UNITY STOMATOLOGICZNE ANLE
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UNITY STOMATOLOGICZNE ANLE

Ergonomiczny fotel stomatologiczny
• bezszwowa tapicerka dostêpna w oœmiu kolorach (opcjonalnie do wyboru tapicerka skórzana ze szwem)
• 11 pozycji pamiêci, w tym pozycja „spluwaczkowa” i pozycja „zerowa”
• zsynchronizowany ruch oparcia i siedziska fotela
• cichy i niezawodny napêd elektromechaniczny dziêki si³ownikom duñskiej firmy Linak
• mo¿liwoœæ sterowania fotelem ze stolika lekarza, z panelu asysty lub sterownikiem no¿nym
• zag³ówek chirurgiczny
• dwa pod³okietniki, w tym prawy odchylany
• wy³¹cznik g³ówny odcinaj¹cy wodê, powietrze oraz pr¹d elektryczny
• blokada fotela podczas pracy koñcówek

Stolik lekarza
• piêæ górnych lub dolnych (opcja) rêkawów silikonowych
• wyposa¿enie standardowe:
- trójdro¿na dmuchawka,
- skaler piezoelektryczny Woodpecker,
- trzy rêkawy pneumatyczne (w tym dwa ze œwiat³em),
- koñcówki NSK: mikrosilnik pneumatyczny FX-205m,
k¹tnica FX25m, turbina Pana-Max 2
• ramiê pantograficzne z hamulcem pneumatycznym
umo¿liwia pewne prowadzenie, ustawienie i blokadê
stolika w ustalonej pozycji
• zbiorniczek na zu¿yty olej
• panel sterowania wszystkimi funkcjami fotela i unitu
• du¿a, obrotowa taca na narzêdzia wykonana
ze stali nierdzewnej (stolik z górnymi rêkawami)
• diodowy negatoskop
• manometr wskazuj¹cy ciœnienie pracy koñcówek
• indywidualna regulacja sprayu dla ka¿dej koñcówki
• podk³adka silikonowa pod narzêdzia
• mo¿liwoœæ dowolnej konfiguracji wyposa¿enia
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Blok spluwaczki
• obrotowa miska spluwaczki wykonana z hartowanego szk³a
• odchylany blok spluwaczki
• nape³nianie kubka automatycznie odmierzon¹ porcj¹ wody
• sp³ukiwanie miski i nape³nianie kubka sterowane
z pulpitu na stoliku lekarza, z panelu asysty lub
sterownikiem no¿nym
• zamkniêty obieg wody destylowanej
• dodatkowa butelka na œrodek do dezynfekcji rêkawów
• podgrzewanie wody do kubka

Halogenowa lampa operacyjna
• dwustopniowa regulacja natê¿enia œwiat³a
• za³¹czanie lampy manualne lub za pomoc¹
czujnika ruchu
• standardowa ¿arówka halogenowa
• natê¿enie œwiat³a 25.000 lux

4 diodowa lampa operacyjna
• p³ynna regulacja natê¿enia œwiat³a
• za³¹czanie lampy za pomoc¹ sensora ruchu

Panel asysty
• konsola zamocowana na obrotowym ramieniu
• sterowanie ruchami fotela oraz nape³nianiem
kubka i sp³ukiwaniem miski
• œlinoci¹g wodny
• ssak powietrzny zasilany z kompresora
• trójdro¿na dmuchawka
• diodowa lampa polimeryzacyjna

10 diodowa lampa operacyjna
• p³ynna regulacja natê¿enia œwiat³a
• za³¹czanie lampy za pomoc¹ sensora ruchu

Sterownik no¿ny

Zag³ówek chirurgiczny
• dwuprzegubowy zag³ówek pozwala
na optymalne ustawienie g³owy pacjenta

• wielofunkcyjny sterownik no¿ny umo¿liwia
sterowanie fotelem, prac¹ koñcówek,
uruchamia nape³nianie kubka i sp³ukiwanie
miski spluwaczki
• sterownik posiada funkcjê przedmuchu
koñcówek, tzw. „chip-blower”
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Nowoczesny design,
funkcjonalna konstrukcja
Stabilna konstrukcja unitu z fotelem
zawieszanym na bloku spluwaczki
oraz ergonomiczne, ruchome ramiê
z dolnymi rêkawami zapewnia
lekarzowi wysoki komfort pracy.

obrotowa miska spluwaczki

wbudowany pojemnik na chusteczki

Wyposa¿enie standardowe:
• trójdro¿na dmuchawka
• skaler piezoelektryczny
• 3 rêkawy pneumatyczne (w tym dwa ze œwiat³em)
• koñcówki NSK
• diodowa lampa polimeryzacyjna
• kamera wewn¹trzustna
• monitor

AL-388SA

Stolik lekarza z elektronicznym
wyœwietlaczem LCD i negatoskopem
do zdjêæ panoramicznych.

