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VÁŠ SPOLEHLIVÝ 
PARTNER
INTEGO je nejlepší zubní souprava svého druhu. Je založeno 
na síle inovací a oceňovaném designu našich stávajících  
zubních souprav. Jako spolehlivý partner pro efektivní praxi, 
INTEGO má všechny vlastnosti, které poskytují optimální 
podporu: ergonomický design pro lepší pracovní postupy,  
vysokou úroveň kvality zpracování a designu, a vysokou 
hodnotu – proto je INTEGO naší reprezentativní třídou. 
Enjoy every day. With Sirona.

ERGONOMICKÝ  
DESIGN

KVALITA  
MADE IN  

GERMANY

VYSOKÁ 
HODNOTA

Navrženo pro intuitivní 
ovládání a optimalizované,  
integrované pracovní  
postupy. 
Více na stranách 06 | 09

Definované procesy  
pro zajištění kvality, odolné 
materiály a robustní design 
budoucnosti. 
Více na stranách 18 | 19.

Vynikající výkon a inovativní 
funkce za skvělou cenu,  
přizpůsobené možnosti pro 
vysokou hodnotu. 
Více na stranách  04 | 05
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INTEGO CS

INTEGO TS

INTEGO
¢¢ Zubní souprava s kompaktní vodní jednotkou pro optimální využití prostoru.

¢¢ Uživatelské rozhraní EasyPad pro snadné a intuitivní ovládání.

¢¢ Kompaktní rameno asistentky s širokým rozsahem otáčení.

¢¢ Kontrolovaná kvalita vody s manuálně plněnou lahví na vodu.

¢¢ K dispozici jako model TS se spodním vedením hadic nebo CS s horním vedením hadic.

VYSOKÁ HODNOTA, NA KTEROU SE MŮŽETE 
SPOLEHNOUT.
Váš pracovní den je složitý a na zubní soupravu, kterou si vyberete,  
klade mnoho různých nároků. INTEGO vám poskytne perfektní řešení:
Vyberte si ze dvou modelů, které můžete flexibilně nakonfigurovat.  
Ať už si vyberete INTEGO nebo INTEGO pro, horní nebo spodní vedení  
hadic – každá varianta nabízí optimální výkon za přiměřenou cenu.
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INTEGO pro CS

INTEGO pro TS

INTEGO pro
¢¢ Integrovaný, komplexní hygienický koncept pro dosažení optimálních výsledků.

¢¢ Dotykový displej EasyTouch a integrovaný nožní ovladač pro snadné a intuitivní ovládání.

¢¢ Flexibilní rameno asistentky vhodné pro dvou- nebo čtyřruční ošetření.

¢¢ Četné možnosti vybavení s vysokou hodnotou.

¢¢ K dispozici jako model TS se spodním vedením hadic nebo CS s horním vedením hadic.

pro

pro

pro Tato ikona na následujících stránkách brožury označuje 
vybavení, které je k dispozici pouze s INTEGO pro.

VYSOKÁ HODNOTA, NA KTEROU SE MŮŽETE 
SPOLEHNOUT.



Prémiové polstrování
Bezešvé, vysoce kvalitní polstrování 
zajistí komfort i během dlouhotrva-
jících zákroků.

Lounge polstrování
Měkké, příjemné na povrh, pohodlné 
na sezení pro maximální relaxaci. 
Tvarovaný povrh pro perfektní  
polohování.

BAREVNÉ KOMBINACE

ELEGANTNÍ SVĚT
Klasické nadčasové kombinace pro vysoce kvalitní vzhled.

PŘIROZENÝ SVĚT
Měkké teplé odstíny pro uklidňující léčebné prostředí.

VITÁLNÍ SVĚT
Živé barvy a světlé tóny pro moderní prostředí plné života.

Carbon* Aubergine Platinum Pacific*

Basalt Rosewood* Cherry Sapphire

Spring Sunset Orchid Lagoon

ERGONOMICKÝ DESIGN, NA KTERÝ SE 
MŮŽETE SPOLEHNOUT.
Zubní souprava je srdcem vaší praxe. INTEGO dokonale kombinuje vzhled 
a funkčnost - takže můžete pohodlně pracovat za optimálních podmínek. 
Kromě jejich harmonického designu, koordinovaných komponentů a 
různých barevných kombinací, zubní soupravy INTEGO splňují přísná 
kritéria naší ergonomické koncepce. INTEGO se přizpůsobí stylu vaší 
praxe – a vaší chuti.

* Dostupné barvy pro Lounge polstrování
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ERGONOMICKÝ DESIGN, NA KTERÝ SE 
MŮŽETE SPOLEHNOUT.

CENAMI OVĚNČENÝ DESIGN 
Společnost Sirona získala u mnoha svých produktů prestižní ocenění 
za design, včetně cen ret dot design, iF Product Design Award Gold, 
iF Communication Design Award a Good Design Award. 
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SKVĚLÉ VÝSLEDKY
Každá léčba je složitý proces. Naše ergonomická 
zařízení umožňují optimální přístup k pacientovi 
a bezproblémový pracovní postup při ošetřování 
s vysokou úrovní pohodlí pacienta. INTEGO 
kombinuje každý rozměr ergonomie, aby pro vás 
bylo ošetřování jednodušší. Dosahujte skvělých 
výsledků i na konci dlouhého pracovního dne – 
s vašimi odbornými znalostmi a s podporou naší 
zubní soupravy.

