
kwintesencja prostoty

FUNKCJONALNY - Puma Eli 5 Ortho
Specjalnie zaprojektowany dla 

ortodontów nowy unit ELI 5 wyposa˝ono
w zawieszonà na przegubowym ramieniu

tack´ na instrumenty, zapewniajàcà 
doskona∏à przestrzeƒ roboczà. Wygodny

uchwyt u∏atwia ustawianie pó∏ki.

WYGODNY - Puma Eli 5 International
W wersji z r´kawami od do∏u instrumenty sà zawsze
pod r´kà. Konstrukcja modu∏owa z wbudowanym
panelem sterujàcym i ze zintegrowanà ze stolikiem
tackà na instrumenty umo˝liwiajà p∏ynnà prac´ 
lekarzom preferujàcym taki sposób ustawienia 
instrumentów.



• funkcjonalnoÊç • wygoda •
• MobilnoÊç • uniwersalnoÊç •

MOBILNY - Puma Eli 5 Cart
Wersja z mobilnym wózkiem
dzi´ki du˝ej elastycznoÊci pozwala
optymalnie wykorzystaç przestrzeƒ roboczà. 
Podwójna tacka na instrumenty znacznie zwi´ksza
funkcjonalnoÊç rozwiàzania z wózkiem. Ustawiony
prawie pionowo modu∏ z instrumentami 
umo˝liwia uzyskanie optymalnej ergonomii
w przypadku ka˝dego zabiegu.

UNIWERSALNY - Puma Eli 5 Ambi
Dost´pna wersja dwustronna 
unitu ELI 5 mo˝e byç szybko 
przestawiona z lewostronnej 
na prawostronnà i odwrotnie. 
Przestawienie polega 
na wykonaniu paru prostych 
czynnoÊci i nie wymaga 
udzia∏u pracowników serwisu.



Lampa operacyjna
Venus Plus z g∏owicà
pracujàcà w 3 p∏asz-
czyznach i p∏ynnà 
regulacjà nat´˝enia
oÊwietlenia 8-35 tys.
luksów.

Lampa Venus 
z dwustopniowà

regulacjà nat´˝enia
oÊwietlenia 8/22,5

tys. luksów.

HyperSphere

Stern Weber

Zen-X

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∏!

STOLIK ASYSTY
Stolik asysty przystosowany jest do zamon-
towania 2 r´kawów ssakowych oraz 2 in-
strumentów. Przymocowany jest do korpu-
su unitu za pomocà pojedynczego lub po-
dwójnego ramienia (opcjonalnie). Stolik
mo˝na obracaç w p∏aszczyênie poziomej
dzi´ki czemu mo˝na go optymalnie ustawiç
przy pracy z asystà oraz bez asysty.
• dwie kaniule ssakowe: HVE (du˝a) i LVE

(ma∏a)
• prowadnice rolkowe r´kawów ssakowych 
• od∏àczane do dezynfekcji r´kawy ssakowe
• dodatkowe instrumenty (strzykawka, lam-

pa polimeryzacyjna)
• mo˝liwoÊç monta˝u Êlinociàgu wodnego

CERAMICZNA MISA SPLUWACZKI
Misa spluwaczki delikatnie wystaje poza 
obrys zespo∏u spluwaczki. Mo˝na jà obracaç 
w zakresie do 160°, tak aby by∏a dobrze dost´pna
dla pacjenta podczas p∏ukania jamy ustnej oraz
˝eby mo˝na jà by∏o ∏atwo schowaç, powi´kszajàc 
przestrzeƒ roboczà asysty.



STOLIK LEKARZA 
Lekki i wywa˝ony, na 5 instrumentów ze specjalnie zaprojektowanym systemem samopoziomujàcych wieszaków 

zapewnia ∏atwe ustawienie ka˝dego instrumentu w najbardziej komfortowej pozycji roboczej. 
Zminimalizowana wysokoÊç wieszaków oraz zwi´kszona d∏ugoÊç r´kawów pozwalajà zmniejszyç napr´˝enie nadgarstka 

podczas wykonywania zabiegów oraz uzyskaç du˝y zakres mo˝liwych ustawieƒ stolika bez ryzyka kolizji z lampà operacyjnà.
• panel sterujàcy z lekko dzia∏ajàcymi przyciskami membranowymi: 

w∏àczanie lampy operacyjnej, bezpoÊrednie ustawianie fotela, 
programowanie i wywo∏ywanie pozycji roboczych fotela, 

programowanie i wywo∏ywanie pozycji spluwaczkowej oraz poczàtkowej fotela, 
nape∏nianie kubka oraz sp∏ukiwanie misy spluwaczki, 

uruchomienie programu Autosteril S, 
uruchomienie p∏ukania r´kawów oraz systemu Time Flushing, 

wyÊwietlacz pokazujàcy pr´dkoÊç mikromotora oraz moc skalera, 
przyciski do ustawiania pr´dkoÊci mikromotora i mocy skalera,

przycisk wyboru p∏ynu do p∏ukania (zasilanie wodne / zasilanie niezale˝ne)
• przegubowe rami´ z uchwytem na dwie tacki

