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S200 Continental S200 International S200 Continental  
z pakietem PLUS

S200 International  
z pakietem PLUS

S200        

S220 TR International S220 TR Continental Hybrid S220 TR Cart

S220 TR Side Delivery

S220 TR ContinentalS220 TR

S320 TR Continental S320 TR Continental 
z pakietem hybrydowym

S320 TR International S320 TR Side Delivery

S320 TR

S280 TRc Continental S280 TRc International

S280 TRc

S300 Continental S300 International

S300         

S380 TRc Continental S380 TRc International

S380 TRc

S380 TRc Continental 
z pakietem hybrydowym

S210LR Continental S210LR International S210LR Cart

S210         
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CENA ZESTAWU:  106 000 PLN
(rata 1650 PLN*)

unit STERN WEBER S200 Continental 

+ aparat RTG STERN WEBER RX DC
         

+ radiografia cyfrowa ZEN-Xi
         

+ autoklaw SW-17 klasy B, pojemność: 17 l

jako szósty instrument przy stoliku lekarza

gotowy do pracy

wersja ścienna

74 000 PLN 

+ 10 000 PLN
         

+ 10 000 PLN
         

+ 12 000 PLN

na zdjęciu: S320 TRc International

OFERTA DO TY CZY WSZYST KICH MO DE LI UNI TÓW STERN WEBER

ZINTEGROWANE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE 

OFERTA 2022

Ceny dotyczą wyłącznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona.
* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 6,80%)

CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

W wy po sa że niu: 
•   pięć in stru men tów na sto li ku lekarza: 

- strzykawka 
- tur bi na LED STERN WEBER  
- bez sz czot ko wy mi kro silnik LED 
   z kąt ni cą STERN WEBER  
- ska ler pie zo elek trycz ny + 4 ostrza 
- dio do wa lam pa do po li me ry za cji

•  kom pre sor MGF 24/10 GENESI M   
z osuszaczem powietrza

• pom pa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S
• krze seł ko den ty stycz ne

S200 Continental

ZEN-Xi

+

SW-17

+

+
RTG RX DC
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NOWOŚCI

Nowy panel FULL TOUCH MULTIMEDIA:

• dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, 
   jakość HD, wertykalny lub horyzontalny układ 5 obr./min. 
• 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 wewnątrzustna MYRAY C-U2 –  
   jakość HD (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.) 
• pełne sterowanie lampą operacyjną 
• sterowanie pracą fotela  
   (siedzisko – góra/dół; oparcie –  składanie/rozkładanie) 
• możliwość programowania pozycji pracy  
   po 4 dla 4 użytkowników 
• wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”  
   oraz ratunkowej             

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD:
• dotykowy, przeznaczony do dezynfekcji lakarski 
 panel sterowania unitem
• 4 indywidualne profile użytkowników
• programowanie i pamięć ustawień instrumentów
• tryb endo i perio skalera
• obsługa (opcjonalnych) mikrosilnika z funkcją endo 
i zintegrowanego endomentru
• timer
• włącznik urządzeń peryferyjnych

Wykres momentu
 
Nowa opcja dla mikrosilnika pracującego w trybie implant.
Dokumentacja leczenia implantologicznego.
Opcja pozwala na rejestrację i wyświetlanie w czasie rzeczywistym 
wartości momentu obrotowego dostarczanego do narzedzia 
implantologicznego.

02 // UNITY STERN WEBER – WYPOSAŻENIE
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 Nowa konsola lekarza: 
• nowy kompaktowy kształt stolika

• podajniki rękawów (opcjonalnie) wychylane na boki – SideFlex

• odłączalne rękawy instrumentów

• hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza (czujnik dotykowy)

• zdejmowany, sterylizowalny uchwyt (nasadka)

• obrotowa taca z silikonową podkładką montowana w uchwycie pod 
konsolą lekarza

• (opcjonalnie) 6ty instrument z lewej strony konsoli:

radiografia cyfrowa MYRAY ZEN-Xi lub kamera MYRAY C-U2 HD

lub lampa polimeryzacyjna T-LED

• zakres ruchu: 37–80 cm 
• udźwig: pacjent do 190kg 
• cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie 
• dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER i nowe NORDIC  
   dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej 
• przesuwanie siedziska przy rozkładaniu fotela, tak by zagłówek pozostał 
   w strumieniu oświetlenia lampy zabiegowej 
• 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 
• VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka  
   poprzez naciśnięcie podstawy fotela 
• lewy podłokietnik (opcjonalnie prawy)  
• nowa, bardziej elastyczna bezszwowa tapicerka

18 cm

Nowy elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN WEBER SOFT&SLIDE: 
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UNIT STERN WEBER S200

WAŻNY JEST KAŻDY DETAL
Unit S200 to najpopularniejszy unit w linii S od Stern Weber. Połączenie bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki
powoduje, że unity S200 są niezawodnym partnerem w codziennej praktyce. Unit S200 występuje również w wersji
z rękawami od dołu – International. Regulowanie parametrów pracy instrumentów oraz sterowanie unitem  
jest intuicyjne dzięki czytelnemu panelowi sterowania.

zamiana na unit S200 INTERNATIONAL 
(rękawy od dołu) 

+ 1000 PLN = 75 000 PLN

dotykowy panel sterowania z cyfrowym 
wyświetlaczem parametrów pracy i 
zintegrowanym negatoskopem

lampa VENUS PLUS zagłówek  
z blokadą mechaniczną

krzesełko  
asystenckie lub lekarskie 

końcówki STERN WEBER EVO 
ze światłem

skaler Stern Weber z 4 ostrzami lampa T-LED kompresor 24/10 GENESI M 
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

+

02 // UNITY STERN WEBER 
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1.  Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)  
z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6): 
• moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji 
• moduł turbinowy ze światłem 
• moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną 
   regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm 
• moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami 
• moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt  
   rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm2) 
• hamulce rękawów 
• odłączalne rękawy instrumentów 
• aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe 
• przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą 
• hamulec mechaniczny konsoli lekarza 
• obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

      Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negato-
skopem przy konsoli lekarza: 
• możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów 
   oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością:  
   1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik 
• negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym 
• funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skalera  
   do 50% (bez igieł) 
• zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy) 
• włącznik/wyłącznik światła w końcówkach 
• napełnianie kubka pacjenta 
• 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 4 pozycji pracy 
• wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót  
   do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2.  Elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN 300 P  
(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):  
• zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach) 
• 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 ssącej poprzez  
   naciśnięcie podstawy fotela 
• lewy podłokietnik fotela 
• bezszwowa tapicerka 

3.  Halogenowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS  
(temperatura barwowa 4900 K): 
• płynna regulacja natężenia światła (od 8 000 do 35 000 luksów) 
• praca głowicy w 3 płaszczyznach

4.  Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony  
w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością  
obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°): 
• wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość  
   wewnętrznej dezynfekcji rękawów) 
 
5.Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem wyposażona  
w panel sterowania (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, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka  
na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce  
na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

6.  Multimedia  
•  istnieje możliwość instalacji (również w przyszłości) urządzeń 

multimedialnych

Konfiguracja unitu Stern Weber S200 Continental

CENA UNITU: 64 000 PLN

CENA ZESTAWU: 74 000 PLN

+ 2500 PLN*   Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:  
turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – 
 system mokry 

+ 3500 PLN* Bezolejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M  
 z osuszaczem powietrza

+ 1500 PLN* Krzesełko asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,  
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

STERN WEBER KREDYT: ok. 1150 PLN  
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 6,80%
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* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem
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KAMERA WEWNĄTRZUSTNA 
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),  
stopklatka, podział ekranu na 4 części
+ MONITOR NEOVO X-17P montowany 
na statywie lampy operacyjnej  
za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN
   cena poza promocją: 13 400 PLN

RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako 
szósty instrument przy stoliku lekarza 
+ pozycjonery

10 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

AUTOKLAW STERN WEBER SW-17
klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ 
I RENTGENEM

12 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

RTG RX DC EXTEND montowany  
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy 
 + fartuch ochronny

12 000 PLN
   cena poza promocją: 14 000 PLN

RTG RX DC HYPERSPHERE montowany 
na unicie lub na ścianie + wyzwalacz 
bezprzewodowy + fartuch ochronny, 
praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN
   cena poza promocją: 19 000 PLN

RTG STERN WEBER RX DC montowany 
na ścianie + wyzwalacz przewodowy 
+ fartuch ochronny

10 000 PLN
   cena poza promocją: 12 000 PLN
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lampa VENUS LED zagłówek  
z blokadą mechaniczną

krzesełko  
asystenckie lub lekarskie 

końcówki STERN WEBER EVO 
ze światłem

skaler Stern Weber z 4 ostrzami lampa T-LED

UNIT STERN WEBER S200 Z PAKIETEM „PLUS”