1 2 3 44321 INTUITIVNÍ 
SEZENÍ

POHODLNÉ 
POLOHOVÁNÍ

OPTIMÁLNÍ 
VIDITELNOST

INTEGROVANÝ 
PRACOVNÍ 
POSTUP

SKVĚLÉ 
VÝSLEDKY

Větší svoboda pohybu
Tenké opěradlo pro ideální 
volnost pohybu nohou, 
fl exibilní umístění nožního 
ovládání.

Optimalizované umístění 
nástroje
Dokonalá koordinace 
ramene lékaře a asistenta, 
fl exibilní umístění přídav-
ného tácku na modelu s 
horním vedením hadic a se 
spodním vedením hadic.

Pohodlné pracovní stoličky
HUGO, CARL, PAUL

Snadné nastavení zubní 
soupravy
Flexibilní nastavení výšky, 
otočné plivátko.

Nejlepší podpora páteře
Ergonomické, komfortní 
polstrování. Synchronizo-
vané pohyby opěradla a 
sedadla  pro optimální 
polohování pacienta. Není 
potřeba žádné přenastave-
ní opěrky hlavy, když je 
podpěra zad sklopena.

Větší komfort pro pacienta
Jemný pohon zdvihu 
křesla, loketní opěrky, 
podnožka Vario.

Dokonalé osvětlení Dokonalé osvětlení 
ošetřované oblastiošetřované oblasti
Pracovní světlo LEDview Pracovní světlo LEDview Pracovní světlo LEDview 
nebo LEDlight, LED nebo LEDlight, LED 
osvětlení nástroje.osvětlení nástroje.

Flexibilní opěrky hlavyFlexibilní opěrky hlavyFlexibilní opěrky hlavy
Plochá opěrka hlavy nebo Plochá opěrka hlavy nebo Plochá opěrka hlavy nebo 
opěrka se dvěma klouby.opěrka se dvěma klouby.opěrka se dvěma klouby.

Perfektní intraorální snímkyPerfektní intraorální snímkyPerfektní intraorální snímky
SiroCam F nebo SiroCam SiroCam F nebo SiroCam SiroCam F nebo SiroCam 
AF, monitor 22" HD na AF, monitor 22" HD na 
zubní soupravě.zubní soupravě.

Intuitivní ovládání
Uživatelské rozhraní 
EasyPad nebo dotyková 
obrazovka EasyTouch.

Integrované funkce 
stolních zařízení
Integrované ovládání 
kroutícího momentu pro 
endodoncii,
Apexlokátor na obrazovce 
EasyTouch.

Moderní zařízení
Inovativní nástroje, 
moderní systém komunikace 
s pacientem SIVISION,
USB, SD karta a 
Ethernetové rozhraní.

■ Klinicky perfektní

■ Esteticky dokonalý

■ Ideální pro úspěch 
vaší praxe

1 2 3 4
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SKVĚLÉ 
VÝSLEDKY

IN
TUITIVNÍ 

SEZENÍ POHODLNÉ 

VIDITELNOST

OPTIMÁLNÍ 

PR
ACOVNÍ POSTUP

                INTEGROVANÝ

POLOHOVÁNÍ



INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
Obtížná ošetření vyžadují vaši plnou koncentraci. To je důvod, proč je 
INTEGO intuitivní - s dvěma novými, snadno pochopitelnými uživatelskými 
rozhraními a inovativními nástroji pro ošetřování bez stresu. Tyto nástroje 
Vám umožní soustředit se na to, co je opravdu důležité – pacient a 
perfektní výsledek ošetření.

EasyPad
Jasné a intuitivní uživatelské rozhraní je standardní 
výbavou u INTEGO i INTEGO pro.

EasyTouch
Toto uživatelské rozhraní může být zabudováno 
jako volitelná výbava do INTEGO pro. Větší komfort 
při ovládání díky technologii intuitivní dotykové 
obrazovky a další ovládací a zobrazovací možnosti.

Apexlokátor
Do rozhraní EasyTouch může být integrován také 
Apexlokátor, který umožňuje stálou kontrolu 
pracovní hloubky v průběhu endodontického 
ošetření.

Integrované řízení točivého momentu
Motor se automaticky zastaví, když je dosaženo 
nastaveného maximálního kroutícího momentu. 
Tím je zajištěna vyšší bezpečnost a perfektní 
průběh endodontického ošetření.

Mikromotor BL ISO E 
Obzvláště lehký, kompaktní a s rozhraním ISO. Otáčky 
a kroutící moment jsou ideální pro endodontické 
ošetření.

pro

pro
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SPRAYVIT E

Optimální viditelnost s 

LED světlem.
SIROSONIC L SCALER 

Násadec a špičky mohou být sterilizovány; 

kontrolované lineární kmitání.

S elektronickým ovládáním výkonu a 

chlazení.

SIROCAM F NEBO AF

Snadno instalovatelné „plug & play“ 

kamery pro pořizování detailních 

intraorálních snímků.

SIROCAM AF s automatickým ostřením 

se ovládá zvláště snadno.

