
STERN 250

Dodatkowe elementy wyposa˝enia unitu S300+, których brak
w unicie S250 lub sà dost´pne za dop∏atà:
– zag∏ówek z blokadà pneumatycznà Atlaxis i pracà w trzech

p∏aszczyznach (opcja w unicie S250)
– 6-dro˝na dmuchawko-strzykawka na stoliku lekarza (opcja

w unicie S250)
– negatoskop do zdj´ç z´bowych (brak w unicie S250)
– programowanie dla 3 u˝ytkowników (w unicie S250 – dla

dwóch)
– pi´ç przycisków szybkiego wyboru parametrów pracy instru-

mentów (1%, 25%, 50%, 75%, 100%) – w unicie S250 – trzy
przyciski (1%; 50%; 100%)

– hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza (w unicie
S250 – hamulec mechaniczny)

– dwa kolektory ssaka i ca∏kowicie niezale˝na praca r´kawów
ssakowych  (w unicie S250 – jeden kolektor na dwa r´kawy)

– minimalne ró˝nice w estetyce (patrz zdj´cie) – misa spluwacz-
ki, kolor obudowy bloku spluwaczki, rami´ stolika lekarza

Inne funkcje unitów sà identyczne.

Unity S300+/250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo˝liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà 

dok∏adnoÊcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa˝enia obu modeli znajduje si´ 

bezszczotkowy mikromotor wysokiej mocy z funkcjà Endo.

STERN 300+



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

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

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

Od∏àczalne do termodezynfekcji r´kawy 
instrumentów

Kompletny system higieny aktywnej i pasywnej
gwarantuje bezpieczeƒstwo pacjenta i lekarza 

na ka˝dym etapie zabiegu

Stern 250

Stern 300+



Lampa operacyjna 
Venus Plus

• 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 S300+, opcja S250)

• 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

Misa 
spluwaczki 

• porcelanowa, obrót o 180º

• wyjmowane wylewki

Panel asysty 

• na podwójnym ramieniu, 

miejscem na 4 instrumenty

i mo˝liwoÊcià instalacji dodatkowej pó∏ki

R´kawy 
ssakowe

• 2 kolektory z zaworami 

selekcyjnymi (S300+)

• 1 kolektor (S250)

Lampa T-LED

• ze zmiennym uchwytem

Krótka 
i bardzo wàska 
podstawa fotela

• umo˝liwia bliskie podejÊcie 

do pacjenta w ka˝dej pozycji pracy



SYSTEM VACUUM STOP

• zatrzymanie pracy pompy ssaka 

w podstawie fotela

Hamulec 
elektropneumatyczny 

stolika lekarza
(tylko S300+)

• 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

Pó∏ka 
na instrumenty

WyÊwietlacz 
Blue Mode

• menu w j´zyku polskim

• stal nierdzewna 

• dwa rozmiary, obrotowa 

• mo˝liwoÊç zmiany po∏o˝enia 

wzd∏u˝ punktu mocowania

• zdejmowana

Stern 300+/250
• czytelny i aseptyczny panel

sterowania

• przyciski szybkiego wyboru

parametrów pracy

instrumentów

S300+: 1-25-50-75-100% 

S250: 1-50-100% 

• negatoskop (tylko 300+)

Blokady 
r´kawów

• bardzo d∏ugie r´kawy instrumentów

• blokada (hamulec) po∏o˝enia

kraƒcowego eliminuje Êciàganie r´ki

operatora w kierunku stolika  lekarza

Stern 300+ Stern 250

szeÊciodro˝na dmuchawko-

strzykawka (S300+)

trójdro˝na dmuchawko-

strzykawka (S250)



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

Pacjent zawsze w centrum uwagi



krzese∏ko asysty 
i lekarza

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. 

* Tapicerka Memory-
Foam gwarantuje

maksymalny komfort
pacjentowi.

Zastosowanie elektroniki
najnowszej generacji minimalizuje

awaryjnoÊç urzàdzenia

Staranny dobór
materia∏ów 
gwarancjà jakoÊci 
i optymalnej
funkcjonalnoÊci

Skutecznie zabezpieczone uk∏ady
elektroniczne wewnàtrz unitu

WA˚NY JEST KA˚DY DETAL

Odchylany lewy pod∏okietnik fotela, mo˝liwoÊç instalacji 
w dowolnym momencie prawego pod∏okietnika, 
równie˝  odchylanego 

Smuk∏y i zwarty stolik lekarza 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 instrumentów eliminuje
Êciàganie r´ki operatora w kierunku konsolety.


