
stern 200 – niezawodny partner w codziennej praktyce

stern 200+ – po∏àczenie bezpieczeƒstwa, funkcjonalnoÊci i estetyki

Unity S200 i S200+ to tzw. unity analogowe – sterowane dzi´ki 10-cio polowemu diodowemu wyÊwietlaczowi i in-

tuicyjnie przez operatora. Jedyna ró˝nica pomi´dzy unitami to kszta∏t ramienia stolika lekarza. W unicie S200+ jest

to rami´ od unitu S250. Wyposa˝enie i funkcje obu modeli sà identyczne.

TECHNOLOGIA I ERGONOMIA STERN WEBER



Podk∏adka pod instrumenty przystosowana 
do sterylizacji w autoklawie

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

¸atwa w demonta˝u i przystosowana do szybkiej
dezynfekcji 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

Wylewki wody 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

Zdejmowana obudowa bloku spluwaczki pozwala
na szybki dost´p do cz´Êci wewn´trznych unitu.

Od∏àczalne do termodezynfekcji r´kawy 
instrumentów

Kompletny system higieny aktywnej i pasywnej

gwarantuje bezpieczeƒstwo pacjenta i lekarza 

na ka˝dym etapie zabiegu

Automatyczny przedmuch (ACA)
Poza zaworami blokujàcymi zwrotne zasysanie
p∏ynów, system ACA „przedmuchuje” r´kawy
narz´dzi rotacyjnych.



Lampa Venus

• z dwustopniowà regulacjà

nat´˝enia oÊwietlenia 8/22,5

tys. luksów (standard)

Zag∏ówek 

• z blokadà mechanicznà lub Atlaxis 

z blokadà pneumatycznà

i mo˝liwoÊcià obrotu na boki (opcja)

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 naciskowy (opcja)

lub naciskowy progresywny (opcja)

Wielofunkcyjny 

sterownik noz
·
ny

R´kawy 
ssakowe

• z pojedynczym kolektorem 

z wymiennym sitem

Lampa T-LED (opcja)

• ze zmiennym uchwytem

Lampa operacyjna 

Venus Plus 

• z g∏owicà pracujàcà w 3 p∏aszczyznach 

i p∏ynnà regulacjà nat´˝enia oÊwietlenia

8-35 tys. luksów (opcja)

Lampa S-LED
(standard)

• z programowanym czasem od 20 do 60 s
• 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



Krótka 

i bardzo wàska 

podstawa fotela

• umo˝liwia bliskie podejÊcie 

do pacjenta w ka˝dej pozycji pracy

Pó∏ka 

na instrumenty

• stal nierdzewna 

• dwa rozmiary, obrotowa 

• mo˝liwoÊç zmiany po∏o˝enia 

wzd∏u˝ punktu mocowania

• zdejmowana

Stern 200

Blokady 

r´kawów

• bardzo d∏ugie r´kawy instrumentów

• blokada (hamulec) po∏o˝enia

kraƒcowego eliminuje Êciàganie r´ki

operatora w kierunku stolika  lekarza

Skaler Cefla

• równie˝ w wersji ze Êwiat∏em LED (opcja) 

• ciàg∏a samoregulacja cz´stotliwoÊci 

w zakresie 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

Mikromotor Cefla
Lekki, zwarty, bezszczotkowy mikromotor, 

dost´pny w wersji ze Êwiat∏em LED. Nadzwyczajnie 

cichy i pracujàcy bezwibracyjne nie wymaga ˝adnej 

obs∏ugi serwisowej a zastosowana bezszczotkowa 

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

Protetyka i stomatologia zachowawcza:

zakres obrotów od 1.000 do 40.000 • ustawiana pr´dkoÊç maksymalna



ZINTEGROWANE CENTRUM ZABIEGOWE

Mo˝liwoÊç monta˝u
aparatu RTG

HyperSphere MyRay 
na sztycy lampy

operacyjnej 
i radiografii cyfrowej

Zen-X MyRay na stoliku
lekarza jako szósty

instrument

Zen-X

Funkcja „vacuum stop”
w podstawie fotela

Unit S200 – doskona∏y partner, zarówno dla tego, kto jest przyzwyczajony do pracy „na godzinie” 9 jak
i 12, jest dost´pny w wersji z r´kawami od góry i od do∏u.
Wywa˝enie, blokady, d∏ugoÊç ramion, obrót spluwaczki o 135º i wyprofilowanie fotela zapewniajà
obszerne pole pracy.



Bardzo d∏ugie r´kawy instrumentów z blokadà 
(hamulcem) po∏o˝enia kraƒcowego.

* Tapicerka 
Memory-Foam
gwarantuje
pacjentowi
maksymalny
komfort.

Odchylany lewy pod∏okietnik fotela i mo˝liwoÊç
instalacji prawego.

Zastosowanie elektroniki
najnowszej generacji minimalizuje

awaryjnoÊç urzàdzenia

Staranny dobór
materia∏ów gwarancjà

jakoÊci i optymalnej
funkcjonalnoÊci

dost´pne kolory tapicerki:
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195 MF

*

197 MF

*

199 MF

Profil oparcia gwarantuje komfort dla ka˝dego pacjenta,
niezale˝nie od wzrostu i rodzaju zabiegu. 

Ergonomiczne krzese∏ka 
dla lekarza i asysty.

Skutecznie zabezpieczone
uk∏ady elektroniczne
wewnàtrz unitu

Czytelny i prosty panel sterowania 
z wyÊwietlaczem LED pozwala na
zaprogramowanie i wyÊwietlenie 
w procentach ustawionych obrotów
turbiny, mikromotora i intensywnoÊci
drgaƒ skalera piezoelektrycznego.