Naši kompletní řadu nástrojů naleznete na sirona.com

SKVĚLÉ 
VÝSLEDKY

INTUITIVNÍ 

SEZENÍ
POHODLNÉ 

VIDITELNOST

OPTIMÁLNÍ 

PR
ACOVNÍ POSTUP

                IN
TEGROVANÝ

POLOHOVÁNÍ



FLEXIBILITA PRO BUDOUCNOST
V dobré praxi zvyšují vlastní nastavení vaše pohodlí. To je důvod, proč si 
můžete nakonfigurovat INTEGO přesně tak, jak potřebujete pro optimální 
podporu vašeho pracovního postupu. Flexibilita ale pro nás znamená ještě 
něco více – INTEGO si můžete vybavit dalším technickým příslušenstvím  
a rozhraními, takže budete připraveni na budoucí aplikace.



12 I 13 

VÝBĚR ZE DVOU OPĚREK HLAVY
Přímou opěrku hlavy lze nastavit rychle a flexibilně. Jako 
volitelnou výbavu si můžete vybrat opěrku hlavy se dvěma 
klouby, která se snáze polohuje a umožňuje optimální viditelnost 
i v obtížně viditelných místech.

DVĚ RŮZNÁ PRACOVNÍ SVĚTLA – 
VŽDY OPTIMÁLNÍ OSVĚTLENÍ
Výběr ze dvou LED světel pro optimální osvětlení pracovního 
prostoru. Je možné je fl exibilně polohovat a hygienicky obsluhovat 
pomocí bezdotykového senzoru.

RAMENO ASISTENTKY: COMFORT NEBO COMPACT
Oba asistenční prvky jsou velmi skladné a umožňují maximální 
volnost pohybu. U modelu Comfort můžete pracovat pohodlně i 
bez asistenta.

ROZHRANÍ: FLEXIBILITA PRO BUDOUCNOST
Síťové rozhraní v křesle pacienta a USB port na rameni lékaře nebo 
asistentky vám umožní integrovat nové funkce a vaši praxi 
zasíťovat – řešení potíží s pomocí vašehoservisního technika je 
tedy mnohem jednodušší.

Monitor SIVISION 22" AC 
S tímto monitorem můžete vašemu pacientovi vysvětlovat 
intraorální a rentgenové snímky, softwarové a plánovací zobrazení, 
videa a prezentace v PowerPointu přímo v zubní soupravě.

Přímá opěrka hlavy

LEDlight

Rameno asistentky Comfort 

Integrované rozhraní USB Monitor SIVISION 22" AC 

Opěrka hlavy se dvěma klouby

LEDview

Rameno asistentky Compact

Ještě více možností.
Na straně 22 naleznete další možnosti 
konf igurace, jak př izpůsobit INTEGO 
optimálně vašim potřebám.

MNOHO MODELŮ

DESIGN PRO BUDOUCNOST

SKVĚLÉ 
VÝSLEDKY

INTUITIVNÍ 

SEZENÍ
POHODLNÉ 

VIDITELNOST

OPTIMÁLNÍ 

PR
ACOVNÍ POSTUP

                IN
TEGROVANÝ

POLOHOVÁNÍ



PŮSOBIVÉ POHODLÍ PACIENTA
Vaši pacienti také ocení tento komfort: křeslo pacienta INTEGO má ergono-
mický design a společně s opěrkou hlavy zajistí, že se vaši pacienti budou 
cítit obzvlášť pohodlně. Křeslo je možné snížit natolik, že se do něj snadno 
dostanou i ti nejmenší pacienti. A není pochyb o tom, že pacienti, kteří mají 
pocit pohodlí, se cítí bezpečněji a zůstávají svému lékaři věrní.

OPĚRKA HLAVY SE DVĚMA KLOUBY

Rychle nastavitelné podle různých léčebných 

situací a pacientů různých postav.

VELMI KVALITNÍ POLSTROVÁNÍ

Kvalitní polstrování zajišťuje pohodlí 

i při dlouhém ošetření.

OPĚRKY RUKOU

Vaši pacienti si mohou pohodlně opřít své 

paže. Levá loketní opěrka se používá jako 

opora při posazování a vstávání z křesla; 

pravá se sklopí z cesty.

SYNCHRONIZOVANÉ POHYBY OPĚRADLA A SEDÁKU 

PRO OPTIMÁLNÍ POLOHOVÁNÍ PACIENTA

Sklápění opěradla odpovídá pohybu páteře pacienta, 

aby se zabránilo natahování a kompresi.
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PŮSOBIVÉ POHODLÍ PACIENTA

POLOHOVACÍ SYSTÉM

Unikátní pohon zdvihání křesla opatrně 

přesouvá pacienty do správné polohy. OPĚRKA NOHOU VARIO

Opěrku nohou Vario, která je dodávána s 

čalouněním Premium, lze snadno 

prodloužit, aby bylo zajištěno ergonomické polo-

hování i pro velmi vysoké pacienty.

SKVĚLÉ 
VÝSLEDKY

INTUITIVNÍ 

SEZENÍ
POHODLNÉ 

VIDITELNOST

OPTIMÁLNÍ 

PR
ACOVNÍ POSTUP

                IN
TEGROVANÝ

POLOHOVÁNÍ



BEZPEČNÁ HYGIENA
Zubní lékaři na celém světě mají nejvyšší nároky na bezpečnost svých  
pacientů a svého pracovního týmu. Hygienická koncepce INTEGO je navržena 
tak, abyste mohli rychle a snadno dodržovat všechny hygienické předpisy. 
Konstrukce ramene asistentky a vodní jednotky zajišťuje, že hygienické 
procedury jsou mnohem jednodušší a méně časově náročné. To vše  
zaručuje dokonalou likvidaci infekcí, což je skvělé pro vás, vaše pacienty,  
i váš tým.

