
Optymalny dost´p do pola operacyjnego

WYBIERZ SWOJÑ POZYCJ¢ PRACY!



Podk∏adki pod instrumenty i r´kawy przystosowa-
ne do sterylizacji w autoklawie

Autosteril (opcja) 
– metoda dezynfekcji uk∏adu wodnego unitu 
– automatyczne cykle 2,5 i 10 minutowe oraz cykl

nocny
– zintegrowana komora na instrumenty z od∏àcza-

nà, sterylizowanà w autoklawie tackà

¸atwe w demonta˝u i przystosowane do szybkiej
dezynfekcji uchwyty i os∏ona lampy operacyjnej

¸atwe w demonta˝u i utrzymaniu czystoÊci elementy
tapicerowane fotela i podk∏adka pod stopy pacjenta

¸atwo dost´pne filtry ssaka 

Od∏àczalne i rozbieralne r´kojeÊci ssaka do sterylizacji
Wylewki wody i misa spluwaczki mogà byç od∏à-
czone od unitu w celu u∏atwienia ich czyszczenia

Od∏àczalny i przystosowany do sterylizacji w auto-
klawie uchwyt stolika lekarza

Od∏àczalne i przystosowane do sterylizacji w auto-
klawie rolkowe prowadnice r´kawów ssakowych

kompletny system higieny aktywnej i pasywnej 
gwarantuje bezpieczeƒstwo pacjenta i lekarza

Od∏àczalne do termodezynfekcji r´kawy
instrumentów



Lampa Venus Plus
Lampa operacyjna pozwalajàca na obrót g∏owicy wzgl´dem
trzech osi, dzi´ki czemu mo˝liwe jest precyzyjne oÊwietlenie
pola operacyjnego bez zmiany po∏o˝enia g∏owy pacjenta na
zag∏ówku.
• temperatura barwowa: 4.900°K
• nat´˝enie Êwiat∏a od 8.000 do 35.000 Lux (p∏ynna regulacja

potencjometrem)
• os∏ona przednia ∏atwa w demonta˝u
• od∏àczane ràczki (ustawiane „do góry” i „do do∏u”)

Zag∏ówek
Oprócz standardowego zag∏ówka
oferowana jest równie˝ wersja
pneumatyczna (opcja), która dzi´ki
mo˝liwoÊci obrotu wzgl´dem trzech osi
pozwala na szybkie ustawienie g∏owy
pacjenta w optymalnej pozycji.

Misa spluwaczki (obrót o 270º)
Wspomagana silnikiem elektrycznym misa
spluwaczki ustawia si´ automatycznie 
w jednej z zaprogramowanych pozycji, 
co gwarantuje pacjentowi komfort podczas
zabiegu. Sterowana przyciskami na panelu stolika
lekarza lub asysty misa mo˝e zostaç ustawiona 
w pozycji spoczynkowej nad zespo∏em spluwaczki.
Istnieje te˝ mo˝liwoÊç manualnej zmiany 
ustawienia misy spluwaczki.

Stolik asysty 
Na podwójnym, przegubowym ramieniu 
– posiada du˝y zakres ustawieƒ (równie˝ 
w pionie), ∏àcznie z mo˝liwoÊcià z∏o˝enia
go w stron´ zespo∏u spluwaczki. Posiada

pi´ç gniazd na r´kawy ssakowe 
i 3 dodatkowe instrumenty.

Zatrzymanie ssania (system Vacuum Stop)
Po naciÊni´ciu nogà dêwigni znajdujàcej si´ 

w podstawie fotela praca uk∏adu ssakowego
zostanie wstrzymana.

Wielofunkcyjne sterowniki no˝ne 
Umo˝liwiajà aktywacj´ i ustawianie
parametrów pracy instrumentów, w∏àczanie 
i wy∏àczanie Êwiat∏a w instrumentach,
bezpoÊrednie i programowane ustawianie
po∏o˝enia fotela, uruchamianie przedmuchu
powietrzem lub sprayem.

Sterownik naciskowy - progresywny

Sterownik naciskowy 



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

Mikromotor Implantor LED
Bezszczotkowy mikromotor spe∏nia wszelkie
wymagania stomatologii zachowawczej,
protetyki, endodoncji, implantologii oraz
chirurgii szcz´kowej. Wyró˝nia si´ cichà,
bezwibracyjnà pracà , minimalnym ci´˝arem,
wysokim momentem obrotowym 
i niezawodnoÊcià.

