
Doskona∏oÊç z wyboru

STOLIK LEKARZA
• wyposa˝ony jest w boczny, 

czytelny panel sterujàcy i umo˝liwia 
zamontowanie pi´ciu instrumentów

• ustawienie zawieszonej na przegubowym ramieniu tacki 
na instrumenty mo˝e byç dopasowane do ka˝dej pozycji roboczej

• przeglàdarka zdj´ç Rtg z opóênionym wy∏àczaniem 
i magnetycznà szybkà

• doskonale zaprojektowane zawieszenia instrumentów oraz samo-
poziomujàce wieszaki eliminujà napr´˝enie nadgarstka w trakcie
wykonywania zabiegu

• opcjonalnie montowane blokady wieszaków w po∏o˝eniu robo-
czym zwi´kszajà swobod´ ruchu lekarza

PALETA KOLORÓW 

• zwi´kszona d∏ugoÊç r´kawów oraz zminimalizowana
wysokoÊç wieszaków instrumentów pozwoli∏y uzyskaç
du˝y zakres mo˝liwych ustawieƒ stolika bez ryzyka
kolizji z lampà operacyjnà
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FUNKCJONALNA KONSTRUKCJA
Ceramiczna misa spluwaczki mo˝e byç obracana wokó∏ osi,

aby zapewniç lepszy dost´p przy pracy z asystà oraz wi´kszy
komfort pacjentowi w trakcie wykonywania zabiegu. 

STOLIK ASYSTY
Przystosowany do instalacji 
2 instrumentów i 2 r´kawów
ssakowych,  zamontowano go 
na przegubowym ramieniu, 
pozwalajàcym na przemieszczenie 
w pionie w zakresie 30 cm.
• lekkie i por´czne r´kojeÊci ssaków

zamontowane w prowadnicach 
rolkowych

• ∏atwe i precyzyjne ustawienie 
pionowe stolika

• za pomocà panela na stoliku mo˝-
na sterowaç ruchem fotela oraz 
nape∏nianiem wodà kubka pacjen-
ta i sp∏ukiwaniem misy spluwaczki,
jak równie˝ w∏àczaç i wy∏àczaç
lamp´ operacyjnà



kompletny system higieny aktywnej i pasywnej 
gwarantuje bezpieczeƒstwo pacjenta i lekarza

HIGIENA I ASEPTYKA
System higieny unitu DUO to aktywne
oraz pasywne urzàdzenia i systemy 
minimalizujàce mo˝liwoÊç ska˝enia
i zapewniajàce lekarzowi, asyÊcie 
i pacjentowi bezpieczeƒstwo w ka˝dej
fazie zabiegu. 
• podk∏adka pod instrumenty przysto-

sowana do sterylizacji w autoklawie
• od∏àczane i przystosowane do steryli-

zacji w autoklawie ràczki stolika 
lekarza

• od∏àczane i przystosowane do steryli-
zacji w autoklawie rolkowe prowad-
nice r´kawów ssakowych

• od∏àczane i przystosowane do steryli-
zacji w autoklawie ràczki lampy ope-
racyjnej

• przystosowane do sterylizacji w au-
toklawach r´kojeÊci skalera oraz
koƒcówki mikromotora pneumatycz-
nego i turbiny

• sterylizowalna w autoklawie
obudowa i dysza strzykawki

• sterylizowalny w autoklawie Êwiat∏o-
wód lampy polimeryzacyjnej

• panel sterujàcy z mo˝liwoÊcià mycia
oraz dezynfekcji, wyposa˝ony w folie
zabezpieczajàce klawiatur´

• mo˝liwoÊç od∏àczania i sterylizacji
w autoklawie misy spluwaczki 
i wylewki wody

• od∏àczalne do termodezynfekcji 
r´kawy instrumentów

• powierzchnie unitu oraz tapicerka
przystosowane do mycia i dezynfekcji

• stosowanie farby antybakteryjnej AAC
• bezszwowa tapicerka fotela wykona-

na z antybakteryjnego materia∏u AAU
• r´kawy ssakowe mo˝na od∏àczyç

i poddaç termicznej dezynfekcji

Autosteril: sterylne przep∏ukanie
wszystkich instrumentów
– potwierdzona naukowo metoda de-

zynfekcji obiegu wody p∏ynem TAED
oraz wodà utlenionà

– automatyczne cykle 2,5 i 10 minuto-
we oraz cykl nocny

– automatyczne p∏ukanie sterylnym
p∏ynem

– specjalny panel z mi´kkimi przyci-
skami membranowymi

– zintegrowana komora na instrumen-
ty z od∏àczanà, sterylizowanà w au-
toklawie tackà

Niezale˝ny system zasilania w wod´
destylowanà
• mo˝liwoÊç wyboru zasilania instru-

mentów wodà wodociàgowà lub 
ze zbiornika niezale˝nego

• zbiornik i sonda przystosowane 
do sterylizacji w autoklawie

• uzyskane aseptyczne warunki 
dzi´ki mo˝liwoÊci automatycznego 
przep∏ukiwania obiegu wody 
sterylnym p∏ynem