INTEGO
Kompaktní vodní jednotku i rameno asistentky je možné přizpůsobit podle mnoha různých potřeb a požadavků pomocí volně volitelných 
odsávacích systémů a hygienických zařízení.

FUNKCE PROPLACHOVÁNÍ

Automaticky pročistí 

všechny vodní cesty 

nástrojů na straně lékaře i 

asistentky.

ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

Je kompatibilní se všemi 

běžnými mokrými a suchými 

odsávacími systémy, včetně 

odlučovače amalgámu.

PLIVÁTKO

Odnímatelné a otočné, snadno se 

čistí a je snadno přístupné.

Láhev s destilovanou vodou
Pro kontrolovanou kvalitu vody. Může být také 
naplněna roztokem DENTOSEPT pro permanentní 
dezinfekci a manuální sanitaci.

Automatické čištění sací hadice
Čistící adaptér pro automatické proplachování 
odsliňovače a HVE.

Hladké povrchy
Design povrchu, který je převážně bez spár,  
zajišťuje maximální kontrolu infekce v nejkratší 
možné době.
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INTEGO pro
Komfortní vodní jednotka i rameno asistentky jsou založeny na komplexním pojetí hygieny. Rychle a snadno dosáhnete nejvyšších 
hygienických standardů.

pro

ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

Je kompatibilní se všemi běžnými 

centrálními mokrými a suchými odsávacími 

systémy, včetně odlučovače amalgámu.

PLIVÁTKO 

Odnímatelné a otočné, 

vyrobené z vysoce 

kvalitního skla.

FUNKCE PROPLACHOVÁNÍ A 

AUTOMATICKÉHO PROPLACHOVÁNÍ

Hadice nástrojů je možné rychle 

propláchnout nebo intenzivně čistit 

pomocí čistících adaptérů.

Integrovaný systém dezinfekce
Trvalá dezinfekce všech vodních cest pomocí 
DENTOSEPTu. Funkce automatické sanitace pro 
pravidelnou intenzivní dezinfekci. Lze použít i jako 
manuální dodávkou vody.

Integrované čisticí adaptéry
Pro automatické proplachování hadic nástrojů 
(AutoPurge) a sanitaci vodních cest.

Chemické čištění sací hadice
Nádoba na čisticí prostředek pro chemické 
proplachování odsávacích hadic. Koncentrace 
čisticích prostředků může být individuálně 
upravována.

SKVĚLÉ 
VÝSLEDKY

INTUITIVNÍ 

SEZENÍ
POHODLNÉ 

VIDITELNOST
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KVALITA, NA KTEROU SE MŮŽETE 
SPOLEHNOUT.
Nechceme naše zákazníky jen uspokojovat, chceme na ně zapůsobit.
Proto jsou pro nás kvalita, výkon a servis klíčové. Zubní spuravy Sirona v 
sobě spojují vysokou kvalitu s reálnými inovacemi, které citelně zvyšují 
komfort léčby a práce.

INTEGO NABÍZÍ VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTU A NEJVYŠŠÍ KVALITU –  
V KAŽDÉM OHLEDU

Spolehlivost a odolnost
Precizní a náročné testy kvality a robustní  
materiály zajišťují, že zubní souprava INTEGO je 
velmi spolehlivá s nadprůměrně dlouhou  
životností.

Design budoucnosti
Ve vývojovém centru společnosti Sirona jsou vyt-
vářeny budoucí trendy a připravovány produkty, 
které budou vybaveny pro technologické  
požadavky budoucnosti.

Vysoká kvalita
INTEGO okamžitě ukazuje naši pozornost k detail-
nosti zpracování. Použité materiály – robustní, 
tvárné plasty, uvnitř díly z pevné oceli a hliníku, 
vysoce kvalitní sklo a čalounění – splňují vysoké 
nároky na kvalitu prvotřídního produktu.

Vysoké standardy
Společnost Sirona je technologickým lídrem s více 
než 130letou historií inovací, která nastavuje 
vysoké standardy kvality. Zhruba 290 inženýrů 
a vědců ve výzkumu a vývoji nejenže věnují  
velkou pozornost kvalitě - oni také řídí proces  
inovací.



18 I 19 

KVALITA, NA KTEROU SE MŮŽETE 
SPOLEHNOUT.

Navrženo a vyrobeno v Německu. S použitím 
přesně definovaných postupů, které zajišťují 
největší spolehlivost



INDIVIDUÁLNÍ KONFIGURACE
Vaši zubní soupravu INTEGO si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovovalo 
vašim potřebám a splňovalo vaši vlastní požadovanou vysokou hodnotu.