DOPRACOWANY W SZCZEGÓŁACH
Unit S200 z pakietem „PLUS” to rozbudowana wersja unitu Stern Weber S200. W skład pakietu „PLUS” wchodzą:
ramię konsoli lekarskiej o estetyce modelu S300, panel sterowania z dużym wyświetlaczem LCD, lampa pola pracy
VENUS LED, hamulec pneumatyczny stolika lekarza, dwuprzegubowe ramię asysty z regulacją w pionie.
Wyselekcjonowany wybór dodatków w obniżonej pakietowo cenie powoduje, że unit S200 z pakietem „PLUS” jest 
atrakcyjnym i wygodnym stanowiskiem pracy. Regulowanie parametrów pracy instrumentów oraz sterowanie unitem 
jest intuicyjne, a 4 profile użytkownika podnoszą komfort użytkowania w większym zespole.

panel sterowania 
z wyświetlaczem LCD

zamiana na unit S200 INTERNATIONAL  
z pakietem „PLUS” (rękawy od dołu) 

+ 1000 PLN = 80 000 PLN

kompresor 24/10 GENESI M 
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

+

02 // UNITY STERN WEBER
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Konfiguracja unitu Stern Weber S200 Continental z pakietem „PLUS”

1.  Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)  
z rękawami od góry wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6)  
na ramieniu o estetyce modelu S300: 
• moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji 
• moduł turbinowy ze światłem 
• moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber 
   z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm 
• moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami 
• moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt  
   rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm2) 
• hamulce rękawów 
• odłączalne rękawy instrumentów 
• aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe 
• przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą 
• hamulec pneumatyczny konsoli lekarza 
• obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

     Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli 
lekarza 
• możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów 
   oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością:  
   1% - turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik  
• możliwość zintegrowania mikorsilnika z funkcją endo i endometrem 
   (opcja) 
• funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera  
   do 50% (bez igieł) 
• zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy) 
• włącznik/wyłącznik światła w końcówkach 
• napełnianie kubka pacjenta 
• 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 po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów 
• wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót  
   do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2.  Elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN 300 P  
(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg): 
• zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach) 
• 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 ssącej poprzez  
   naciśnięcie podstawy fotela 
• lewy podłokietnik fotela 
• bezszwowa tapicerka 

3.  Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED  
(temperatura barwowa: 5000 K):   
• płynna regulacja natężenia światłą od 3000 do 50 000 luksów 
• praca głowicy w 3 płaszczyznach 
• bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4.  Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony  
w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu 
 w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°): 
• wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki  
   (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5.  Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją  
w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (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, równoległa praca  
2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) 
i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

6.  Multimedia  
• istnieje możliwość instalacji (również w przyszłości) urządzeń 
multimedialnych
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KAMERA WEWNĄTRZUSTNA 
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),  
stopklatka, podział ekranu na 4 części
+ MONITOR NEOVO X-17P montowany 
na statywie lampy operacyjnej  
za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN
   cena poza promocją: 13 400 PLN

RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako 
szósty instrument przy stoliku lekarza 
+ pozycjonery

10 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

AUTOKLAW STERN WEBER SW-17
klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ 
I RENTGENEM

12 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

RTG RX DC EXTEND montowany  
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy 
 + fartuch ochronny

12 000 PLN
   cena poza promocją: 14 000 PLN

RTG RX DC HYPERSPHERE montowany 
na unicie lub na ścianie + wyzwalacz 
bezprzewodowy + fartuch ochronny, 
praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN
   cena poza promocją: 19 000 PLN

RTG STERN WEBER RX DC montowany 
na ścianie + wyzwalacz przewodowy 
+ fartuch ochronny

10 000 PLN
   cena poza promocją: 12 000 PLN

CENA UNITU: 69 000 PLN

CENA ZESTAWU: 79 000 PLN

+ 2500 PLN*   Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:  
turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – 
 system mokry 

+ 3500 PLN* Bezolejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M  
 z osuszaczem powietrza

+ 1500 PLN* Krzesełko asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,  
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

STERN WEBER KREDYT: ok. 1230 PLN  
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 6,80%
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* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem
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lampa VENUS LED zagłówek  
z blokadą mechaniczną

krzesełko  
asystenckie lub lekarskie 

końcówki STERN WEBER EVO 
ze światłem

skaler Stern Weber z 4 ostrzami lampa T-LED

UNIT STERN WEBER S210LR

WAŻNY JEST KAŻDY DETAL
Unit stomatologiczny S210LR to rozbudowana wersja najpopularniejszego modelu S200. Unit zaprojektowano z myślą 
o uniwersalnym zastosowaniu zarówno przez leworęcznych jak i praworęcznych użytkowników. Jest to najnowsza pro-
pozycja STERN WEBER uzupełniająca unity w wersach HYBRID (możliwość ustawienia konsoli lekarza i asysty po obu 
stronach pacjenta). Unit ten posiada kolejną funkcjonalność – jaką jest przestawianie w zaledwie kilka chwil całego 
bloku spluwaczki z lewej na prawą stronę fotela. Wszystko to bez udziału serwisu. Konstrukcja pozwala również na sa-
modzielne przełożenie panelu sterowania lekarza z prawej na lewą stronę konsoli. Dostępne 4 profile użytkowników 
z indywidualnymi pozycjami zerowymi, spluwaczkowymi i 4 zabiegowymi sprawiają, że model ten w pełni zmienia się 
dla praworęcznego i leworęcznego operatora.

panel sterowania 
z wyświetlaczem LCD

kompresor 24/10 GENESI M 
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

+

zamiana na unit S210LR INTERNATIONAL  
(rękawy od dołu) 

+ 1000 PLN = 90 000 PLN

zamiana na unit S210LR CART  
(rękawy od dołu) 

+ 4000 PLN = 93 000 PLN

02 // UNITY STERN WEBER
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Konfiguracja unitu Stern Weber S210LR

1.  Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)  
z rękawami od góry wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):  
• ustawna po lewej lub prawej stronie pacjenta 
• moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji 
• moduł turbinowy ze światłem 
• moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber 
   z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm 
• moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami 
• moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt  
   rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm2) 
• hamulce rękawów 
• odłączalne rękawy instrumentów 
• aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe 
• przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą 
• hamulec pneumatyczny konsoli lekarza 
• zdejmowane osłony uchwytów (do sterylizacji) 
• obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

     Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli 
lekarza 
• ustawna po lewej lub prawej stronie konsoli lekarza 
• możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów 
   oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera  
• funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł) 
• zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy) 
• włącznik/wyłącznik światła w końcówkach 
• napełnianie kubka pacjenta 
• 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 po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów 
• wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót  
   do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2.  Elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN 210 P  
(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 160 kg): 
• cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION) 
• dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER i (opcja) nowe NORDIC 
   polecany przy pracy z pacjentem w pozycji leżącej 
• zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach) 
• 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 ssącej poprzez  
   naciśnięcie podstawy fotela 
• dwa podłokietniki fotela 
• bezszwowa tapicerka 

3.  Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED  
(temperatura barwowa: 5000 K):   
• płynna regulacja natężenia światłą od 3000 do 50 000 luksów 
• praca głowicy w 3 płaszczyznach 
• bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia) 
• zdejmowane osłony uchwytów (do sterylizacji)

4.  Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta : 
• ustawny po lewej lub prawej stronie pacjenta 
• wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę 
   z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°): 
• wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki

5.  Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją  
w pionie (zakres: 34 cm) ustawna po lewej lub prawej stronie pacjenta, 
wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, 
obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwacz-
kowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, 
równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki 
ślinociągu) i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

6.  Multimedia  
• istnieje możliwość instalacji (również w przyszłości) urządzeń 
multimedialnych
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KAMERA WEWNĄTRZUSTNA 
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),  
stopklatka, podział ekranu na 4 części
+ MONITOR NEOVO X-17P montowany 
na statywie lampy operacyjnej  
za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN
   cena poza promocją: 13 400 PLN

RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako 
szósty instrument przy stoliku lekarza 
+ pozycjonery

10 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

AUTOKLAW STERN WEBER SW-17
klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ 
I RENTGENEM

12 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

RTG RX DC EXTEND montowany  
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy 
 + fartuch ochronny

12 000 PLN
   cena poza promocją: 14 000 PLN

RTG RX DC HYPERSPHERE montowany 
na unicie lub na ścianie + wyzwalacz 
bezprzewodowy + fartuch ochronny, 
praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN
   cena poza promocją: 19 000 PLN

RTG STERN WEBER RX DC montowany 
na ścianie + wyzwalacz przewodowy 
+ fartuch ochronny

10 000 PLN
   cena poza promocją: 12 000 PLN

CENA UNITU: 79 000 PLN

CENA ZESTAWU: 89 000 PLN

+ 2500 PLN*   Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:  
turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – 
 system mokry 

+ 3500 PLN* Bezolejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M  
 z osuszaczem powietrza

+ 1500 PLN* Krzesełko asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,  
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