• akustyczny sygna∏ ostrzegawczy
w momencie wyczerpania si´ p∏ynu
w zbiorniku 

SHD – system czyszczenia uk∏adu ssa-
kowego
– przep∏ukiwanie i czyszczenie specjal-

nym p∏ynem z niezale˝nego zbiornika
– krótki czas trwania cyklu (oko∏o 1

min.) umo˝liwia przeprowadzenie
czyszczenia  pomi´dzy kolejnymi 
pacjentami

VDS – system opóênionego wy∏àczania
uk∏adu ssakowego, majàcy na celu
osuszenie  r´kawów ssakowych

HPA – system filtrowania powietrza zasilajàcego, wyposa-
˝ony w sterylizowany w autoklawie filtr – umo˝liwia stoso-
wanie instrumentów do celów chirurgicznych (opcja)
FBT – bariera wodna turbiny, zabezpieczajàca przed ska˝e-
niem w wyniku zassania p∏ynów  w momencie wy∏àczania
instrumentu (opcja)



PRZESTRZE¡ ROBOCZA
Du˝a mobilnoÊç stolika asysty zapewnia mo˝liwoÊç ustawienia
go w szerokim zakresie pozycji roboczych, a je˝eli to jest ko-
nieczne równie˝ z∏o˝enia obok korpusu unitu, aby powi´kszyç
przestrzeƒ operacyjnà.

ZAG¸ÓWEK 
PNEUMATYCZNY
Obraca si´ wzgl´dem
trzech osi, dzi´ki cze-
mu mo˝na precyzyjnie
ustawiç po∏o˝enie g∏o-
wy pacjenta. Przycisk
zwalniajàcy pneuma-
tycznà blokad´ po∏o˝e-
nia zag∏ówka umiesz-
czony jest w wygod-
nym miejscu pod dolna
os∏onà.

WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK NO˚NY
Aktywacja i ustawianie parametrów pracy 

instrumentów, w∏àczanie i wy∏àczanie Êwiat∏a
instrumentów, joystick do bezpoÊredniego

i programowanego ustawianie po∏o˝enia 
fotela, uruchamianie przedmuchu obiegu 

wody powietrzem lub sprayem, zmiana 
kierunku obrotu mikromotora, sterowanie

ustawieniami instrumentów.

ZATRZYMANIE SSANIA
Po naciÊni´ciu nogà dêwigni
znajdujàcej si´ w podstawie 

fotela praca uk∏adu ssakowego
zostanie chwilowo wstrzymana. 

LAMPA OPERACYJNA LED
Diodowa lampa operacyjna umo˝liwiajàca obrót g∏owicy wzgl´dem trzech
osi, dzi´ki czemu mo˝liwe jest dok∏adne oÊwietlenie ca∏ej jamy ustnej.
• temperatura barwowa: 5.000 K
• nat´˝enie Êwiat∏a od 8.000 

do 50.000 Lux przy 700mm
• obszar roboczy 170 x 85 mm
• moc pobierana 20 W

Oparcie oraz siedzi-
sko posiadajà zabez-
pieczenia zatrzymujà-
ce ruch fotela w mo-
mencie najechania na
przeszkod´.



DUO PLUS z r´kawami od do∏u – ¸ATWOÂå I PRECYZJA
Instrumenty umieszczono w gniazdach w ergonomiczny sposób, aby ich podnoszenie i odk∏adanie by∏o ∏atwe i wy-

godne. U˝ywanie instrumentów jest intuicyjne i precyzyjne, co wp∏ywa na p∏ynnoÊç i szybkoÊç pracy. Mo˝liwoÊç
ustawienia instrumentów poza polem widzenia pacjenta sprzyja uzyskaniu bardziej przyjaznej atmosfery.

P¸YNNA PRACA
Zale˝nie od wykonywanego rodzaju zabiegu stolik lekarza zawsze mo˝na ustawiç w najbardziej dogodnej pozy-
cji, co umo˝liwia uzyskanie maksymalnej swobody ruchu stomatologa. Zakres ruchu ramienia stolika, perfekcyjne
wywa˝enie instrumentów oraz manewrowoÊç tego elementu unitu pozwalajà osiàgnàç personelowi maksymalnà

efektywnoÊç pracy. 

PANEL STERUJÑCY
Prosty i intuicyjny panel sterujàcy umo˝liwia ope-
ratorowi ∏atwà obs∏ug´ poprzez przyciski pogrupo-
wane i oznaczone ró˝nymi kolorami, zale˝nie
od spe∏nianych funkcji. Poprzez wciÊni´cie mi´k-
kich, membranowych przycisków mo˝na sterowaç
po∏o˝eniem fotela, lampà operacyjnà, instrumen-
tami oraz systemami higieny. Du˝y wyÊwietlacz 
pokazuje parametry instrumentów. Przeglàdarka
zdj´ç Rtg z funkcjà automatycznego wygaszania
posiada magnetycznà szybk´ podtrzymujàcà zdj´-
cie. W przypadku ka˝dego instrumentu istnieje
mo˝liwoÊç zapisania w pami´ci 3 dowolnych para-
metrów dla 2 operacji.