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA VERZE UŽIVATELSKÉ BALÍČKY BALÍČEK VOLITELNÉ VÝBAVY PRO RAMENO LÉKAŘE NEBO RAMENO ASISTENTKY

INTEGO
Křeslo pacienta
■■ Prémiové polstrování
■■ Přímá opěrka hlavy
■■ Pneumatické nožní ovládání nástrojů  

Rameno lékaře
■■ 5 pozic instrumentů
■■ Uživatelské rozhraní EasyPad
■■ Podpora dvou rotačních instrumentů 

Rameno asistentky
■■ Kompaktní provedení na otočném rameni namontovaném přímo na vodní jednotku
■■ 4 pozice instrumentů
■■ Odsliňovač a HVE 

Vodní blok
■■ Kompaktní design
■■ Standardní mokré odsávání
■■ Příprava pro integraci systému láhve s čerstvou vodou 
■■ Plivátko s manuální otočnou funkcí

INTEGO TS
Se spodním vedením hadic 

■■ Výšku ramene lékaře lze upravit a  
upevnit v pozici pomocí pneumatické 
brzdy 

■■ Ergonomický design s flexibilně  
polohovatelným ramenem lékaře a  
pohyblivým držákem tácku 

■■ Dostatečná plocha pro nástroje na  
rameni lékaře a tácku

■■ Standardní třícestná stříkačka
■■ Zdroj světla pro instrumenty na  

straně lékaře
■■ 2 turbínkové hadice
■■ Pracovní světlo LEDlight

■■ Elektronické nožní ovládání C+

■■ SPRAYVIT E na rameni lékaře
■■ Zdroj světla pro instrumenty  

na straně lékaře
■■ 1 turbínková hadice
■■ 1 mikromotor BL ISO E s napájecí  

elektronikou
■■ Pracovní světlo LEDlight

■■ Rozhraní USB
■■ Síťové rozhraní 

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Držák monitoru na nosném sloupku 

světla

INTEGO CS
S horním vedením hadic

■■ Ideální pro nejširší škálu situací při 
ošetření, ať už pracujete samostatně 
nebo v týmu 

■■ Optimální dosah nástrojů: až 90 cm 

■■ Výšku ramene lékaře lze upravit a  
upevnit v pozici pomocí pneumatické 
brzdy

■■ Elektronické nožní ovládání C+

■■ SPRAYVIT E na rameni lékaře
■■ Zdroj světla pro instrumenty na straně 

lékaře
■■ 1 turbínková hadice
■■ 1 mikromotor BL ISO E s napájecí  

elektronikou
■■ OZK SIROSONIC L 
■■ Pracovní světlo LEDview 

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Držák monitoru na nosném  

sloupku světla
■■ Monitor 22" AC

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM AF
■■ Držák monitoru na nosném  

sloupku světla
■■ Monitor 22" AC

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA VERZE UŽIVATELSKÉ BALÍČKY BALÍČEK VOLITELNÉ VÝBAVY PRO RAMENO LÉKAŘE NEBO RAMENO ASISTENTKY

INTEGO pro
Křeslo pacienta
■■ Prémiové polstrování
■■ Pneumatické nožní ovládání nástrojů 
■■ Přímá opěrka hlavy
■■ 4směrový nožní joystick 

Rameno lékaře
■■ 5 pozic instrumentů
■■ Uživatelské rozhraní EasyPad
■■ Podpora dvou rotačních instrumentů
■■ Zdroj světla pro instrumenty na straně lékaře
■■ Elektronika napájení pro motory a OZK 

Rameno asistentky
■■ Komfortní provedení, na nosném rameni s širokým rozsahem otáčení 
■■ 4 pozice instrumentů
■■ Odsliňovač a HVE
■■ Světelný zdroj pro SPRAYVIT E 

Vodní blok
■■ Komfortní design
■■ Příprava pro integraci automatického desinfekčního přístroje
■■ Integrované čisticí adaptéry
■■ Plivátko s manuální otočnou funkcí
■■ Mokré odsávání s ventilem volby místa
■■ Integrované čištění sací hadice proplachováním vodou
■■ Ohřívač vody

INTEGO pro TS
Se spodním vedením hadic 

■■ Výšku ramene lékaře lze upravit a  
upevnit v pozici pomocí pneumatické 
brzdy 

■■ Ergonomický design s flexibilně  
polohovatelným ramenem lékaře a 
držákem tácku 

■■ Dostatečná plocha pro nástroje na  
rameni lékaře a tácku

■■ Elektronické nožní ovládání C+

■■ SPRAYVIT E na rameni lékaře
■■ 1 turbínková hadice
■■ 1 mikromotor BL ISO E 
■■ Pracovní světlo LEDlight

■■ Elektronické nožní ovládání C+

■■ SPRAYVIT E na rameni lékaře
■■ 1 turbínková hadice
■■ 1 mikromotor BL ISO E
■■ OZK SIROSONIC L
■■ Uživatelské rozhraní EasyTouch
■■ Pracovní světlo LEDview 

■■ Rozhraní USB
■■ Síťové rozhraní 

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Držák monitoru na nosném sloupku 

světla

INTEGO pro CS
S horním vedením hadic

■■ Ideální pro nejširší škálu situací při 
ošetření, ať už pracujete samostatně 
nebo v týmu 

■■ Optimální dosah nástrojů: až 90 cm 

■■ Výšku ramene lékaře lze upravit a  
upevnit v pozici pomocí pneumatické 
brzdy

■■ Elektronické nožní ovládání C+
■■ SPRAYVIT E na rameni lékaře
■■ Třetí rotační pozice
■■ 1 turbínková hadice
■■ 2 mikromotory BL ISO E
■■ OZK SIROSONIC L 
■■ SPRAYVIT E na rameni asistentky
■■ Uživatelské rozhraní EasyTouch 
■■ Pracovní světlo LEDview 

■■ Integrované ovládání kroutícího  
momentu 

■■ Apexlokátor včetně držáku
■■ ENDO 6: 1 kolénkový násadec
■■ eControl

 
* Pouze s uživatelským rozhraním EasyTouch.

