
R7 continental

R7  international (r´kawy od do∏u)

b∏yskawiczne dostosowanie dzi´ki systemowi quickswitch concept

- w jednej chwili prawo- lub lewostronny

Zastosowanie elektroniki 

najnowszej generacji minimalizuje

awaryjnoÊç urzàdzenia

Staranny dobór materia∏ów 
gwarancjà jakoÊci 

i optymalnej funkcjonalnoÊci



Quickswitch concept
Mo˝liwoÊç szybkiej zmiany po∏o˝enia stolika

lekarza i bloku spluwaczki po prawej lub lewej
stronie fotela w trzech krokach
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Lampa operacyjna 
Venus Plus

• 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
• z blokadà pneumatycznà i pracà

w 3 p∏aszczyznach (opcja)

Wielofunkcyjny 
naciskowy sterownik

noz· ny (standard)

Misa spluwaczki 

• porcelanowa, zdejmowana, obrót o 270º,

nap´d elektryczny (opcja)

Panel asysty 

• na potrójnym ramieniu  

i miejscem na 4 instrumenty 

Nap´d hyd
• zmiana po∏o˝enia
• udêwig – 240 kg 

• dodatkowe sterowanie 
funkcjami fotela

(opcja)

inspiruje nas Tw



Obrotowy fotel
(+/- 30°)

drauliczny fotela 
a siedziska – 38÷82 cm

Panel sterowania
• du˝y, czytelny wyÊwietlacz

• bezpoÊredni dost´p do wszystkich funkcji

Obieg wody 
destylowanej

z ∏atwo dost´pnym zbiornikiem 

• indukcyjny (bezszczotkowy), 
wysoka moc (4 N/cm2) 

• funkcja autorewersu i autoforwardu
i regulacja momentu obrotowego (opcja) 

Elektryczny 
mikromotor Cefla

Ustawienie 
dla lewor´cznego 
operatora
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wój talent
obrotowy fotel (+/- 30°)



Obrazy 
mówià 
g∏oÊniej 
ni˝ s∏owa
Profesjonalna kamera wewnàtrzustna CU-2 

w standardzie wyposa˝enia R7 (z oryginalnym uchwytem i monitorem LCD)

Mo˝liwoÊç monta˝u kamery na stoliku lekarza lub panelu asysty
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dost´pne kolory tapicerki:

Obrazy 
mówià 
g∏oÊniej 
ni˝ s∏owa
Profesjonalna kamera wewnàtrzustna CU-2 

w standardzie wyposa˝enia R7 (z oryginalnym uchwytem i monitorem LCD)

Mo˝liwoÊç monta˝u kamery na stoliku lekarza lub panelu asysty

Unit Anthos R7 pozwala na nieograniczonà

liczb´ ustawieƒ stolika lekarza i bloku

spluwaczki wzgl´dem pola operacyjnego.

Daje to maksymalnà swobod´ operatorowi 

i asyÊcie bez wzgl´du na dotychczasowe

doÊwiadczenia i warunki zabiegu.



Cienkie oparcie fotela umo˝liwia lekarzowi optymalny dost´p 
do pola operacyjnego. 

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.

Kompletny system higieny aktywnej i pasywnej gwarantuje bezpieczeƒstwo.
Elementy unitu majàce kontakt z pacjentem lub lekarzem w trakcie zabiegu mo˝na 

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

Odchylany prawy pod∏okietnik fotela.

Unit Anthos R7 zaprojektowano tak, aby lekarz i asystent mogli
pracowaç bez ˝adnych przeszkód. Uk∏ad hudrauliczny fotela 
zapewnia p∏ynnà, cichà prac´, delikatne ruszanie i zatrzymywanie.

anatomiczny 
kszta∏t tapicerki

amplituda
wysokoÊci siedziska

38-82 cm

krzese∏ko asysty i lekarza