STERN WEBER KREDYT: ok. 1390 PLN  
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 6,80%
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* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem
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lampa VENUS LED MCT pneumatyczny zagłówek ATLAXIS krzesełko  
asystenckie lub lekarskie 

końcówki STERN WEBER EVO 
ze światłem

skaler Stern Weber z 4 ostrzami lampa T-LED

UNIT STERN WEBER S300

MAKSYMALNA FUNKCJONALNOŚĆ
Model S300 został wyposażony w najnowsze rozwiązania podnoszące parametry techniczne unitu
stomatologicznego do maksimum dzisiejszych możliwości pracy tego typu sprzętu.
W standardowym wyposażeniu znajdziemy wiele nowości: lampę pola pracy VENUS LED MCT z regulowaną tempera-
turą 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 
sterowania FULL TOUCH MULTIMEDIA o przekątnej 7 cali z jakością obrazu HD. 

panel sterowania 
z dotykowym wyświetlaczem

zamiana na unit S300 INTERNATIONAL  
(rękawy od dołu) 

+ 1000 PLN = 106 000 PLN

możliwość rozbudowy  
o zintegrowaną pompkę  

perystaltyczną

kompresor 24/10 GENESI M 
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

+

02 // UNITY STERN WEBER
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1.  Konsola lekarza z rękawami od góry wyposażona  
w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 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

     Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel stero-
wania, 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) 
• 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

2.  Elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN WEBER 300P  
(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg): 
• cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION) 
• dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER i nowe NORDIC  
   dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej 
• kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji 
   zagłówka, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego (SLIDE) 
• 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

 3.  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)

4.    Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta 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) 
• podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5.  Konsola asystencka z podwójnym łamanym 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

6.  Multimedia  
• istnieje możliwość instalacji (również w przyszłości) urządzeń 
multimedialnych

Konfiguracja unitu Stern Weber S300 Continental
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KAMERA WEWNĄTRZUSTNA 
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),  
stopklatka, podział ekranu na 4 części
+ MONITOR NEOVO X-17P montowany 
na statywie lampy operacyjnej  
za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN
   cena poza promocją: 13 400 PLN

RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako 
szósty instrument przy stoliku lekarza 
+ pozycjonery

10 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

AUTOKLAW STERN WEBER SW-17
klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ 
I RENTGENEM

12 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

RTG RX DC EXTEND montowany  
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy 
 + fartuch ochronny

12 000 PLN
   cena poza promocją: 14 000 PLN

RTG RX DC HYPERSPHERE montowany 
na unicie lub na ścianie + wyzwalacz 
bezprzewodowy + fartuch ochronny, 
praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN
   cena poza promocją: 19 000 PLN

RTG STERN WEBER RX DC montowany 
na ścianie + wyzwalacz przewodowy 
+ fartuch ochronny

10 000 PLN
   cena poza promocją: 12 000 PLN

CENA UNITU: 95 000 PLN

CENA ZESTAWU: 105 000 PLN

+ 2500 PLN*   Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:  
turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – 
 system mokry 

+ 3500 PLN* Bezolejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M  
 z osuszaczem powietrza

+ 1500 PLN* Krzesełko asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,  
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

STERN WEBER KREDYT: ok. 1640 PLN  
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 6,80%
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* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem
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lampa VENUS LED zagłówek  
z blokadą mechaniczną

krzesełko  
asystenckie lub lekarskie 

końcówki STERN WEBER EVO 
ze światłem

skaler Stern Weber z 4 ostrzami lampa T-LED

SOLIDNY I WYTRZYMAŁY
Seria unitów TR to unity, w których blok spluwaczki jest posadowiony na podłożu (przy zmianie wysokości siedziska  
fotela blok spluwaczki i lampa operacyjna pozostają w tym samym położeniu). Staranny dobór materiałów jest  
gwarancją jakości i optymalnej funkcjonalności. Zastosowane w konstrukcji stopy aluminium poprawiają  
charakterystykę mechaniczną unitu i sprawiają, że wszystkie elementy są bardziej trwałe.  

panel sterowania 
z wyświetlaczem LCD

UNIT STERN WEBER S220 TR

zamiana na unit S220 TR SIDE DELIVERY 
(rękawy od dołu) 

+ 6000 PLN = 90 000 PLN

zamiana na unit  S220 TR INTERNATIONAL 
(rękawy od dołu) 

+ 1000 PLN = 85 000 PLN

zamiana na unit S220 TR CONTINENTAL HYBRID  
(rękawy od góry, dla użytkowników prawo- i leworęcznych)  

+ 5000 PLN = 89 000 PLN

zamiana na unit S220 TR CART 
(rękawy od dołu) 

+ 7000 PLN = 91 000 PLN

kompresor 24/10 GENESI M 
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

+

02 // UNITY STERN WEBER
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1.  Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)  
z rękawami od góry wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6)  
na ramieniu o estetyce modelu S300: 
• moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji 
• moduł turbinowy ze światłem 
• moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber 
   z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm 
• moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami 
• moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt  
   rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm2) 
• hamulce rękawów 
• odłączalne rękawy instrumentów 
• aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe 
• przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą 
• hamulec pneumatyczny konsoli lekarza 
• obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza 
 
Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli 
lekarza 
• możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów 
   oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością:  
   1% - turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik  
• możliwość zintegrowania mikorsilnika z funkcją endo i endometrem 
   (opcja) 
• funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera  
   do 50% (bez igieł) 
• zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy) 
• włącznik/wyłącznik światła w końcówkach 
• napełnianie kubka pacjenta 
• 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 po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów 
• wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót  
   do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2.  Elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN 320 P  
(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg): 
• zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach) 
• 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 ssącej poprzez  
   naciśnięcie podstawy fotela 
• lewy podłokietnik fotela 
• bezszwowa tapicerka 

3.  Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED  
(temperatura barwowa: 5000 K):   
• płynna regulacja natężenia światłą od 3000 do 50 000 luksów 
• praca głowicy w 3 płaszczyznach 
• bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4.   Blok spluwaczki stojący na podłożu, wyposażony  
w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę  
z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°): 
• wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki  
   (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5.  Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją  
w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (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, równoległa praca  
2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) 
i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

6.  Multimedia  
• istnieje możliwość instalacji (również w przyszłości) urządzeń 
multimedialnych

Konfiguracja unitu Stern Weber S220 TR Continental
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KAMERA WEWNĄTRZUSTNA 
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),  
stopklatka, podział ekranu na 4 części
+ MONITOR NEOVO X-17P montowany 
na statywie lampy operacyjnej  
za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN
   cena poza promocją: 13 400 PLN

RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako 
szósty instrument przy stoliku lekarza 
+ pozycjonery

10 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

AUTOKLAW STERN WEBER SW-17
klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ 
I RENTGENEM

12 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

RTG RX DC EXTEND montowany  
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy 
 + fartuch ochronny

12 000 PLN
   cena poza promocją: 14 000 PLN

RTG RX DC HYPERSPHERE montowany 
na unicie lub na ścianie + wyzwalacz 
bezprzewodowy + fartuch ochronny, 
praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN
   cena poza promocją: 19 000 PLN

RTG STERN WEBER RX DC montowany 
na ścianie + wyzwalacz przewodowy 
+ fartuch ochronny

10 000 PLN
   cena poza promocją: 12 000 PLN

CENA UNITU: 74 000 PLN

CENA ZESTAWU: 84 000 PLN

+ 2500 PLN*   Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:  
turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – 
 system mokry 

+ 3500 PLN* Bezolejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M  
 z osuszaczem powietrza

+ 1500 PLN* Krzesełko asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,  
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

STERN WEBER KREDYT: ok. 1310 PLN  
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 6,80%
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* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem
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UNIT STERN WEBER S320 TR

CZYSTA INNOWACJA

lampa VENUS LED MCT pneu ma tycz ny za głó wek ATLA XIS krzesełko  
asystenckie lub lekarskie 

panel sterowania 
z dotykowym wyświetlaczem

skaler Stern Weber z 4 ostrzami lampa T-LEDkońcówki STERN WEBER EVO 
ze światłem

Wersja modelu S320 TR została wyposażona w najnowsze rozwiązania podnoszące parametry techniczne unitu
stomatologicznego do maksimum dzisiejszych możliwości pracy tego typu sprzętu.
W standardowym wyposażeniu znajdziemy wiele nowości: lampę pola pracy VENUS LED MCT z regulowaną tempera-
turą 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 
sterowania FULL TOUCH MULTIMEDIA o przekątnej 7 cali z jakością obrazu HD. Model S320 TR został zaprojektowany
w znany z poprzedniej wersji blok stojący na podłożu z niezależnie pracującym fotelem.

kompresor 24/10 GENESI M 
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

+

zamiana na unit S320 TR INTERNATIONAL 
(rękawy od dołu) 

+ 1000 PLN = 111 000 PLN

zamiana na unit S320 TR SIDE DELIVERY
(rękawy od dołu) 