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Držák monitoru na nosném  

sloupku světla
■■ Monitor 22" AC

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM AF
■■ Držák monitoru na nosném  

sloupku světla
■■ Monitor 22" AC
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ZÁKLADNÍ JEDNOTKA VERZE UŽIVATELSKÉ BALÍČKY BALÍČEK VOLITELNÉ VÝBAVY PRO RAMENO LÉKAŘE NEBO RAMENO ASISTENTKY

INTEGO
Křeslo pacienta
■■ Prémiové polstrování
■■ Přímá opěrka hlavy
■■ Pneumatické nožní ovládání nástrojů  

Rameno lékaře
■■ 5 pozic instrumentů
■■ Uživatelské rozhraní EasyPad
■■ Podpora dvou rotačních instrumentů 

Rameno asistentky
■■ Kompaktní provedení na otočném rameni namontovaném přímo na vodní jednotku
■■ 4 pozice instrumentů
■■ Odsliňovač a HVE 

Vodní blok
■■ Kompaktní design
■■ Standardní mokré odsávání
■■ Příprava pro integraci systému láhve s čerstvou vodou 
■■ Plivátko s manuální otočnou funkcí

INTEGO TS
Se spodním vedením hadic 

■■ Výšku ramene lékaře lze upravit a  
upevnit v pozici pomocí pneumatické 
brzdy 

■■ Ergonomický design s flexibilně  
polohovatelným ramenem lékaře a  
pohyblivým držákem tácku 

■■ Dostatečná plocha pro nástroje na  
rameni lékaře a tácku

■■ Standardní třícestná stříkačka
■■ Zdroj světla pro instrumenty na  

straně lékaře
■■ 2 turbínkové hadice
■■ Pracovní světlo LEDlight

■■ Elektronické nožní ovládání C+

■■ SPRAYVIT E na rameni lékaře
■■ Zdroj světla pro instrumenty  

na straně lékaře
■■ 1 turbínková hadice
■■ 1 mikromotor BL ISO E s napájecí  

elektronikou
■■ Pracovní světlo LEDlight

■■ Rozhraní USB
■■ Síťové rozhraní 

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Držák monitoru na nosném sloupku 

světla

INTEGO CS
S horním vedením hadic

■■ Ideální pro nejširší škálu situací při 
ošetření, ať už pracujete samostatně 
nebo v týmu 

■■ Optimální dosah nástrojů: až 90 cm 

■■ Výšku ramene lékaře lze upravit a  
upevnit v pozici pomocí pneumatické 
brzdy

■■ Elektronické nožní ovládání C+

■■ SPRAYVIT E na rameni lékaře
■■ Zdroj světla pro instrumenty na straně 

lékaře
■■ 1 turbínková hadice
■■ 1 mikromotor BL ISO E s napájecí  

elektronikou
■■ OZK SIROSONIC L 
■■ Pracovní světlo LEDview 

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Držák monitoru na nosném  

sloupku světla
■■ Monitor 22" AC

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM AF
■■ Držák monitoru na nosném  

sloupku světla
■■ Monitor 22" AC

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA VERZE UŽIVATELSKÉ BALÍČKY BALÍČEK VOLITELNÉ VÝBAVY PRO RAMENO LÉKAŘE NEBO RAMENO ASISTENTKY

INTEGO pro
Křeslo pacienta
■■ Prémiové polstrování
■■ Pneumatické nožní ovládání nástrojů 
■■ Přímá opěrka hlavy
■■ 4směrový nožní joystick 

Rameno lékaře
■■ 5 pozic instrumentů
■■ Uživatelské rozhraní EasyPad
■■ Podpora dvou rotačních instrumentů
■■ Zdroj světla pro instrumenty na straně lékaře
■■ Elektronika napájení pro motory a OZK 

Rameno asistentky
■■ Komfortní provedení, na nosném rameni s širokým rozsahem otáčení 
■■ 4 pozice instrumentů
■■ Odsliňovač a HVE
■■ Světelný zdroj pro SPRAYVIT E 

Vodní blok
■■ Komfortní design
■■ Příprava pro integraci automatického desinfekčního přístroje
■■ Integrované čisticí adaptéry
■■ Plivátko s manuální otočnou funkcí
■■ Mokré odsávání s ventilem volby místa
■■ Integrované čištění sací hadice proplachováním vodou
■■ Ohřívač vody

INTEGO pro TS
Se spodním vedením hadic 

■■ Výšku ramene lékaře lze upravit a  
upevnit v pozici pomocí pneumatické 
brzdy 

■■ Ergonomický design s flexibilně  
polohovatelným ramenem lékaře a 
držákem tácku 

■■ Dostatečná plocha pro nástroje na  
rameni lékaře a tácku

■■ Elektronické nožní ovládání C+

■■ SPRAYVIT E na rameni lékaře
■■ 1 turbínková hadice
■■ 1 mikromotor BL ISO E 
■■ Pracovní světlo LEDlight

■■ Elektronické nožní ovládání C+

■■ SPRAYVIT E na rameni lékaře
■■ 1 turbínková hadice
■■ 1 mikromotor BL ISO E
■■ OZK SIROSONIC L
■■ Uživatelské rozhraní EasyTouch
■■ Pracovní světlo LEDview 

■■ Rozhraní USB
■■ Síťové rozhraní 

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Držák monitoru na nosném sloupku 

světla

INTEGO pro CS
S horním vedením hadic

■■ Ideální pro nejširší škálu situací při 
ošetření, ať už pracujete samostatně 
nebo v týmu 