MIKROMOTOR IMPLANTOR LED
Najnowszej generacji bezszczotkowy mikromotor
zaprojektowany tak, aby spe∏nia∏ wszelkie wyma-

gania w przypadku stomatologii zachowawczej,
protetyki, endodoncji, implantologii oraz chirurgii
szcz´kowej. Mikromotor Implantor LED wyró˝nia

si´ cichà, bezwibracyjnà pracà, minimalnym ci´˝a-
rem, ekstremalnie wysokim momentem obroto-

wym i niezawodnoÊcià.

SKALER PIEZOSTERIL
• równie˝ w wersji ze Êwiat∏em LED (opcja) 
• ciàg∏a samoregulacja cz´stotliwoÊci w za-

kresie od 25 do 32 kHz
• mo˝liwoÊç regulacji ch∏odzenia 

w zakresie od zera do pe∏nego przep∏ywu
• funkcje Profi, Endo i Perio
• mo˝liwoÊç sterylizacji w autoklawie

SURGISON 2 (opcja)
Ultradêwi´kowy nó˝ chirurgiczny specjal-
nie zaprojektowany dla chirurgii szcz´ko-
wej, implantologii i osteotomii. Dost´pny
z powi´kszonym zestawem koƒcówek do
ka˝dego rodzaju zabiegu.
• automatyczne rozpoznanie wymiennych

koƒcówek
• mo˝liwoÊç sterylizacji w autoklawie

Mo˝liwoÊç pe∏nej
regulacji 
i programowania
momentu obrotowego
mikrosilnika

LAEC - elektroniczny lokalizator po∏o˝enia
Zapewnia maksymalnà efektywnoÊç i kliniczne bezpieczeƒstwo

podczas zabiegów endodontycznych. Pozycja narz´dzia w kanale
z´bowym pokazywana jest na bie˝àco w formie graficznej na

wyÊwietlaczu panelu sterujàcego na stoliku lekarza. Je˝eli
narz´dzie osiàgnie zaprogramowane przez operatora po∏o˝enie

graniczne, system LAEC wyemituje sygna∏ ostrzegawczy. 

fotel hydraulicczny o udêwigu 260 kg



HyperSphere

Stern Weber

Zen-X

CZYSTA ERGONOMIA
Zaprojektowany zgodnie z filozofià uzyskania maksymalnej ergonomii unit DUO
PLUS mo˝na przystosowaç do ka˝dego stylu pracy zespo∏u stomatologicznego,
dzi´ki czemu praca jest zawsze p∏ynna. W fazie projektowania przeanalizowano
wszystkie pozycje stosowane przy wykonywaniu typowych zabiegów, aby znaleêç
efektywne rozwiàzania dla wszystkich mo˝liwych klinicznych przypadków.

FOTELIKI
Komfortowe i praktyczne
foteliki dla personelu 
medycznego. Regulowana
wysokoÊç siedziska i po∏o-
˝enie oparcia fotelika 
lekarza. Mo˝liwoÊç zmiany
strony zamontowania
pod∏okietnika fotelika
asysty. Opcjonalnie dla 
fotelika lekarza mo˝na
zamówiç wy˝szy teleskop
oraz podpórk´ pod stopy.

PROMOCJA!
Przy zakupie unitu Castellini 

zestaw radiologii MyRay 

(radiografia Zen-X + aparat RTG RXDC) 

i autoklaw Stern Weber 17 l kl. B

w cenie 32.000 z∏!



PERFEKCYJNIE ZINTEGROWANY
Wersja unitu Duo Cabinet pozwala elastycznie i racjonalnie wykorzystaç
przestrzeƒ roboczà gabinetu stomatologicznego. Stolik lekarza ma mo˝li-
woÊç pionowego przemieszczania, dzi´ki czemu w ka˝dym przypadku mo˝-
na uzyskaç optymalna ergonomi´. 

MOC I KONTROLA
Hydrauliczne mechanizmy fotela zapewniajà pacjentowi doskona∏y komfort,
a dzi´ki znacznie zwi´kszonemu zakresowi pionowego podnoszenia, od mini-
malnej wysokoÊci 38 cm do maksymalnej 81 cm, w ka˝dym przypadku mo˝na
ustawiç fotel w idealnej pozycji.
Ruchem fotela mo˝na sterowaç bezpoÊrednio lub poprzez wywo∏ywanie zapro-
gramowanych ustawieƒ, w tym: czterech pozycji roboczych, pozycji spluwaczko-
wej, powrotu do ostatniej pozycji roboczej i ustawienia w pozycji poczàtkowej.

Podczas opuszczania oparcia siedzisko przesuwa si´ do przodu i nieznacznie
podnosi do góry. Taka synchronizacja ruchu oparcia i siedziska zapobiega 
niekomfortowemu Êciàganiu cia∏a pacjenta do ty∏u jak równie˝ niekorzystnej
zmianie ustawienia wzgl´dem instrumentów i lampy operacyjnej. Dzieki temu
lekarz po zmianie pozycji pacjenta nie musi ponownie ustawiaç po∏o˝enia 
stolika i lampy operacyjnej oraz innych elementów znajdujàcych si´ w obszarze
roboczym.