mo¿liwa dowolna konfiguracja wyposa¿enia unitu
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Uniwersalny i praktyczny unit
dla ka¿dego lekarza

Obrotowo zamontowane ramiona
stolika lekarza i bloku spluwaczki
umo¿liwiaj¹ komfortow¹ pracê
lekarzom prawo- i leworêcznym
oraz zapewniaj¹ ³atwy dostêp
do pacjenta lekarzowi i asyœcie.

obrotowa miska spluwaczki

mo¿liwoœæ obrotu
stolika lekarza o 180°

mo¿liwoœæ obrotu
bloku spluwaczki o 180°

Wyposa¿enie standardowe:
• trójdro¿na dmuchawka
• skaler piezoelektryczny
• 3 rêkawy pneumatyczne (w tym dwa ze œwiat³em)
• koñcówki NSK
• diodowa lampa polimeryzacyjna
• kamera wewn¹trzustna
• monitor

AL-388SB

Doskonale sprawdza siê w gabinetach,
w których z unitu korzysta wielu lekarzy.

mo¿liwa dowolna konfiguracja wyposa¿enia unitu
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Optymalna funkcjonalnoœæ,
nowoczesny wygl¹d
Ergonomiczna konstrukcja,
funkcjolanoœæ oraz doskona³y
stosunek jakoœci do ceny sprawia,
¿e jest to najczêœciej wybierany
przez lekarzy model unitu.

miska spluwaczki i pó³ka
wykonane z hartowanego,
barwionego szk³a
dostêpne kolory:
przezroczysty, zielony,
niebieski, br¹zowy

Wyposa¿enie standardowe:
• trójdro¿na dmuchawka
• skaler piezoelektryczny
• 3 rêkawy pneumatyczne (w tym dwa ze œwiat³em)
• koñcówki NSK
• diodowa lampa polimeryzacyjna
• kamera wewn¹trzustna
• monitor

AL-398HG

Stolik lekarza wyposa¿ony
w piêciostopniowy mechanizm
blokady rêkawów.

mo¿liwa dowolna konfiguracja wyposa¿enia unitu
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Doskona³a ergonomia,
prosta konstrukcja,
ekonomiczne rozwi¹zanie

Prosta, ergonomiczna budowa zapewnia
komfort pracy lekarza i doskona³y dostêp
do pacjenta.
G³adkie powierzchnie stolika lekarza
i bloku spluwaczki u³atwiaj¹ zachowanie
higieny w gabinecie.

nieruchomy blok spluwaczki

Dwa programy pamiêci fotela:
• pozycja "zerowa"
• pozycja Trendelenburga

Wyposa¿enie standardowe:
• trójdro¿na dmuchawka
• skaler piezoelektryczny
• 3 rêkawy pneumatyczne (w tym dwa ze œwiat³em)
• koñcówki NSK
• diodowa lampa polimeryzacyjna
• kamera wewn¹trzustna
• monitor

AL-398AA

mo¿liwa dowolna konfiguracja wyposa¿enia unitu

Kompresor bezolejowy

Fotelik dla lekarza

• wydajnoœæ: 100 litrów / min.
• zbiornik: 45 litrów
• g³oœnoœæ: 58 dB

• metalowa podstawa
• regulacja wysokoœci siedziska

Unity stomatologiczne ANLE charakteryzuj¹ siê dobr¹ jakoœci¹ wykonania, nowoczesn¹ stylistyk¹, wysok¹ ergonomi¹, ³atwoœci¹ obs³ugi,
bogatym wyposa¿eniem i wyj¹tkowo atrakcyjn¹ cen¹. Producent ma wdro¿ony i certyfikowany system zapewnienia jakoœci zgodny z normami
ISO 9001 oraz ISO 13485. Unity s¹ zgodne z dyrektyw¹ unijn¹ 93/42/EEC i posiadaj¹ certyfikat CE.

Dostêpne kolory • tapicerka ze skóry ekologicznej (ze szwem)

H-1
Light blue

H-2
Dark blue

H-3
Apple green

H-4
Rose

H-5
Orange

Dostêpne kolory • tapicerka bezszwowa PU:

H-6
Off white

H-7
Emerald

P-1
Sky blue

P-2
Dark blue

P-3
Grass green

P-4
Yellow

P-5
Orange

P-6
Ivory

P-7
Apple green

Podane kolory tapicerki maj¹ charakter orientacyjny i mog¹ ró¿niæ siê od orygina³u.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wygl¹dzie i konstrukcji unitów bez wczeœniejszego powiadomienia.

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce:
Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Medycznego „MARKU” M. Krawczyk sp.j. • 42-226 Czêstochowa, ul. Loretañska 31
tel. 34 367 00 00 • fax 34 368 82 50 • e-mail: dental@marku.com.pl • www.marku.com.pl