■■ Optimální dosah nástrojů: až 90 cm 

■■ Výšku ramene lékaře lze upravit a  
upevnit v pozici pomocí pneumatické 
brzdy

■■ Elektronické nožní ovládání C+
■■ SPRAYVIT E na rameni lékaře
■■ Třetí rotační pozice
■■ 1 turbínková hadice
■■ 2 mikromotory BL ISO E
■■ OZK SIROSONIC L 
■■ SPRAYVIT E na rameni asistentky
■■ Uživatelské rozhraní EasyTouch 
■■ Pracovní světlo LEDview 

■■ Integrované ovládání kroutícího  
momentu 

■■ Apexlokátor včetně držáku
■■ ENDO 6: 1 kolénkový násadec
■■ eControl

 
* Pouze s uživatelským rozhraním EasyTouch.

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Držák monitoru na nosném  

sloupku světla
■■ Monitor 22" AC

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM AF
■■ Držák monitoru na nosném  

sloupku světla
■■ Monitor 22" AC

*

Bez monitoru

Bez monitoru

S monitorem S monitorem

S monitorem S monitorem



VAŠE INDIVIDUÁLNÍ VOLITELNÁ VÝBAVA
Zde si můžete prohlédnout kompletní seznam všech jednotlivých prvků  
volitelné výbavy, a kontrolní seznam toho, co je zahrnuto v základní konfiguraci.

l Součástí základní konfigurace
¡ Volitelná výbava
n Variace, součást standardní jednotky 
o Volitelná varianta
– Není možné / použitelné
* Balíček SIVISION Start s monitorem

SiR Balíček SIVISION ready 
SiS Balíček SIVISION Start s/bez monitoru
SiA Balíček SIVISION Advance 
S Balíček START / START pro 
A Balíček ADVANCE / ADVANCE pro 
I Balíček INNOVATION / INNOVATION pro 
E Balíček ENDO pro 

Možnosti INTEGO INTEGO  
pro

Křeslo pacienta

2 pozice křesla, polohy S a 0 l l
Centrální rozvodná skříňka l l
Systém zdvihání křesla 140 kg n –

Systém zdvihání křesla 185 kg o l
Rovná opěrka hlavy n n
Opěrka hlavy se dvěma klouby o o

Polstrování Premium n n
Lounge polstrování o o

4směrový nožní joystick ¡ l
Podsedák pro malé pacienty ¡ ¡

Loketní opěrka, pravá, sklopná ¡ ¡

Loketní opěrka, levá ¡ ¡

Sada ventilů pro externí zařízení ¡ ¡

Souprava pro redukci tlaku ¡ ¡

Souprava pro instalaci krytu ¡ ¡

Samostatná rozvodná skříňka ¡ ¡

Základní deska pro nerovné podlahy, úprava pro 
instalaci řady C, která má být nahrazena

¡ ¡

Rameno lékaře

Výškově nastavitelné opěrné rameno s  
pneumatickou brzdou

l l

5 pozic instrumentů l l
Podpora pro 2 rotační instrumenty včetně napájení  
bez osvětlení

l l

Pneumatické nožní ovládání nástrojů n n
Elektronické nožní ovládání C+ o¢A, I o¢S, A, I

Uživatelské rozhraní EasyPad s podporou 2 uživatelů l n
Uživatelské rozhraní EasyTouch s podporou 4 uživatelů – o¢A, I

SPRAYVIT E se světlem o¢A, I o¢S, A, I

SPRAYVIT E se světlem (voda na levé straně) o¢A, I o¢S, A, I

Standardní třícestná stříkačka o¢S –

Turbínková hadice se světlem ¡¢2 x S, A, I ¡¢S, A, I

Turbínková hadice Borden ¡ –

Mikromotor BL ISO E s hadicí ¡¢A, I –

Mikromotor BL ISO E s hadicí (příprava pro Apexlokátor) – ¡¢S, A, 2 x I

Druhý mikromotor BL ISO E (příprava pro Apexlokátor) – ¡¢I

OZK SIROSONIC L ¡¢I ¡¢A, I

Třetí rotační pozice ¡ ¡¢I

Polymerizační lampa Satelec Mini LED – ¡

Zdroj světla pro turbínku a SPRAYVIT E ¡¢S, A, I l
Souprava ovládání kroutícího  momentu ¡ ¡¢E

eControl, zvýšení rozsahu otáček motoru od 100 
do 40.000 ot/min.

¡ ¡¢E

Apexlokátor – ¡¢E

ENDO 6:1 kolénkový násadec ¡¢ ¡¢E

Prohlížeč intraorálních rentgenových snímků ¡ ¡

Funkce propláchnutí a ruční dezinfekce ¡ –

Funkce propláchnutí – l
Přídavný držák tácků pro 2 tácky standardní velikosti ¡ ¡

