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Hekim Konsolu
Ekstra uzun ve kendi
kendini dengeleyen
hortumlarla 5 alet
yerleştirilebilecek 
şekilde tasarlanmıştır. 
Çelik yapısı ve 
poliüretan kaplamaları 
kalite ve sağlamlık 
garantisi sunar.

Asistan Konsolu 
İki aspirasyon
kanülü ve
ilave aletler
için iki yuvayla
donatılmıştır.

Hidrik Grup
Çalışma alanını 
en üst seviyeye 
çıkarmak için
50° dönüş ile 
çıkarılabilir
ve otoklavlanabilir
seramik kreşuar
bulunur.

Actio Koltuk
Dikişsiz skay tıbbi 
deriden ve
yumuşak, rahat 
dolgu malzemesiyle 
üretilmiştir. Üç 
eksende dönebilen 
tetiyer başlığı ve 
iki tip koltuk sırtlığı 
ile 16 renk arasında 
seçim yapma imkânı 
sunar. Entegre kırılma 
önleyici güvenlik 
sistemine sahiptir.

Sade, kompakt
ve işlevsel

Entegre kollar ve kapasitif 
dokunma teknolojisine sahip 
kaplama üzerindeki çok işlevli 
kontrol paneliyle kullanıcı 
ve asistan konsolları 
kompakttır.

10.000 €
+KDV

UTS Kodu:

80553449930176

YIL
  G A R A N T İ

%100’Ü
İTALYA’DA

ÜRETİLMİŞTİR
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Opsiyonel Donanım

Ünitinizi kişiselleştirin

Her şeyden önce 
hijyen

Her ihtiyacınıza uyarlanabilen maksimum yapılandırılabilirlik

Standart Donanım

TKD (İtalyan) marka 
elektrikli ve led ışıklı 

mikromotor

Hekim 
taburesi

Faro marka 
led ışıklı başlık

Paslanmaz
çelik şırınga

Led ışık 
cihazı

Kupling

Fiber optik
midwest türbün çıkışı

Bağımsız
su tedarik şişesi

Faro marka kırmızı kuşak 
1:5 anguldurva

Aspirasyon
kanülleri

Faro led 
reflektör

Vesa montaj
braketi

Miglinico marka 
led ışıklı kavitron

Çok işlevli
ayak pedalı

Hijyen ve Güvenlik Sistemleri 

Standart Donanım
• Bağımsız su tedarik şişesi
• Sıvı geri çekilmesini önleme sistemi
• Güvenli hava akışı aleti

Çıkarılabilir ve 
Otoklavlanabilir Parçalar

Kamçılı Askılı İnce Sırt Dayanağı Geniş Sırt Dayanağı
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Her tarza uygun
güvenilirlik ve teknoloji

Özel cam panelleri sayesinde 
yüksek performans ve 
maksimum hijyen sağlar.

12.000 €
+KDV

UTS Kodu:

8055349930015

Asistan Konsolu
Çift mafsallı kol üzerine 
monte edilmiş cam panel 
ve kapasitif dokunmatik 
teknolojiye sahip asistan 
konsolu.

Çok Fonksiyonlu Kontrol Paneli
Kapasitif dokunmatik teknoloji, enkapsüle 
cam ekran ve poliüretan yüzeylere sahip 
çok fonksiyonlu kontrol paneli.

Koltuk Başlığı
Üç eksende dönebilen koltuk 
başlığı.

Operatör Konsolu
SPRIDO (kamçılı) 
veya askılı hortum 
versiyonlarıyla ekstra 
uzun hortumlara sahip 6 
aleti barındıracak şekilde 
donatılmış operatör 
konsolu.

Hidro Ünite
Hidro ünite, fotöy ile 
entegredir ve pratik 
bir sürgü aralığına 
sahiptir; kreşuar 
180° döner ve 
çıkarılabilir.

Syncro Fotöy
Dikişsiz skay medikal deri ve 
yumuşak dolguya sahip Syncro 
fotöyde koltuk ve ayaklık 
senkronize hareket eder ve 2 tip 
sırt dayama ve 16 renk arasından 
seçim yapma imkanı sunar. 4 adet 
entegre ezilme önleyici güvenlik 
sistemi ile donatılmıştır.