+ 6000 PLN = 116 000 PLN

dołożenie pakietu hybrydowego  
(rękawy od góry, dla użytkowników prawo- i leworęcznych) 

+ 5000 PLN = 115 000 PLN

02 // UNITY STERN WEBER
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Konfiguracja unitu Stern Weber S320 TR Continental

1.  Konsola lekarza z rękawami od góry wyposażona  
w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 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
 Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel stero-
wania, 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) 
• włącznik/wyłącznik światła w końcówkach 
• napełnianie kubka pacjenta oraz spłukiwanie misy spluwaczki 
• możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwięko-
wy 
   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

2.  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 (SOFT MOTION) 
• dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER i nowe NORDIC  
   dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej 
• kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji 
   zagłówka, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego (SLIDE) 
• 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

 3.  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)

4.  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) 
• podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym 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 
6.  Multimedia  

• istnieje możliwość instalacji (również w przyszłości) urządzeń 
multimedialnych
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KAMERA WEWNĄTRZUSTNA 
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),  
stopklatka, podział ekranu na 4 części
+ MONITOR NEOVO X-17P montowany 
na statywie lampy operacyjnej  
za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN
   cena poza promocją: 13 400 PLN

RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako 
szósty instrument przy stoliku lekarza 
+ pozycjonery

10 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

AUTOKLAW STERN WEBER SW-17
klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ 
I RENTGENEM

12 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

RTG RX DC EXTEND montowany  
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy 
 + fartuch ochronny

12 000 PLN
   cena poza promocją: 14 000 PLN

RTG RX DC HYPERSPHERE montowany 
na unicie lub na ścianie + wyzwalacz 
bezprzewodowy + fartuch ochronny, 
praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN
   cena poza promocją: 19 000 PLN

RTG STERN WEBER RX DC montowany 
na ścianie + wyzwalacz przewodowy 
+ fartuch ochronny

10 000 PLN
   cena poza promocją: 12 000 PLN

CENA UNITU: 100 000 PLN

CENA ZESTAWU: 110 000 PLN

+ 2500 PLN*   Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:  
turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – 
 system mokry 

+ 3500 PLN* Bezolejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M  
 z osuszaczem powietrza

+ 1500 PLN* Krzesełko asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,  
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

STERN WEBER KREDYT: ok. 1710 PLN  
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 6,80%
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* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem
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02 // UNITY STERN WEBER

UNIT STERN WEBER S280 TRC

NIEZAWODNY I FUNKCJONALNY

panel sterowania 
z dotykowym wyświetlaczem

lampa VENUS LED zagłówek  
z blokadą mechaniczną

krzesełko  
asystenckie lub lekarskie 

zamiana na unit S280  TRC INTERNATIONAL  
(rękawy od dołu)  

+ 1000 PLN = 96 000 PLN

możliwość rozbudowy  
o zintegrowaną pompkę  

perystaltyczną

Unit S280 TRc jest unitem z fotelem zawieszonym na bloku spluwaczki, co stymuluje płynną współpracę pomiędzy  
lekarzem a asystą oraz oferuje większą przestrzeń pracy. Re gu la cja pio no wa po łożenia fo te la umożli wia do pa so wa nie  
do ca łe go per so ne lu. Usta wie nie in stru men tów na sto li ku, któ re go po łoże nie może być zmie nia ne bez wy sił ku,  
umożli wia przy jęcie przez le ka rza kom for to wej po zy cji w za kre sie po między 9 h i 1 h. Zrów no wa żo na kon struk cja uni tu 
S280 TRc zwięk sza wol ną prze strzeń wo kół pa cjen ta i umożli wia er go no micz ną pra cę, re du ku je zmę cze nie i zwią za ną  
z nim utra tę kon cen tra cji. Możliwość rozbudowy o mikrosilnik z funkcją endo, elektryczny napęd misy spluwaczki,  
multimedia, system radiografii cyfrowej z aparatem RTG i laser zapewnia stworzenie zintegrowanego centrum zabiegowego.

końcówki STERN WEBER EVO 
ze światłem

skaler Stern Weber z 4 ostrzami lampa T-LED kompresor 24/10 GENESI M 
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

+
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1.  Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)  
z rękawami od góry wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6): 
• moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w obudowie metalowej do sterylizacji 
• moduł turbinowy ze światłem  
• moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber  
   z płynną regulacją obrotów: 100 – 40 000 obr./min; 3,3 Ncm 
• moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami 
• moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: 
   prosty/łamany, 6 programów pracy, max. 2200 mW/cm²) 
• hamulce rękawów 
• odłączalne rękawy instrumentów 
• aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe 
• przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą 
• hamulec elektropneumatyczny konsoli lekarza 
• obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza 
• 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) 
• 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 
•  Aseptyczna klawiatura sterowania parametrów pracy przy stoliku 
   lekarza obsługująca: 
– 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 12 pozycji pracy (po 4 dla 3 użytkowników); 
   wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

2.  Elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN 280 P TRC  
(zakres ruchu: 39–79 cm, udźwig: 190 kg): 
• zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach) 
• 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 ssącej poprzez  
   naciśnięcie podstawy fotela 
• lewy podłokietnik fotela, bezszwowa tapicerka  

3.  Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED  
(temperatura barwowa: 5000 K):   
• płynna regulacja natężenia światłą od 3000 do 50 000 luksów 
• praca głowicy w 3 płaszczyznach 
• bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4.  Blok spluwaczki stojący na podłożu wyposażony w szklaną, ręcznie  
odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku  
pacjenta (zakres ruchu: 270°): 
• wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki  
   (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów) 
• podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją  
   w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (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 jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)
6.  Multimedia  

istnieje możliwość instalacji (również w przyszłości) urządzeń  
multimedialnych

Konfiguracja unitu Stern Weber S280 TRc Continental
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KAMERA WEWNĄTRZUSTNA 
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),  
stopklatka, podział ekranu na 4 części
+ MONITOR NEOVO X-17P montowany 
na statywie lampy operacyjnej  
za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN
   cena poza promocją: 13 400 PLN

RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako 
szósty instrument przy stoliku lekarza 
+ pozycjonery

10 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

AUTOKLAW STERN WEBER SW-17
klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ 
I RENTGENEM

12 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

RTG RX DC EXTEND montowany  
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy 
 + fartuch ochronny

12 000 PLN
   cena poza promocją: 14 000 PLN

RTG RX DC HYPERSPHERE montowany 
na unicie lub na ścianie + wyzwalacz 
bezprzewodowy + fartuch ochronny, 
praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN
   cena poza promocją: 19 000 PLN

RTG STERN WEBER RX DC montowany 
na ścianie + wyzwalacz przewodowy 
+ fartuch ochronny

10 000 PLN
   cena poza promocją: 12 000 PLN

CENA UNITU: 85 000 PLN

CENA ZESTAWU: 95 000 PLN

+ 2500 PLN*   Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:  
turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – 
 system mokry 

+ 3500 PLN* Bezolejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M  
 z osuszaczem powietrza

+ 1500 PLN* Krzesełko asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,  
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

STERN WEBER KREDYT: ok. 1480 PLN  
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 6,80%
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* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem
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UNIT STERN WEBER S380 TRC

EKSKLUZYWNA INNOWACJA
Unit S380 TRc to unikalny fotel, pełen funkcji dostosowanych do stylu pracy tych, którzy poszukują innowacyjnych 
rozwiązań. Zsynchronizowany ruch oparcia i podparcia nóg, wysuwany automatycznie podnóżek - każda funkcja 
jest przeznaczona do zapewnienia wyjątkowego komfortu w każdej pozycji. Wszechstronność fotela zapewnia wiele  
możliwości przekształcenia jego pozycji z obszaru chirurgicznego do funkcjonalnych i ergonomicznych pozycji  
indywidualnego planu leczenia. Obrót fotela w pozycji siedzącej ułatwia pacjentom wsiadać i zsiadać.   

lampa VENUS LED MCT pneu ma tycz ny za głó wek ATLA XIS krzesełko  
asystenckie lub lekarskie 

zamiana na unit  
S380 TRC INTERNATIONAL  

(rękawy od dołu) 
+ 1000 PLN = 119 000 PLN

dołożenie pakietu hybrydowego  
(rękawy od góry, dla użytkowników  

prawo- i leworęcznych) 
+ 2000 PLN = 120 000 PLN

panel sterowania 
z dotykowym wyświetlaczem

skaler Stern Weber z 4 ostrzami lampa T-LEDkońcówki STERN WEBER EVO 
ze światłem

kompresor 24/10 GENESI M 
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

+

02 // UNITY STERN WEBER
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1.  Konsola lekarza z rękawami od góry wyposażona  
w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 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
 Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel stero-
wania, 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) 
• 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

2.  Elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN WEBER 380P   
(zakres ruchu: 39-79 cm, udźwig: 190 kg): 
• niezależnie regulowane oparcie, siedzisko i podnóżek 
• fotel obracany o 90 stopni, składany do pozycji krzesła 
• dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER i nowe NORDIC  
   dedykowane 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