• podk∏adka pod instrumenty i ràczka, które mo˝na sterylizowaç w autoklawie
• samopoziomujàce wieszaki r´kawów instrumentów

• przeglàdarka zdj´ç Rtg

Wyposa˝enie opcjonalne:
• blokada r´kawów 

w pozycji roboczej
• podwójne ràczki

PIEZOSTERIL
Wszechstronna i wielofunkcyjna r´kojeÊç ultradêwi´kowego 

skalera przydatna przy profilaktyce i endodoncji.
• ciàg∏a samoregulacja cz´stotliwoÊci w zakresie od 25 do 32 kHz

• regulacja ch∏odzenia 
w zakresie od zera do pe∏nego przep∏ywu

• mo˝liwoÊç sterylizacji w autoklawie

MIKROMOTOR HANDY POWER
Handy Power jest lekkim, zwartym, bezszczotkowym 

mikromotorem, dost´pnym w wersji ze Êwiat∏em LED. Nadzwy-
czajnie cichy i pracujàcy bezwibracyjne Handy Power nie wymaga
˝adnej obs∏ugi serwisowej a zastosowana bezszczotkowa techno-

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

Protetyka i stomatologia zachowawcza:
• zakres obrotów od 1.000 do 40.000

• ustawiana pr´dkoÊç maksymalna



AUTOSTERIL (opcja)
Potwierdzony naukowo system skutecznej dezynfekcji 

obiegu wody unitu (Simple System):
• pó∏automatyczne cykle wewn´trznej dezynfekcji

• wysoko skuteczny Êrodek dezynfekujàcy na bazie TAED (Tetra Ace-
tyl Ethylene Diamine) dostarczany w postaci proszku, z którego

wytwarzany jest roztwór wodny kwasu nadoctowego
• czas kontaktu 2,5 do 10 minut

• zawierajàcy unikalne rozwiàzania techniczne uk∏ad wodny, z szere-
gowo po∏àczonymi elementami, pozbawiony Êlepych komór we-
wn´trznych, umo˝liwiajàcy dok∏adnà dezynfekcj´ ca∏ej instalacji 

Od∏àczalne, przystosowane 
do sterylizacji w autoklawie elementy:
– misa spluwaczki
– wylewki wody do kubka 

i sp∏ukiwania misy

HIGIENA AKTYWNA I PASYWNA
W celu zapewnienia bezpieczeƒstwa
obs∏udze i pacjentom w unicie ELI5 
zastosowano wiele zaawansowanych
systemów aktywnych oraz rozwiàzaƒ
pasywnych, majàcych na celu zagwa-
rantowanie maksymalnych warunków
aseptyki. 
• przystosowane do sterylizacji 

w autoklawach skalery, mikromotory
pneumatyczne i turbiny

• sterylizowalna w autoklawie
obudowa i dysza strzykawki

• Êwiat∏owód lampy do polimeryzacji
do sterylizacji w autoklawie 

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

• od∏àczane, przystosowane do steryli-
zacji w autoklawie elementy:

– podk∏adka pod instrumenty
– r´kojeÊci ssaka
• od∏àczalne do ca∏kowitej dezynfekcji

r´kawy ssakowe
• powierzchnie unitu oraz tapicerka

przystosowane do mycia i dezynfekcji
• stosowanie farby antybakteryjnej AAC
• bezszwowa tapicerka fotela wykona-

na z antybakteryjnego materia∏u AAU

kompletny system higieny aktywnej i pasywnej 
gwarantuje bezpieczeƒstwo pacjenta i lekarza



FOTEL PACJENTA DAMA
Funkcjonalny i wygodny fotel Dama zapewnia lekarzowi du˝à przestrzeƒ roboczà, optymalny dost´p do 
pacjenta oraz jego precyzyjne i bezpieczne u∏o˝enie podczas zabiegu. Dost´pny równie˝ w wersji dwustronnej.
• dwuprzegubowy, wysuwany zag∏ówek chirurgiczny z blokadà mechanicznà
• oparcie z podparciem l´dêwiowym i anatomicznym kszta∏tem
• sterowany elektronicznie mechanizm podnoszenia i rozk∏adania fotela
• synchronizacja po∏o˝enia oparcia i siedziska
• mo˝liwoÊç zaprogramowania pozycji: poczàtkowej, spluwaczkowej i czterech roboczych.
• automatyczne zapami´tanie ostatniej pozycji roboczej ustawionej przed wywo∏aniem pozycji spluwaczkowej
• sterowanie bezpoÊrednie i programowane ruchem fotela z panelu na stoliku lekarza lub za pomocà sterowni-

ka no˝nego oraz ze stolika asysty.
• wy∏àczanie uk∏adu ssakowego
• bezszwowa tapicerka wykonana z antybakteryjnego materia∏u AAU
• zabezpieczenia przed zgnieceniem przeszkody przez siedzisko lub oparcie

Wyposa˝enie opcjonalne:
• sk∏adany pod∏okietnik u∏atwiajàcy zaj´cie miejsca na fotelu

FOTELIKI LEKARZA
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.

PALETA KOLORÓW 
102 113 106 136 101 133 123 103 115 138 134 135 130 121 137