Lampa polimeryzacyjna Leda
Wykorzystuje technologi´ LED 
z programowanym czasem trwania emisji 
w zakresie od 20 do 60 sekund.
• 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

Wystarczy lekko dotknàç sensor na ràczce,
aby po odblokowaniu si´ hamulca móc
przestawiç stolik lekarza w dowolne
po∏o˝enie. Zwolnienie sensora natychmiast
blokuje stolik w nowym po∏o˝eniu.  

Zwi´kszona d∏ugoÊç r´kawów 
pozwala na odsuni´cie stolika lekarza na

optymalnà odleg∏oÊç od pola operacyjnego.

Mo˝liwoÊç instalacji 
kamery wewnàtrzustnej 

jako szóstego instrumentu

Wysuwany podnó˝ek z mo˝liwoÊcià
dostosowania do wzrostu pacjenta



Skema 6 w wersji z r´kawami od do∏u

od stomatologii zachowawczej 
do zaawansowanej endodoncji i chirurgii

Funkcje mikromotora Implantor LED
Stomatologia zachowawcza i protetyka:
• obroty od 100 do 50.000 obr/min,

prze∏o˝enie 1:1
• sterowany elektronicznie moment obrotowy

do 4,5 Ncm
• mo˝liwoÊç zaprogramowania parametrów

koƒcówki
Endodoncja:
• moment obrotowy ustawiany w zakresie 

od 0,05 do 5 Ncm (z koƒcówkà E16)
• funkcje NORM, REV, AUTOREV
• zintegrowany lokalizator po∏o˝enia koƒca

narz´dzia kana∏owego LAEC (opcjonalnie)
• zewn´trzne ch∏odzenie
Implantologia:
• moment obrotowy ustawiany w zakresie 

do 55 Ncm (z koƒcówkà R20-L)
• pr´dkoÊç obrotowa ustawiana w zakresie 

od 10 do 2.500 obr/min (z koƒcówkà R20-L)
• zewn´trzne ch∏odzenie p∏ynem 

ze sterylnego zbiornika (opcja)

Stolik lekarza
• doskonale dobrana d∏ugoÊç r´kawów oraz

wysokoÊç wieszaków instrumentów pozwoli∏y
uzyskaç du˝y zakres mo˝liwych ustawieƒ
stolika bez ryzyka kolizji z lampà operacyjnà 

• opcjonalnie montowane hamulce wieszaków
zwi´kszajà swobod´ ruchu lekarza 

• ∏atwo dost´pne, dobrze wywa˝one
instrumenty minimalizujà napr´˝enie 
i zm´czenie nadgarstka w trakcie
wykonywania zabiegu

• ustawienie przymocowanej do ramienia
stolika tacki na instrumenty mo˝e byç
dopasowane do ka˝dej pozycji roboczej

• zwi´kszony zakres pionowej regulacji
po∏o˝enia stolika umo˝liwia dopasowanie
jego wysokoÊci do ka˝dego rodzaju zabiegu

Panel sterujàcy 
Kolorowy wyÊwietlacz TFT jasno i czytelnie
pokazuje informacje, pozwalajàce intuicyjnie
obs∏ugiwaç wszystkie funkcje unitu. Wszystkie
parametry pracy instrumentów mogà byç
zaprogramowane przez trzech niezale˝nych
operatorów. Ka˝dy z operatorów mo˝e szybko
wybraç jedno z czterech ustawieƒ parametrów
mikromotora dla ka˝dego z trzech mo˝liwych
trybów pracy (stomatologia zachowawcza,
endodoncja, chirurgia). 

Mo˝liwoÊç 
monta˝u zbiornika 
z solà fizjologicznà 

do zabiegów 
chirurgicznych

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. 

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.



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∏!

HyperSphere

Stern Weber

Zen-X

tapicerka Memory Foam
- adaptacja kszta∏tu

PALETA KOLORÓW 
* - tapicerka dost´pna równie˝ w wersji memory-foam (visco-elastic)
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* * * **