 3.  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)

4.  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) 
• podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5.  Konsola asystencka z podwójnym łamanym 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 
6.  Multimedia  

• istnieje możliwość instalacji (również w przyszłości) urządzeń 
 multimedialnych

Konfiguracja unitu Stern Weber S380 TRc Continental
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KAMERA WEWNĄTRZUSTNA 
MYRAY C-U2 - jakość HD (720p),  
stopklatka, podział ekranu na 4 części
+ MONITOR NEOVO X-17P montowany 
na statywie lampy operacyjnej  
za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN
   cena poza promocją: 13 400 PLN

RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako 
szósty instrument przy stoliku lekarza 
+ pozycjonery

10 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

AUTOKLAW STERN WEBER SW-17
klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ 
I RENTGENEM

12 000 PLN
   cena poza promocją: 16 000 PLN

RTG RX DC EXTEND montowany  
na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy 
 + fartuch ochronny

12 000 PLN
   cena poza promocją: 14 000 PLN

RTG RX DC HYPERSPHERE montowany 
na unicie lub na ścianie + wyzwalacz 
bezprzewodowy + fartuch ochronny, 
praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN
   cena poza promocją: 19 000 PLN

RTG STERN WEBER RX DC montowany 
na ścianie + wyzwalacz przewodowy 
+ fartuch ochronny

10 000 PLN
   cena poza promocją: 12 000 PLN

CENA UNITU: 108 000 PLN

CENA ZESTAWU: 118 000 PLN

+ 2500 PLN*   Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem:  
turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – 
 system mokry 

+ 3500 PLN* Bezolejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M  
 z osuszaczem powietrza

+ 1500 PLN* Krzesełko asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,  
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

STERN WEBER KREDYT: ok. 1840 PLN  
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 6,80%
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* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem
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Ekskluzywne innowacje
S380 TRc to unikalny fotel pełen funk-
cji  dostosowanych do stylu pracy tych, 
którzy poszukują innowacyjnych roz-
wiązań. Zsynchronizowany ruch oparcia  
i podparcia nóg, wysuwany automatycz-
nie podnóżek – każda funkcja jest prze-
znaczona do zapewnienia wyjątkowego 
komfortu w każdej pozycji. Każdy ruch 
jest sterowany przez dotykowy panel 
sterowania. Urządzenie może zapamię-
tać do 4 indywidualnych ustawień pra-
cy dla każdego z 4 operatorów. Pozycja 
spoczynkowa pacjenta i pozycja splu-
waczkowa również mogą być spersona-
lizowane. Oprogramowanie kontroluje 
również dwie pozycje: pozycja chirur-
giczna i pozycja Trendelenburga.

Wsparcie komunikacji
Obrót fotela w pozycji siedzącej ułatwia pacjentom wsiadanie i zsia-
danie. W trakcie omawiania sytuacji zdrowotnej pacjenta, doskonała 
ergonomia fotela ułatwia zespołowi stomatologicznemu efektywny 
dialog z pacjentem i sprawia, że pacjent spędza mniej czasu w pozycji 
leżącej w trakcie leczenia. Fotel jest idealny dla wszystkich form le-
czenia stoma tolo gicznego, a pozycja siedząca może być regulowana 
w dowolnej wysokości.

02 // UNITY STERN WEBER – WYPOSAŻENIE
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Unit S380 TRc wersja International (rękawy od dołu) jako Zintegrowane  
Centrum Diagnostyczne, z radiografią MYRAY ZEN-Xi mocowaną na stoliku 
lekarskim jako szósty instrument oraz aparatem RTG RX DC HYPERSPHERE 
mocowanym na unicie.

Przekształcanie pracy
Wszechstronność fotela zapewnia wie-
le możliwości przekształcenia jego  
pozycji z obszaru chirurgicznego do 
funkcjonalnych i ergonomicznych pozycji  
indywidualnego planu leczenia. 
Funkcjonalność S380 TRc może być  
uzupełniona poprzez dodatkową funk-
cję, która umożliwia umieszczenie  
konsoli lekarskiej po stronie asystenckiej 
(pakiet hybrydowy).
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ASEPTYKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Po dwój ne fil try
Po dwój ne fil try ukła du ssa ko we go umiesz czo ne są na kor pu sie uni-
tu. Roz le gła stre fa fil tro wa nia za pew nia mak sy mal ną efek tyw ność 
i re du ku je często tli wość opróżnia nia wkła du fil tru ją ce go. Unit jest 
wyposażony w zawory selekcyjne wy boru pracy rękawa ssakowego. 
Rol ko we pro wad ni ce, po któ rych prze su wa ją się prze wo dy ssa ko we, 
można ła two zdjąć do de zyn fek cji i czysz cze nia.

Spe cjal nie do bra ne po wierzch nie
Ta pi cer ka jest bez sz wo wa, a wy eks po no wa ne ele men ty nie po sia da-
ją żad nych za głę bień, ła two jest więc czy ścić wszyst kie po wierzch nie 
i ry zy ko za ka że nia jest ogra ni czo ne. Ła two zdej mo wal na ta pi cer ka 
umożli wia prostą i efek tyw ną de zyn fek cję. Jej po wierzch nie po kry te 
są po li ureta no wą po wło ką lub wy ko na ne z tech no po li me rów o wy so-
kiej od por no ści na agre syw ne che mi ka lia.

Mo duł in stru men tów
Wy ko na na z mięk kie go si li ko nu pod kład ka pod in stru men ty mo że 
być zdjęta i ste ry li zo wa na w au to kla wie. Dla za pew nie nia wła ści-
we go czysz cze nia i de zyn fek cji rękawy in stru men tów są odłączalne,  
a plastikowa osłona stolika lekarza – zdejmowalna.

Fo lie ochron ne
Pa ne le sterowania le ka rza i asy sty są ła twe do czysz cze nia i wy po sa-
żo ne w fo lie ochron ne jed no ra zo we go użyt ku.

Ła twy do stęp
Osło na za kry wa ją ca głów ne pod ze spo ły uni tu znaj du je się w tyl nej 
części kor pu su i umożli wia szyb ki i ła twy do stęp w cza sie wy ko ny wa-
nia czyn no ści ob słu go wych.

Bez pie czeństwo, na któ rym mo żna po le gać
Aby uła twić co dzien ne obo wiąz ki, Stern We ber do pro wa dził  
do per fek cji au to ma tycz ne sys te my, umożli wia ją ce za gwa ran to wa-
nie speł nie nia hi gie nicz nych stan dar dów przy zre du ko wa niu do mi-
ni mum pra cy ręcz nej. Nie któ re sys te my są do stęp ne tyl ko w wer-
sjach cy fro wych uni tu, in ne w ra mach wy po sa że nia stan dar do we go.  
Każdy sys tem za pew nia cał ko wi te bez pie czeństwo i mak sy mal ny 
spo kój umy słu.

SA NA SPRAY (standard)
Sys tem SA NA SPRAY za wie ra duży zbior ni k na wo dę de sty lo wa ną  
(z pły na mi czysz czą cy mi, je że li są ko niecz ne) uży wa ną we 
wszyst kich in stru men tach i strzy kaw ce. Zbior nik umiesz czo no  
na ze wnątrz kor pu su uni tu, aby uła twić do stęp przy ob słu dze.

AWDS - au to ma tycz ne czysz cze nie ukła du ssa ko we go (opcja)
Au to ma tycz ny sys tem AWDS prze płu ku je i czy ści ka niu le pły nem  
wle wa nym do spe cjal ne go zbior ni ka. Po nie waż cykl czysz cze nia 
trwa tyl ko jed ną mi nu tę, można go sto so wać w prze rwie po mię dzy  
ko lej ny mi pa cjen ta mi.

WHE SYS TEM DE ZYN FEK CJI WO DY (opcja)  
Sys tem zgod ny z EN1717 (DVGW)
Cią gły sys tem de zyn fek cji z od se pa ro wa niem od wo dy miej skiej zgod-
ny ze stan dar dem EN1717. Urzą dze nie Ty pu A za pew nia przerwę  
po między za si la niem w wo dę miej ską, a ukła dem wod nym uni tu,  
dzię ki cze mu speł nio ne są naj now sze stan dar dy ochro ny przed ska-
że niem wo dy. System zawiera zbiornik mieszający w układzie 
unitu wodę utlenioną (stężenie 0,06%) z wodą wodociągową  
w celu zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego.

