UNIT STERN WEBER S320 TR

NOWY

MODEL

2018

CZYSTA INNOWACJA

Nowa wersja modelu S320TR została wyposażona w najnowsze rozwiązania podnoszące parametry techniczne unitu stomatologicznego do maksimum dzisiejszych możliwości pracy tego typu sprzętu.

wania FULL TOUCH MULTIMEDIA o przekątnej 7 cali z jakością obrazu HD. Poza
nowościami unit został zaprojektowany w znany z poprzedniej wersji blok stojący
na podłożu z niezależnie pracującym fotelem.

W standardowym wyposażeniu znajdziemy wiele nowości: lampa pola pracy
VENUS MCT z regulowana temperaturą barwową i ﬁltrem przeciwpolimeryzacyjnym; cichy, płynnie pracujący fotel pacjenta, wykonujący dodatkowy ruch
w poziomie w celu kompensacji położenia siedziska w stosunku do położenia
oparcia; bardziej kompaktowy kształt konsoli lekarskiej wyposażony w podajniki
rękawów SideFlex umożliwiające wychylanie podajnika na boki oraz panel stero-

Opcjonalnie w wyposażeniu unitu mogą znaleźć się takie elementy jak: mikrosilnik endodontyczny z funkcją obsługi instrumentów o ruchu oscylacyjnym
(RECIPROC®/WAVEONE®), zintegrowany endometr, pompa perystaltyczna
z mikrosilnikiem z funkcją IMPLANT, miękka tapicerka z pamięcią kształtu, zintegrowana kamera wewnątrzustna w jakości HD, zintegrowany rentgen punktowy
i radiograﬁa cyfrowa marki MYRAY.
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Standardowa konﬁguracja unitu Stern Weber S320 TR Con�nental - nowy model 2018
 Nowa konsola lekarza z rękawami od góry wyposażona w 5 instrumentów

(zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 45 cm, zakres obrotu do 320°):
• moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
• moduł turbinowy ze światłem
• moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED CEFLA z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000
obr./min, 5,3 Ncm
• moduł skalera piezoelektrycznego CEFLA z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/
endo/paro)
• moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/
łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
• blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
• podajniki rękawów wychylane
na boki - SideFlex
• odłączalne rękawy instrumentów
• aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
• przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
• hamulec elektropneumatyczny stolika
lekarza zintegrowany
w demontowalnym, sterylizowalnym
uchwycie (na prawą stronę)
• obrotowa taca z silikonową podkładką
montowana pod konsolą lekarza
• opcjonalnie:
6 instrument z lewej strony konsoli:
radiograﬁa cyfrowa MYRAY ZEN-X
lub kamera MYRAY C-U2 lub lampa
polimeryzacyjna T-LED

 Nowy panel FULL TOUCH

MULTIMEDIA - dotykowy
wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość
HD obsługujący m.in.:
• możliwość regulacji i programowania parametrów pracy
instrumentów oddzielnie
dla turbiny, mikrosilnika
i skalera z dokładnością: 1%
- turbina i skaler; 10 obr./
min - mikrosilnik, zmiana
kierunku pracy mikrosilnika
(sygnał dźwiękowy)
• obsługa trybu pracy:
zachowawcza/endodncja/
chirurgia/RECIPROC®
(opcjonalnie)
• obsługa zintegrowanego
endometru (opcjonalnie)
• współpraca z kamerą wewnątrzustną MYRAY C-U2 (opcjonalnie)
• włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
• napełnianie kubka pacjenta oraz spłukiwanie misy spluwaczki
• możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy
wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
• włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
• sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/
rozkładanie)
• możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
• wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

 Nowy elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN WEBER 320P TR

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):
• cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie
• dwa typu oparcia: klasyczne STERN WEBER i nowe NORDIC dedykowane do pracy
z pacjentem w pozycji leżącej
• kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka
• ciągłe oświetlenie pola zabiegowego
• płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
• zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
• zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy
opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
• wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu
(uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie
przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/
wyłączeniem lampy operacyjnej
• VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
• lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka
 Nowa diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS LED MCT

(regulowana temperatura barwowa od 4300K do 5600K):
• płynna regulacja natężenia światła od 5000 do 50 000 luksów
• 3-stopniowa regulacja barwy światła: światło ciepłe - 4300K, światło neutralne - 5000K, światło zimne - 5600K
• tryb przeciwpolimeryzacyjny (ﬁltr pomarańczowy)
• praca głowicy w 3 płaszczyznach
• bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)
 Nowy blok spluwaczki stojący na podłożu, wyposażony w szklaną, automatycznie odchylaną,

zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):
• wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
• konsola asystencka z podwójnym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel
sterowania obsługujący: napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie
i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm,
2 ﬁltry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu)
i 3 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty
• podgrzewanie wody w kubku pacjenta
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