YIL
  G A R A N T İ

%100’Ü
İTALYA’DA

ÜRETİLMİŞTİR
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Opsiyonel Donanım

Ünitinizi kişiselleştirin

Önce hijyen

Her ihtiyacınıza uyum sağlamak için maksimum ayarlanabilirlik

Standart Donanım

Bien Air Mcx elektrikli ve 
led ışıklı mikromotor

Hekim 
taburesi

NSK Ti-Max 
led ışıklı başlık

Paslanmaz
çelik şırınga

Kupling

Fiber optik
midwest türbün çıkışı

Entegre
su tedarik şişesi

NSK S-Max kırmızı kuşak 
1:5 anguldurva

Aspirasyon
kanülleri

Faro led 
reflektör

Miglinico marka 
led ışıklı kavitron

Çok işlevli
ayak pedalı

Vesa montaj
braketi

Hijyen ve Güvenlik Sistemleri 

Standart Donanım
• Sıvı anti-retraksiyon sistemi
• Güvenli hava akışı cihazı

Opsiyonel Donanım
• Hava/su ayırıcı
• Amalgam ayırıcı
• Sürekli dezenfeksiyon sistemi
• Bağımsız su tedarik şişesi

Çıkarılabilir ve 
Otoklavlanabilir Parçalar

Kamçılı Askılı İnce Sırt Dayanağı Geniş Sırt Dayanağı
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En yüksek seviyede 
performansa odaklanan 
teknoloji

15.000 €
+KDV

UTS Kodu:

8055349930008

YIL
  G A R A N T İ

%100’Ü
İTALYA’DA

ÜRETİLMİŞTİR

Asistan Konsolu
Cam kontrol paneli 
ve çift mafsallı 
kol üzerine monte 
edilmiş kapasitif 
dokunma 
teknolojiye 
sahip asistan 
konsolu.

Nice Touch operatör kontrol paneli, 
cam yüzey üzerinde çok işlevli kapasitif 
dokunmatik ekranla birlikte sunulur. Diş 
hekimi konsolundaki her bir alet, tüm 
fonksiyonları basit, sezgisel ve hassas 
bir şekilde etkinleştirmek ve torkun, fiili 
devir sayısının, geri dönme süresinin, 
otomatik ileri ve ileri-geri hareket 
işlevinin ayarlanabilir olması sayesinde 
özellikle endodontik ve cerrahi tedaviler 
gerektiğinde özel parametreleri ayarlamak 
için özel bir menüye sahiptir. Kazıyıcı 
el aleti, önceden ayarlanmış 3 farklı 
çalışma modu ile Kazıma, Perio veya 
Endo için kullanılabilir. Tüm mikromotorlar 
ve kazıyıcılar harici steril irrigasyon için 
yerleşik peristaltik pompa sistemine 
kolayca bağlanabilir.

Operatör Konsolu
SPRIDO (kamçılı) veya askılı 
hortum versiyonunda ekstra uzun 
hortumlarla 6 alet alabilecek 
şekilde donatılmış operatör 
konsolu.

Ekran
7” renkli LCD 
dokunmatik ekran. 
Kontrol paneli, renkli 
poliüretan gövde içinde 
kapsüllenmiş bir cam 
yüzey üzerinde yer alır.

Koltuk Başlığı
Üç eksende 
dönebilen koltuk 
başlığı.

Hidro Grubu
Hidro grup, sürgü aralığına 
sahip fotöy ve 180° dönen 
çıkartılabilir kreşuar ile 
entegredir.

Syncro Fotöy
Dikişsiz skay medikal deri ve yumuşak 
dolguya sahip Syncro fotöyde koltuk 
ve ayaklık senkronize hareket eder. 16 
renk arasından seçim yapma imkanı 
sunar. 4 adet ezilme önleyici güvenlik 
sistemiyle donatılmıştır.
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Opsiyonel Donanım

Ünitinizi kişiselleştirin

Önce hijyen

Her ihtiyacınıza uyum sağlamak için maksimum ayarlanabilirlik

Standart Donanım

Bien Air Mcx elektrikli ve 
led ışıklı mikromotor

Hekim 
taburesi

NSK Ti-Max 
led ışıklı başlık

Paslanmaz
çelik şırınga

Kupling

Fiber optik
midwest türbün çıkışı

Entegre
su tedarik şişesi

NSK S-Max kırmızı kuşak 
1:5 anguldurva

Aspirasyon
kanülleri

Miglinico marka 
led ışıklı kavitron

Faro led 
reflektör

Vesa montaj
braketi

Çok işlevli
ayak pedalı

Aktif Hijyen Sistemleri 

Standart Donanım
• Sıvı anti-retraksiyon sistemi
• Güvenli hava akışı cihazları

Opsiyonel Donanım
• Hava/su ayırıcı
• Amalgam ayırıcı
• Sürekli otomatik dezenfeksiyon sistemi
• Damıtılmış su bağımsız tedarik sistemi

Çıkarılabilir ve 
Otoklavlanabilir Parçalar

Kamçılı Askılı İnce Sırt Dayanağı Geniş Sırt Dayanağı

TKD İtalyan
Led ışık cihazı

PC hepsi bir arada
dokunmatik ekran
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