Sys tem BIO STER (opcja)
Sys tem ten za pew nia de zyn fek cję ukła du sprayu w in stru men tach. 
Au to ma tycz nie ste ro wa ny sys tem wy ko nu je na stępu ją ce czyn no ści:
• prze dmu chu je po wie trzem prze wo dy ukła du  
• na pełnia prze wo dy środ kiem de zyn fe ku ją cym  
• za pew nia obieg wo dy ze środ kiem czysz czą cym przez za da ny czas 
• opróżnia sprężo nym po wie trzem prze wo dy ukła du 
• na pełnia prze wo dy wo dą de sty lo wa ną lub z sie ci za si la ją cej
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ZINTEGROWANE CENTRUM ZABIEGOWE

Apa rat RTG RX DC HY PER SPHE RE
z głowicą pracującą w 3 płaszczyznach
z możliwością montażu na unicie

Swo bod ny ob rót na połą cze niu ku lo wym umoż li wia usta wie-
nie  tu bu sa w do wol nej po zy cji, łącz nie z pio no wą. Au to ma tycz-
na blo ka da do ty ko wa umożli wia szyb ką zmia nę usta wie nia po-
między ko lej ny mi zdjęcia mi.

Pre cy zyj ny i bez piecz ny
Za pro jek to wa na z my ślą o uzy ski wa niu zna ko mi tych, cy fro wych 
zdjęć oraz za pew nie niu bez pie czeństwa i zdro wia pa cjen ta, sta-
ło na pięcio wa gło wi ca RTG z naj mniej szym osią gal nym punk tem              
ogni sko wej (0,4 mm) za każdym ra zem wy ko nu je ostre zdję cia.

12-ca lo wy ko li ma tor (30 cm) po pra wia rów no le głość wiąz-
ki pro mie nio wa nia, co skut ku je jesz cze bar dziej ostry mi  
i do kład ny mi zdję cia mi. 

Bez prze wo do we ste ro wa nie
Apa rat RTG RX DC HYPERSPHERE wy po sa żo ny jest w bezprze-
-wodowy pa nel zdal ne go ste ro wa nia, pozwalający na prosty  
i szybki wybór optymalnego programu ekspozycji. Aparat au-
to ma tycz nie do bie ra wła ści we pa ra me try pracy do wy bra ne go 
przez ob słu gu ją ce go urzą dze nie ob sza ru ana to micz ne go.

Więk sze moż li wo ści dia gno stycz ne

Za mo co wa ny bez po śred nio na uni cie, bez nie do god no ści  
zwią za nych z od dziel ną in sta la cją, z do dat ko wą prze wa gą  
wy ni ka ją cą z po sia da nia za awan so wa ne go, ale zaj mu jące go 
nie wiel ką po wierzch nię urzą dze nia RTG, RX DC z tech no lo gią  
HY PER SPHE RE, ra zem z sen so rem MYRAY ZEN -Xi  
i mo ni to rem LCD two rzą zin te gro wa ne cen trum dia gno stycz-
ne, a ra zem z uni tem – zin te gro wa ne cen trum za bie go we.  
Krót szy czas, na tych mia sto wy re zul tat, sta ła  sku tecz ność.

Możliwość montażu aparatu RTG RX DC HYPERSPHERE na sztycy lampy operacyjnej i radiografii 
cyfrowej MYRAY ZEN-Xi na stoliku lekarza jako szósty instrument
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KOMPLETNY ZESTAW DO ENDODONCJI (dla unitów S300, S320 TR, S280 TRc, S380 TRc)

NOWOŚĆ!
Mikrosilnik endodontyczny dostępny z obsługą narzędzi RECIPROC® i WAVEONE®  

z dedykowaną kątnicą GOLDSPEED EVO E4.

Wielozdaniowy mikrosilnik endodontyczny

MODUŁ ENDODONTYCZNY – STANDARD
Unity posiadające panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH mogą być wyposażone  
w mikrosilnik z regulacją momentu obrotowego. Umożliwia to obsługę narzędzi endodontycznych, które  
wymagają precyzyjnego ustawienia parametrów swojej pracy, takich jak prędkość (regulacja od 100  
do 40 000 obr./min), moment obrotowy i sposób zatrzymania w momencie osiągnięcia określonego  
momentu obrotowego (STOP, AUTOREWERS, AUTOFORWARD).
Dla paneli sterowania FULL TOUCH dostępna jest Biblioteka Pilników, która ułatwia ustawienie  
i pracę sekwencją wybranych narzędzi m.in. PROTAPER®, PROTAPER NEXT®, MTWO®, RACE®.
Istnieje możliwość indywidualnego zaprogramowania sekwencji narzędzi.

MODUŁ ENDODONTYCZNY – z obsługą narzędzi RECIPROC®, WAVEONE®
Mikrosilnik endodontyczny można rozbudować o moduł obsługi narzędzi, które wymagają pracy  
w ruchu posuwisto-zwrotnym. Moduł obsługuje takie narzędzia jak RECIPROC® i WAVEONE®.

KĄTNICA 4:1
Do obsługi mikrosilnika endodontycznego z funkcją obsługi narzędzi RECIPROC®, WAVEONE® wymagana jest specjalnie zaprojektowana  
końcówka GOLDSPEED EVO E4 z przełożeniem 4:1.

 

Zintegrowany endometr LAEC – elektroniczny lokalizator położenia
Zapewnia maksymalną efektywność i kliniczne bezpieczeństwo podczas zabiegów endodontycznych. Pozycja narzędzia w kanale zębowym  
pokazywana jest na bieżąco w formie graficznej na wyświetlaczu panelu sterującego na stoliku lekarza. Jeżeli narzędzie osiągnie  
zaprogramowane przez operatora położenie graniczne, system LAEC wyemituje sygnał ostrzegawczy.
Moduł zintegrowanego endometru dostępny jest dla unitów wyposażonych w panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH.  
Można obsługiwać go w trybie pracy z pilnikami ręcznymi i maszynowymi.
Kątnica GOLDSPEED EVO E4 umożliwia równoległą pracę mikrosilnika endodontycznego z włączonym endometrem bez dodatkowych  
przewodów trzymających pilnik maszynowy.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

KĄTNICA 16:1
Do obsługi standardowego mikrosilnika endodontycznego sugerujemy specjalnie zaprojektowaną  
końcówkę GOLDSPEED EVO E16 z przełożeniem 16:1.
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KOMPLETNY ZESTAW DO CHIRURGII

W przy pad ku za mon to wa nia pompki pe ry stal tycz nej,  
den ty sta mo że za po mo cą bez sz czot ko we go mi kro silnika  
Stern Weber prze pro wa dzać rów nież za bie gi chi rur gii szczęko wej  
oraz im plan to lo gicz ne. Dzię ki no we mu wy świe tla czo wi le karz  
mo że kom for to wo śle dzić sta tus pod łą czo ne go sys te mu. Oprócz  
do star cza nia in for ma cji o dzia ła niu sys te mów hi gie nicz nych  
na ekra nie wy świe tla ne są wszyst kie pa ra metry  
pra cy mi kro silnika.

Tryb chirurgiczny
 
No wa in te rak tyw na elek tro ni ka i kolorowy, dotykowy wyświetlacz  
za pew niają wszel kie osią gi, nie zbęd ne w chi rur gii szczę ko wej.  
W try bie chi rur gicz nym mi kro silnika Stern Weber re gu lo wa na jest 
pręd kość, mo ment ob ro to wy oraz wy daj ność pom pki pe ry stal tycz nej.

Wykres momentu
 
Opcja pozwala na rejestrację i wyświetlanie w czasie rzeczywistym 
wartości momentu obrotowego dostarczanego do narzedzia 
implantologicznego.
Unit bardzo dokładnie i precyzyjnie pobiera zmierzoną wartość, 
przetwarzając ją za pomocą dedykowanych filtrów i odpowiednich 
współczynników mnożenia wybranej kątnicy, a wykryte w ten sposób 
wartości dostarczają dentyście klinicznych wskazań i informacji.
Podana wartość momentu obrotowego jest związana z „oporem” 
napotykanym przez wiertło/wkładkę/implant, a zatem pośrednio 
również z gęstością kości w miejscu implantacji.
Opcja ta pozwala na:
- precyzyjne monitorowanie momentu obrotowego dostarczanego 
przez mikrosilnik, 
- dokładny raport aktywacji narzędzia i wykonanych faz implantacji,
- TAGowanie danych (wprowadzono innowacyjną możliwość 
 „zaznaczenia” na wykresie zidentyfikowanego wyjątkowego punktu, 
który wiąże wykrytą wartość z głębokością wskazaną przez wiertło)
Dane są eksportowane w formacie PDF, CSV, PNG:
- pliki PDF idealnie nadają się do przechowywania raportów 
 w folderze pacjenta
- pliki CSV są idealne do analiz statystycznych i akademickich
- pliki PNG są doskonałe do szybkiej wizualizacji leczenia, nawet 
na tej samej konsoli multimedialnej Full Touch
zebrane dane dostarczają informacje użyteczne dla dowolnej  
późniejszej obróbki sąsiednich oraz przeciwstawnych zębów.
Moment dokręcania implantu można łatwo zarejestrować i dodać 
do dokumentacji leczenia pacjenta (ważne informacje, szczególnie 
w przypadku natychmiastowego obciążenia)

Zin te gro wa na pom pka pe ry stal tycz na
(dla unitów S300, S320 TR, S280 TRc,  
S380 TRc)



64

Za trzy ma nie pracy pompy ssącej 
VACUUM STOP

Prze wo dy ssa ko we można ak tywo wać i wy łączać za po mo cą przy ci sku nożne go  
za mon to wa ne go w pod sta wie uni tu, do stęp ne go dla le ka rza i dla asy sty.

WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Ste row nik nożny

Wie lo funk cyj ny ste row nik nożny do stęp ny jest  
w trzech wer sjach przewodowych: z dźwi gnią z wy-
chy leniem ho ry zon tal nym i w dwóch na ci sko wych 
oraz w wer sji bez prze wo do wej.
Wszyst kie pod sta wo we funk cje i ste ro wa nie można 
ak ty wo wać po przez ste row nik noż ny, co po pra wia hi-
gie nę za bie gu, da je oszczęd ność cza su i po zwa la sku-
pić się na pa cjen cie.
Ste row nik nożny mo że być uży wa ny do wy wo ła nia 
ru chu fo te la, ak ty wo wa nia prze dmu chu po wie trzem 
i spray em, uru cho mie nia pod nie sio ne go in stru men-
tu (ze spray em lub bez). Je że li ka me ra we wnątrz ust-
na jest pod nie sio na, moż na użyć ste row ni ka nożne go  
do za trzy ma nia ob ra zu (stop klat ka).

  

DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

TAPICERKA

LUB

STERN WEBER 
Memory Foam

NORDIC

 wychylany STANDARD

 naciskowo-wychylany PUSH

 progresywno-naciskowy POWER

198
Memory 

Foam

183
Memory 

Foam

186
Memory 

Foam

182
Memory 

Foam

194 
Memory 

Foam

184
Memory 

Foam

197
Memory 

Foam

187
Memory 

Foam

180
Memory 

Foam

196
Memory 

Foam

195
Memory 

Foam

199
Memory 

Foam

193 
Memory 

Foam

192
Memory 

Foam

102
Blu

Atlantico

106
Azzurro

Mediterraneo

113
Blu

Pacifico

136
Azzurro
Indiano

134
Glicine

Giapponese

135
Rosso

Veneziano

115
Salmone
Scozzese

103
Giallo

Nevada

132
Viola 

Mirtillo

123
Verde 

Polinesia

101
Verde

Caraibi

137
Argento
Brillante

121
Grigio

Antracite

130
Nero

Grafite

Tapicerka Memory Foam  
gwarantuje pacjentowi 
maksymalny komfort.

02 // UNITY STERN WEBER – WYPOSAŻENIE



65

Krzesełka STERN WEBER
Er go no micz ne fo te li ki STERN WEBER eli mi nu ją 
nie po trzeb ne na pręże nia ple ców i mi ni ma li zu ją 
na cisk na dol ną część ud, zmniej sza jąc 
w ten spo sób zmę cze nie na ra sta ją ce w trakcie 
dnia ro bo cze go.

standardowe krzesełka dla asysty i lekarza

cena katalogowa: 2200 PLN cena katalogowa: 3500 PLN
ergonomiczne siodło STERN WEBER T9

OŚWIETLENIE

KRZESEŁKA

Lam pa ope ra cyj na VE NUS PLUS
 

Gło wi ca lam py VE NUS PLUS pra cu je w 3 płasz czy znach umoż li-
wia jąc oświe tle nie po la ope ra cyj ne go pod do wol nym ką tem. Wy-
po sa żo na w „mięk ki” start i au to ma tycz ne na ra sta nie na tę że nia 
światła ge ne ru je świa tło o tem pe ra tu rze 4900 K i in dek sie bar wy 
97%. Uży wa jąc po ten cjo me tru moż na zmie niać war tość na tęże nia  
od 8000 do 35 000 luksów. Lam pa wy po sa żo na jest w ła twą  
do czysz cze nia szyb kę ochron ną i wen ty la tor za mon to wa ny w tyl-
nej części, aby zmi ni ma li zo wać ha łas.

Lam pa ope ra cyj na VE NUS LED
 

Precyzyjna, o re gu lar nych kształ tach stre fa oświe tle nia, jed no li ty 
stru mień świa tła, nie za wod ność dzia ła nia oraz efek tyw ność po-
dwój ne go od bły śni ka VE NUS LED wy zna cza ją no wy stan dard lamp 
do oświe tla nia ja my ust nej.

Lam pa ope ra cyj na VE NUS LED MCT
 

Z regulowaną temperaturą barwową i filtrem przeciwpoli-
meryzacyjnym.

Lam pa po li me ry za cyj na T-LED
 

Wy jąt ko wy, opa ten to wa ny przez pro du cen ta in stru ment, wy-
po sa żo ny w pro gra my, któ re speł nią wszyst kie moż li we wy-
ma ga nia. Lek ka, prze gu bo wa kon struk cja, z możliwością ob ro tu  
o 180° i pra cy w po zy cji „pió ro” lub „pi sto let”. Dio dy LED   
o bar dzo du żej spraw no ści, 6 pro gra mów cza so wych, ener gia 
stru mie nia świa tła do 36 000 mJ oraz kom pak to wa obu do-  
wa spra wia ją, że jest to ide al nie za pro jek to wa na i wy ko na na  
lam pa po li me ry za cyj na. 

•  Na tęże nie świa tła od 3000  
do 50 000 luksów

• Tem pe ra tu ra bar wo wa 5000 K
• Her me tycz na osło na przed nia

•  Zdej mo wal ne do ste ry li za cji 
rącz ki

•  Bezdotykowe włączanie  
i wyłączanie, regulacja  
natężenia światla 

• Praca głowicy w 3 
   płaszczyznach

• 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)
• Demontowalne, sterylizowalne  
   uchwyty lampy

• Bezdotykowa obsługa 
   lampy (włącz/wyłącz,  
   regulacja natężenia)
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Monitor dostępny dla wszystkich unitów marki STERN WEBER  
z możliwością zintegrowania z wieloma rozwiązaniami multime-
dialnymi o przekątnej 17” w technologii LED. Posiada możliwość 
instalacji za pomocą oryginalnego uchwytu na maszcie unitu  
z regulacją położenia w poziomie i nachylenia ekranu.

Parametry urządzenia:
• Przekątna: 17 cali
• Rozdzielczość: SXGA 1280x1024
• Szkło optyczne NeoV™; wytrzymała metalowa obudowa
• Wyraźny obraz o dynamicznym współczynniku  
   kontrastu 3000:1
• Uniwersalne wejścia: DVI,  S-Video i CVBS

MULTIMEDIA

Ka me ra we wnątrz ust na C-U2 
Przy ja zna i pro sta w uży ciu, ob słu gi wa na rów nież przez ste row nik noż ny uni tu, 
cał ko wi cie zauto ma ty zo wa na ka me ra ge ne ru je ja sny i wy raź ny ob raz. Ko mu ni ka-
cja z pa cjen tem po przez po ka zy wa nie zdjęć jest pro sta i bez po śred nia. Za sto so-
wa nie zin te gro wa ne go sys te mu me dial ne go zwięk sza za an ga żo wa nie pa cjen ta 
na każdym eta pie za bie gu, mo ty wując go do podjęcia leczenia. Pro sto ta urzą dze nia 
i spo so bu ko mu ni ka cji oraz je go bez po śred niość zwięk sza ją świa do mość pa cjen ta  
i ułatwiają dia lo g z le ka rzem.

• Przekątna: 22 cale
• Technologia podświetlenia LED z wysoką rozdzielczością FHD 1920x1080,  
   kontrast 2 000 000:1, jasność 250 luksów, czas reakcji 3 ms
• Szkło optyczne NeoV™
• Technologia AIP: PIP; wbudowany układ poprawiania obrazu
• Wytrzymała metalowa obudowa
• Przyciski sterowania z sensorem dotykowym dla zabezpieczenia przed  
   uszkodzeniami mechanicznymi
• Uniwersalne wejścia: VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS (RCA x 2),  
   wejście audio
• Wbudowane głośniki (1,5 W x 2)
• Tryb „Podświetlenie” do łatwego oglądania filmów rentgenowskich
• Medyczne napięcie zasilania prądu stałego 24 V
• Wyrób medyczny klasy I (Medical Devices Directive (93/42/EEC));  
   certyfikat medyczny EN60601-1 & IEC60601-1 

Monitor  
NEOVO X-17P

Monitor medyczny  
NEOVO DR-22

ZESTAW:  kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)   
+ monitor medyczny NEOVO DR-22 FULL HD montowany  
na statywie lampy operacyjnej za pomocą  
fabrycznego uchwytu

ZESTAW:  kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)  
+ monitor NEOVO X-17P HD READY montowany  
na statywie lampy operacyjnej za pomocą  
fabrycznego uchwytu cena przy zakupie z unitem: 11 000 PLN 

 
cena przy zakupie z unitem: 12 000 PLN 

Kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)

