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Link do produktu: https://www.sterilmed.pl/sirona-intego-zobacz-przykladowa-konfiguracje-cena-juz-od-p-183.html

Sirona INTEGO - Zobacz przykładową
konfigurację. Cena już od:
Cena

57 000,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Producent

SIRONA

Opis produktu
Fotel pacjenta:
- Tapicerka bezszwowa dostępna w 12 kolorach do wyboru (opcjonalnie: elegancka i komfortowa tapicerka szwowa LOUNGE
dostępna w 5 kolorach)
- 2 przegubowy zagłówek chirurgiczny (opcjonalnie: zagłówek z magnetyczną podpórką kręgów szyjnych)
- Skompensowane ruchy oparcia
- Wszystkie podłączenia unitu zintegrowane w stopie fotela
- Maksymalne obciążenie fotela 140kg (opcjonalnie: do 185kg)
- Pozycja Spluwaczkowa i Zerowa oraz 2 pozycje do indywidualnego zaprogramowania
- Sterowanie fotelem na stoliku lekarza (opcjonalnie: z dodatkowego sterownika nożnego fotela)
- Slot karty SD (opcjonalnie: interfejs do sieci Ethernet)
Wyposażenie stolika lekarza:
- Regulowane ramię stolika
- Rękawy prowadzone od góry - wersja CS z możliwością ich odłączania, wymiany lub dezynfekcji (opcjonalnie: "od dołu" wersja TS)
- Możliwość odłączenia rękawów (łatwa wymiana i dezynfekcja)
- Płynnie działające pantografy rękawów umożliwiają wychylenie instrumentów do 90 cm od stolika
- Duży intuicyjny panel sterujący „Easy Pad ” z membranowymi przyciskami, umożliwia personalizację ustawień dla 2
użytkowników
- Silikonowe nakładki na uchwyty stolika oraz podkładka pod instrumenty
- Opcjonalnie: Duża półka na obrotowym uchwycie na 1 lub 2 tace
- Sterownik nożny C+ do instrumentów oraz wybranymi funkcjami fotela
- Stolik lekarza wyposażony w 5 miejsc na instrumenty w cenie unitu:
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Strzykawka 3 funkcyjna SprayVit E ze światłem LED
Mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy BL ISO ze światłem LED
Rękaw turbinowy ze światłem
Rękaw turbinowy ze światłem (opcjonalnie:*: Lampa polimeryzacyjna TKD MOON)
Skaler Sirosonic L ze światłem LED

* opcja: w ramach dowolnego wybóru doposażenia unitu - szczegóły poniżej
Stolik asysty:
- przytwierdzony do bloku spluwaczki typu COMPACT (opcjonalnie: ramię wydłużone COMFORT)
- panel sterowania wybranymi funkcjami unitu
- wyposażony w 4 miejsca:
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– wolna (opcjonalnie dmuchawka, lampa polimeryzacyjna, dodatkowy wąż ssący)
– wolna (opcjonalnie dmuchawka, lampa polimeryzacyjna, dodatkowy wąż ssący)
- Ssak
- Ślinociąg

Blok spluwaczki :
Uchylna miska spluwaczki z miejscem na kubek dla Pacjenta. Napełnianie i spłukiwanie kontrolowane z pozycji Stolika
lekarza
Zintegrowany system zasilania instrumentów wodą destylowaną ze zbiornika
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System ssący:
Zestaw do podłączenia mokrej instalacji ssącej Standard wraz z Automatycznym sterowaniem ślinociągu i ssaka
Lampa zabiegowa:
Lampa diodowa „ LEDVIEW PLUS” uruchamiana w stoliku lekarza i asysty oraz bezdotykowo, ustawiana w 3
płaszczyznach, bezdotykowa regulacja intensywności w zakresie 5000-40000 lux, regulacja temperatury barwowej
4600-6200K
Opcje wyposażenia dodatkowego w cenach wyłącznie przy zakupie wraz z unitem:
1. Pompa ssąca mokra Durr Dental VS 300S................3.900,00 PLN
2. Lampa polimeryzacyjna TKD MOON.........................1.900,00 PLN
3. Kompresor MGF 24/10M z osuszaczem....................4.100,00 PLN
4. Kompresor MGF 24/5S................................................2.400,00 PLN
5. Kompresor Durr T1 z osuszaczem............................6.200,00 PLN
6. Zestaw końcówek Sirona: Kątnica T2 Line A40L, Turbina T2 Boost, Szybkozłączka R LED...........4.400,00
PLN
7. Zestaw końcówek Sirona: Kątnica T1 Line C40L, Turbina T1 Boost, Szybkozłączka R LED...........5.300,00
PLN
8. Zestaw końcówek NSK: Kątnica S-Max M25L, Turbina M600L, Szybkozłączka LED........................3.400,00
PLN
9. FOTELIK PAUL.............................................................2.000,00 PLN
PROMOCJA: Przy wyborze: kompresora, zestawu końcówek, lampy polimeryzacyjnej oraz pompy ssącej - FOTELIK PAUL
GRATIS !
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