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solidna konstrukcja i niezawodna technologia

Dzi´ki solidnej konstrukcji z blokiem spluwaczki posadowionym na

pod∏o˝u i starannie dobranym materia∏om uzyskano wysokà wytrzy-

ma∏oÊç i stabilnoÊç unitu. Zastosowana zaawansowana i wielokrot-

nie kontrolowana technologia zapewnia niezawodnoÊç poszczegól-

nych podzespo∏ów i ca∏ego unitu.

U˝ycie stopów aluminium polepszy∏o w∏aÊciwoÊci elementów noÊ-

nych, dzieki czemu uzyskano du˝à sztywnoÊç unitu i fotela.

Intuicyjna obs∏uga umo˝liwia p∏ynnà prac´ zespo∏u i wp∏ywa na lep-

szà komunikacj´ z pacjentem. Proste sterowanie, b´dàce wynikiem

projektu unitu, opartego na g∏´bokiej znajomoÊci profesji stomato-

logicznej, pozwala uzyskaç znakomite wspóldzia∏anie operatora

z instrumentami. Przyjazna obs∏uga skraca czas ka˝dego zabiegu.

zaprojektowany, aby daç wi´cej przestrzeni



Podk∏adka pod instrumenty przystosowana 
do sterylizacji w autoklawie

Bioster (opcja) 
– metoda dezynfekcji uk∏adu wodnego unitu 

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

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

Demontowalne r´kawy ssaka, ∏atwo dost´pne 
filtry ssaka i zbiornik wody destylowanej

xxxxxxxxxx
Wylewki wody, podstawka pod kubek i misa
spluwaczki mogà byç od∏àczone od unitu w celu
u∏atwienia ich czyszczenia

Samoprzylepne os∏onki ochronne na panelu
lekarza i asysty

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

Od∏àczalne do termodezynfekcji r´kawy 
instrumentów

Kompletny system higieny aktywnej i pasywnej

gwarantuje bezpieczeƒstwo pacjenta i lekarza 

na ka˝dym etapie zabiegu



Lampa operacyjna 

Venus Plus
(standard 320)

• 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 

• Atlaxis z blokadà pneumatycznà
i mo˝liwoÊcià obrotu na boki
(standard 320, opcja 220)

SYSTEM 

VACUUM STOP

• zatrzymanie pracy pompy ssaka 

w podstawie fotela

• bardzo stabilny 

• obs∏uguje unit, lamp´ operacyjnà i funkcje fotela

(pozycja „zero”, pozycja „spluwaczkowa”)

• dêwignia wychylana horyzontalnie, sterownik na-

ciskowy (opcja) lub naciskowy progresywny (opcja)

WIELOFUNKCYJNY 
STEROWNIK NOZ· NY

Misa 
spluwaczki 
• szklana lub porcelanowa

• obrót o 270º

• wyjmowane wylewki

• nap´d elektryczny misy 

(tylko 320)

Panel asysty 

• na podwójnym ramieniu, 

miejscem na 4 instrumenty

i mo˝liwoÊcià zmiany po∏o˝enia góra-dó∏ 

i instalacji dodatkowej pó∏ki

Lampa T-LED

• ze zmiennym uchwytem

Krótka i bardzo wàska 
podstawa fotela

• umo˝liwia bliskie podejÊcie 

do pacjenta w ka˝dej pozycji pracy

Lampa operacyjna 
Venus 

(standard 220)
z dwustopniowà regulacjà 

nat´˝enia oÊwietlenia 8/22,5 tys. luksów



Hamulec 
pneumatyczny 

stolika lekarza
(tylko 320)

(tylko 320)

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

• funkcja autorewersu i autoforwardu

• regulacja momentu obrotowego 

• dok∏adne programowanie w zakresie 

od 100 do 40 000 obrotów

ELEKTRYCZNY 
MIKROMOTOR CEFLA 

z funkcjà Endo

Autorewers Autoforward

WyÊwietlacz 
Blue Mode

• menu w j´zyku polskim

Stern 
320/220

Zastosowanie elektroniki 
najnowszej generacji 

minimalizuje 
awaryjnoÊç urzàdzenia

Tapicerka 

Memory-Foam

gwarantuje

maksymalny komfort

pacjentowi.

Blokady 
r´kawów

• bardzo d∏ugie r´kawy instrumentów

• blokada (hamulec) po∏o˝enia

kraƒcowego eliminuje Êciàganie r´ki

operatora w kierunku stolika lekarza

We wszystkich modelach 
istnieje mo˝liwoÊç monta˝u 
aparatu RTG i radiografii cyfrowej
MyRay na unicie.

We wszystkich modelach 
istnieje mo˝liwoÊç monta˝u 
aparatu RTG i radiografii cyfrowej
MyRay na unicie.



estetyka i technologia Stern Weber

Swoboda ruchu
Zamontowany na przegu-
bowym ramieniu panel
asysty mo˝na przesuwaç
w pionie i poziomie, co
jest bardzo przydatne pod-
czas przemieszczania si´
w trakcie zabiegu lub ko-
niecznoÊci przysuni´cia si´
blisko pacjenta.

krzese∏ko asysty 
i lekarza

dost´pne kolory tapicerki:

Praktyczny i ∏atwy w obs∏udze
Smuk∏y i zwarty stolik lekarza wersji Continental zaprojektowano tak, 
aby umo˝liwiç szybki dost´p do instrumentów. 

R´kawy o zwi´kszonej d∏ugoÊci sà dobrze wywa˝one i majà dobranà optymalnà
drog´ przemieszczania. Zastosowany system blokad po∏o˝enia koƒcowego instru-
mentów powoduje, ˝e sà lekkie i ∏atwe w obs∏udze.

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

*

198 MF

*

196 MF

*

195 MF

*

197 MF

*

199 MF
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Staranny dobór 

materia∏ów gwarancjà 

jakoÊci i optymalnej 

funkcjonalnoÊci

Czytelne i aseptyczne panele sterowania unitów
• operowanie instrumentami z dok∏adnoÊcià do 1% 

i 10 obr./min dzi´ki cyfrowemu wyÊwietlaczowi 
w unitach 320

• operowanie instrumentami z dok∏adnoÊcià do 10%
dzi´ki 10-polowemu, diodowemu wyÊwietlaczowi 
w unitach 220



intuicyjna obs∏uga • pacjent zawsze w centrum uwagi

Rozmieszczenie wszystkich elemen-

tów w zasi´gu r´ki skraca i u∏atwia

prac´. Ergonomia unitu powoduje,

˝e lekarzowi i asyÊcie pracuje si´

l˝ej, a pacjentowi zapewnia wi´k-

szy komfort. 

Czyste linie, prosty, nowoczesny

wyglàd, op∏ywowy kszta∏t fotela

otoczonego niezb´dnymi instru-

mentami umieszczonymi w dobrze

przemyÊlanych odleg∏oÊciach tak,

aby wszystkie by∏y natychmiast do-

st´pne. Ka˝dy detal zosta∏ zapro-

jektowany tak, aby umo˝liwiç mak-

symalnà koncentracj´ na pacjencie,

dzi´ki temu praca, przemieszczanie

si´ przy unicie czy te˝ wspó∏praca

z asystà stajà si´ wyjàtkowo proste.

S320/220 TR