Monitor medyczny NEOVO DR-22 FULL HD montowany na statywie lampy operacyjnej  
za pomocą fabrycznego uchwytu                       

Parametry urządzenia:
• Rozdzielczość: 1280x720 (HD CMOS)
• Oświetlenie: 8 diod LED z regulacją natężenia 
• Kąt widzenia: 90° (diagonal)
• Głębia ostrości: 5–70 mm (dla struktur do 60 μm)

cena przy zakupie z unitem: 6500 PLN

cena przy zakupie z unitem: 5500 PLN
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OPCJE WYPOSAŻENIA

(●) opcja w zestawie podstawowym  (–) opcja niedostępna(cena) dopłata do ceny podstawowej 

Stolik lekarza S200 S200 
z pakietem 

"Plus"

S210 
LR S300 S220 

TR
S320 

TR
S280 
TRc

S380 
TRc

zamiana panelu sterowania z cyfrowym 
wyświetlaczem parametru pracy 
na panel z wyświetlaczem LCD

2500 ● ● – ● – – –

zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO 
na NSK S-Max (M900L, PTLCL-LED, M25L) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO  
na W&H SYNEA FUSION (TG-98 L, RQ-24, WG-56 LT) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO  
na W&H SYNEA VISION (TK-98 L, RQ-24, WK-56 LT) 
(24 miesiące gwarancji)

5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

zamiana skalera standardowego na podświetlany 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

zamiana skalera standardowego na skaler EMS Piezon 
NO-PAIN 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

zamiana skalera standardowego na skaler podświetlany 
EMS Piezon LED NO-PAIN 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700

zamiana strzykawki trzyfunkcyjnej na sześciofunkcyjną 800 800 800 ● 800 ● ● ●

zamiana mikrosilnika bez funkcji endo 
na mikrosilnik z funkcją endo – 3500 3500 ● 3500 ● 3500 ●

dodatkowy (drugi) moduł rękawa turbinowego 
"ze  światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub 
piaskarki)

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowe-
go  
Stern Weber bez światła (bez funkcji endo)

5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowe-
go  
Stern Weber ze światłem LED (bez funkcji endo)

6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900

dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowe-
go  
Stern Weber ze światłem LED (z funkcją endo)

– – – 10400 – 10400 10400 10400

hamulec pneumatyczny stolika lekarza 1500 ● ● ● 1500 ● ● ●

taca boczna do modelu International 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

uchwyt na 6. instrument na stoliku lekarza  
(kamera, lampa polimeryzacyjna) 900 900 900 900 900 900 900 900

pompka perystaltyczna – – – 7500 – 7500 7500 7500

skaler piezochirurgiczny SURGISON 2  
(rękojeść + 5 końcówek) 
(wymaga zastosowania pompki perystaltycznej)

– – – 7500 – 7500 7500 7500

podgrzewanie wody w instrumentach 900 900 900 900 900 900 900 900
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zintegrowany endometr LAEC - elektroniczny lokalizator 
położenia 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

system RECIPROC® (wymaga zastosowania mikrosilnika  
z funkcją endo oraz kątnicy GOLDSPEED EVO E4) – – – 2500 – 2500 2500 2500

kątnica 4:1 GOLDSPEED EVO E4 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
zestaw do adaptacji jednorazowych końcówek strzy-
kawki PRO-TIP TURBO STARTER KIT (1 adapter + 50 
końcówek)

340 340 340 340 340 340 340 340

rezygnacja z diodowej lampy do polimeryzacji T-LED -1500 -1500 -1500 -1500 -1500 -1500 -1500 -1500

rezygnacja z modułu skalera piezoelektrycznego -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900

Lampa oświetlenia głównego S200
S200 

z pakietem 
"Plus"

S210 LR S300 S220 
TR

S320 
TR

S280 
TRc

S380 
TRc

halogenowa lampa oświetlenia głównego VENUS ● – – – – – ● –
zamiana lampy oświetlenia głównego na 3 osiową 
lampę halogenową VENUS PLUS ● – – – – – ● –

zamiana lampy oświetlenia głównego na lampę 
diodową VENUS LED 2800 ● ● – ● – ● –

zamiana lampy oświetlenia głównego na lampę 
diodową VENUS LED MCT 5600 2800 2800 ● 2800 ● 2800 ●

lampa sufitowa zamiast na unitowej 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

dodatkowa półka montowana na statywie lampy* 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Blok spluwaczki i układ ssący S200
S200 

z pakietem 
"Plus"

S210 LR S300 S220 
TR

S320 
TR

S280 
TRc

S380 
TRc

zamiana misy szklanej na ceramiczną 500 500 500 500 500 500 500 500

elektryczny napęd misy spluwaczki 
(wychylanie w trakcie wywołania pozycji „0”  
i „spluwaczkowej”)

1500 1500 1500 ● 1500 ● 1500 ●

podgrzewana woda w kubku pacjenta 1300 1300 1300 ● 1300 ● ● ●

zawory selekcyjne gwarantujące wybiórczą pracę  
rękawów ssących 1500 1500 1500 ● 1500 ● ● ●

ślinociąg wodny 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

wyciszenie pompy ssącej METASYS 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
zamiana pompy „mokrej” METASYS na „suchą” META-
SYS -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200

zamiana pompy METASYS 
na pompę DÜRR DENTAL VS 300 S 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

wyciszenie pompy ssącej DÜRR DENTAL 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

separator amalgamatu DÜRR DENTAL 
do układu mokrego (dla pompy DÜRR DENTAL) 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

separator amalgamatu METASYS  
do układu mokrego (dla pompy METASYS) 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800

zawór spluwaczkowy (podpięcie spluwaczki do pompy) 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
system AWDS (automatyczna dezynfekcja rękawów 
ssakowych) 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

system WHE (system separacji wody wodociągowej w 
unicie) 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

system BIOSTER  
(wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów) 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400

system WHE i BIOSTER 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500

Stolik lekarza S200
S200 

z pakietem 
"Plus"

S210 
LR S300 S220 

TR
S320 

TR
S280 
TRc

S380 
TRc
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(●) opcja w zestawie podstawowym  (–) opcja niedostępna(cena) dopłata do ceny podstawowej * wymaga konsultacji z działem sprzedaży  

Fotel S200
S200 

z pakietem 
"Plus"

S210 
LR S300 S220 

TR
S320 

TR
S280 
TRc

S380 
TRc

zamiana tapicerki STANDARD  
na tapicerkę MEMORY FOAM 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

zamiana oparcia CLASSIC na oparcie NORDIC 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

zamiana zagłówka STANDARD na zagłówek ATLAXIS 
(blokada pneumatyczna, praca zagłówka w 3 płaszczy-
znach)

3000 3000 3000 ● 3000 ● 3000 ●

zamiana standardowego sterownika nożnego  
(oscylacja horyzontalna) na sterownik  
„naciskowo-wychylany” lub „progresywno-naciskowy”

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

zamiana standardowego sterownika 
nożnego na sterownik bezprzewodowy 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

prawy podłokietnik fotela 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 ●

lewy podłokietnik fotela ● ● ● ● ● ● ● ●

folia ochronna na całe siedzisko fotela (niedostępne dla 
MEMORY FOAM) 480 480 480 480 480 480 480 480

Stolik asysty S200
S200 

z pakietem 
"Plus"

S210 
LR S300 S220 

TR
S320 

TR
S280 
TRc

S380 
TRc

dołożenie trzyfunkcyjnej strzykawki w module asysty 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

dołożenie sześciofunkcyjnej strzykawki w module 
asysty 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

dołożenie modułu rękawa turbinowego "ze  światłem" 
(do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki) 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego bez 
światła 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego ze 
światłem 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900

dołożenie modułu skalera bez światła 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800

zamiana podwójnego panelu asysty na podwójny 
łamany z regulacją w pionie 1400 ● ● ● ● ● ● ●

dodatkowa półka montowana na panelu asysty 750 750 750 750 750 750 750 750

uchwyt na dwa dodatkowe instrumenty 
w panelu asysty 550 550 550 550 550 550 550 550

Kompresor S200
S200 

z pakietem 
"Plus"

S210 
LR S300 S220 

TR
S320 

TR
S280 
TRc

S380 
TRc

zamiana kompresora MGF na kompresor MGF w obu-
dowie 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

zamiana kompresora MGF z osuszaczem powietrza  
na kompresor EKOM z osuszaczem powietrza 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900

wyciszenie kompresora z osuszaczem EKOM DK50-10 
Z/M 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Monitor S200
S200 

z pakietem 
"Plus"

S210 
LR S300 S220 

TR
S320 

TR
S280 
TRc

S380 
TRc

zamiana monitora 17-calowego na 22-calowy FULL HD 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

zamiana pojedynczego uchwytu monitora na podwójny 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Pozostałe S200
S200 

z pakietem 
"Plus"

S210 
LR S300 S220 

TR
S320 

TR
S280 
TRc

S380 
TRc

dodatkowe krzesełko lekarskie lub asystenckie STERN 
WEBER 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500


