∏a
• sygnalizacja dêwi´kowa emisji
• zabezpieczenie elektryczne i termiczne
• mo˝liwoÊç sterylizacji Êwiat∏owodu 

w autoklawie

Lampa T-LED (opcja) ze zmiennym uchwytem

System VACUUM STOP

• zatrzymanie pracy 

pompy ssaka w podstawie fotela



Elektryczny 
mikromotor

cefla

Aseptyczny 
panel sterowania 

• diodowy wyÊwietlacz 

parametrow pracy

• negatoskop 

R´kawy
o zwi´kszonej 

d∏ugoÊci

Anthos A6+
unit A6+ to unit o funkcjach unitu A5 

i estetyce unitów A7+/A9

mo˝liwoÊç monta˝u 

aparatu RTG i radiografii MyRay 

na unicie

Skaler Cefla

• równie˝ w wersji ze Êwiat∏em LED (opcja) 

• ciàg∏a samoregulacja cz´stotliwoÊci 

w zakresie od 25 do 32 kHz

• mo˝liwoÊç regulacji ch∏odzenia 

w zakresie od zera do pe∏nego przep∏ywu

• cztery ostrza

• mo˝liwoÊç sterylizacji w autoklawie

Lekki, zwarty, bezszczotkowy mikromotor, 

dost´pny w wersji ze Êwiat∏em LED. Nadzwyczajnie 

cichy i pracujàcy bezwibracyjne nie wymaga ˝adnej 

obs∏ugi serwisowej a zastosowana bezszczotkowa 

technologia gwarantuje d∏ugotrwa∏à i niezawodnà prac´. 

Protetyka i stomatologia zachowawcza:

zakres obrotów od 1.000 do 40.000 • ustawiana pr´dkoÊç maksymalna



Krzese∏ko asysty i lekarza
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* - tapicerka dost´pna równie˝ w wersji memory-foam (visco-elastic)

Na ka˝dym etapie produkcji wszystkie 

starannie dobrane komponenty unitu Anthos

podlegajà rygorystycznym testom jakoÊci

tak, aby zaoferowaç stomatologowi 

doskona∏e narz´dzie. Cykl produkcji 

zakoƒczony jest pe∏nà, udokumentowanà,

czterogodzinnà symulacjà pracy.

Mo˝liwoÊç wyboru wàskiego lub szerokiego
oparcia fotela.

Nowy, wci´ty profil 
siedziska fotela 

umo˝liwia bli˝szy dost´p 
do pacjenta.

Obrazy 
mówià 
g∏oÊniej 
ni˝ s∏owa
Profesjonalna 

kamera wewnàtrzustna CU-2 

w standardzie wyposa˝enia A3+/A5/A6+

(z oryginalnym uchwytem 

i monitorem LCD)

¸atwy dost´p do cz´Êci serwisowych unitu

dost´pne kolory tapicerki:

Mo˝liwoÊç monta˝u 

aparatu RTG 

i radiografii MyRay 

na unicie.



Automatyczny przedmuch (ACA)
Poza zaworami blokujàcymi zwrotne zasysanie p∏ynów,

system ACA „przedmuchuje” r´kawy narz´dzi rotacyjnych.

Tapicerka bez szwów,
zag∏´bieƒ, ∏agodnie 
wyprofilowana u∏atwia
utrzymanie czystoÊci.

¸atwe w demonta˝u
i utrzymaniu
czystoÊci elementy
tapicerowane fotela 

Filtr r´kawów ssakowych 
jest ∏atwo dost´pny.

Tapicerka Memory-
Foam gwarantuje
maksymalny
komfort pacjentowi.

Wielofunkcyjny, stabilny sterownik no˝ny
w wersji z dêwignià wychylanà
horyzontalnie, z dêwignià wychylno
-naciskowà i sterownik naciskowo
-progresywny obs∏uguje unit, funkcje
fotela i lamp´ operacyjnà.

Wyjmowana wylewka.

Lampa operacyjna 
Venus Plus z g∏owicà
pracujàcà w trzech
p∏aszczyznach i p∏ynnà
regulacjà nat´˝enia
oÊwietlenia 
(8-35 tys. lux).

Lampa Venus z dwu-
stopniowà regulacjà

nat´˝enia oÊwietlenia
(8/22,5 tys. lux)

Zdejmowana silikonowa
podk∏adka 
pod instrumenty 
do sterylizacji,
demontowana os∏ona
plastikowa i od∏àczalne
r´kawy instrumentów 
to najwy˝szy standard
aseptyki.

¸atwo dost´pny zbiornik
obiegu wody na
koƒcówki pozwala 
na u˝ycie wody
destylowanej do zasilenia
wszystkich instrumentów
oraz na wykonanie
szybkich cykli dezynfekcji,
u˝ywajàc wody
utlenionej.

Samoprzylepne os∏ony
paneli dotykowych.

Zastosowanie elektroniki

najnowszej generacji

minimalizuje awaryjnoÊç

urzàdzenia

Staranny dobór
materia∏ów 

gwarancjà jakoÊci 
i optymalnej

funkcjonalnoÊci

Kompletny system higieny aktywnej i pasywnej gwarantuje bezpieczeƒstwo.
Elementy unitów A3+/A5/A6+ majàce kontakt z pacjentem lub lekarzem w trakcie zabiegu

mo˝na zabezpieczyç os∏onami jednorazowymi lub ∏atwo zdemontowaç do pe∏nej dezynfekcji.