Silikonová podložka pro rameno lékaře TS ¡ ¡

Přídavný držák tácků CS pro 1 tácek standardní velikosti ¡ ¡

Možnosti INTEGO INTEGO  
pro

Přídavný držák tácků CS pro 2 tácky standardní 
velikosti

¡ ¡

Silikonová podložka pro rameno lékaře CS ¡ ¡

Náhradní silikonové návleky na rukojeti ¡ ¡

Přídavný držák kamery pro rameno lékaře TS ¡ ¡

Rameno asistentky

Verze Compact, otočný, namontovaný přímo na 
vodním bloku

n –

Verze Comfort, na nosném rameni s širokým 
rozsahem otáčení

o l

4 pozice instrumentů l l
Odsliňovač a HVE l l
SPRAYVIT E se světlem o¢ o¢I

SPRAYVIT E se světlem (voda vlevo) o¢ o¢I

Standardní třícestná stříkačka o –

2. pozice HVE ¡ ¡

Polymarizační lampa Satelec Mini LED ¡ ¡

Ovládací klávesnice ¡ ¡

Světelný zdroj pro SPRAYVIT E ¡¢ l
Silikonová podložka pro rameno asistentky Comfort ¡ ¡

Vodní blok

Design Compact, příprava pro láhev s čerstvou vodou l –

Design Comfort, příprava pro integrované  
desinfekční zařízení

– l

Plivátko s manuální otočnou funkcí l l
Snížená cena bez plivátka o –

Příprava pro standardní mokré odsávání n –

Příprava pro mokré odsávání s automatickou  
kontrolou odsávání

o –

Ventil volby soupravy o n
Ventil plivátka Dürr o o

Automatický separátor o o

Odlučovač amalgámu o o

Vzduchový venturi system (Air Venturi) o –

Láhev s čerstvou vodou bez přepnutí na přívod z řádu o –

Láhev s čerstvou vodou s přepnutím na přívod z řádu o –

Integrovaný dezinfekční systém s permanentní  
dezinfekcí vodních cest a funkcí automatické sanitace

– ¡

Ohřívač vody ¡ l
Čisticí systém sací hadice vodním proplachováním ¡ n
Chemický čisticí systém sací hadice – o

Pracovní světla

LEDlight o¢S, A o¢S

LEDview o¢I o¢A, I

Rameno pro instraorální RTG  HELIODENTPLUS ¡ ¡

Komunikace s pacientem

Rozhraní USB v rameni lékaře nebo asistenta ¡¢SiR, SiS, SiA ¡¢SiR, SiS, SiA

SIROCAM F ¡¢SiS ¡¢SiS

SIROCAM AF ¡¢SiA ¡¢SiA

Držák monitoru na nosném sloupku světla ¡¢SiS, SiA ¡¢SiS, SiA

Monitor 22" AC (s integrovanou napájecí jednotkou)* ¡¢SiS, SiA ¡¢SiS, SiA

Síťové rozhraní ¡¢SiR,  SiS, SiA ¡¢SiR,  SiS, SiA
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VAŠE INDIVIDUÁLNÍ VOLITELNÁ VÝBAVA

Pracovní stolička HUGO Pracovní stolička CARL Pracovní stolička PAUL (na obrázku 
s přídavnou obručí pro nohy) 

Přídavný otočný tácek pro rameno 
lékaře CS

Přídavný otočný tácek pro rameno 
lékaře TS

Standardní třícestná stříkačka Polymerizační lampa Satelec Mini 
LED 

Prohlížeč rentgenových snímků

Přídavný držák pro kameru (pro ra-
meno lékaře TS)

Rameno asistentky Comfort s uživa-
telským rozhraním

Elektronické nožní ovládání C+

 
4směrový nožní joystick

Sada ventilů pro externí zařízení Rameno pro instraorální RTG  
HELIODENTPLUS 

Monitor 22" AC INTEGO bez plivátka

LEDlight LEDview SIROCAM F SIROCAM AF
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VŽDY 
V ČELE 
INOVACÍ!

Jako globální lídr inovací pro dentální zařízení neustále investujeme do výzkumu 
a tím do budoucnosti moderní stomatologie. Pomocí síťových digitálních techno-
logií s integrovanými řešeními a optimalizací pracovních postupů vytváříme lepší 
výsledky léčby, větší komfort a bezpečnost pro pacienta, jakož i úsporu času a 
nákladů v každodenní práci. Kombinace neustálé inovační síly a globálně rostoucí 
prodejní a servisní struktury dělá ze společnosti Sirona jedničku celosvětového 
trhu, které důvěřují tisíce lékařů a laboratoří po celém světě. Enjoy every day. With 
Sirona.

CAD/CAM systems
Systémy CAD / CAM 
Od průkopníka nové normy. 
Již 30 let se zabýváme 
vývojem digitální stomato-
logie a vytváření nových 
možností pro budoucí praxi 
a laboratoře.
 

Zobrazovací systémy
Nejlepší kvalita obrazu s 
nejnižší dávkou záření. Více 
než 100 let vývoje rentge-
nových paprsků pro zubní 
praxi z nás dělá partner pro 
inovace číslo 1.
 

Zubní soupravy
Vizitka moderních ordinací. 
Snažíme se vytvořit ideální 
ergonomickou a inovační 
zubní soupravu. Individuálně 
ušité na míru pro pohodu 
pacienta a podle požadavků 
lékaře.

Přístroje
Výhody, které mluví samy 
za sebe. Dbáme na to, aby-
chom poskytovali správnou 
rovnováhu mezi osvědče-
nou kvalitou, individuální 
ergonomií a inovativními 
technologiemi pro uživatel-
sky přívětivou práci.

Hygienické systémy
Schopnost, která vám 
dává bezpečí. Pokud jde o 
hygienu v praxi, nic 
neošidíme.

CAD/CAM systems
Systémy CAD / CAM 

Zubní soupravy

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Německu, www.sirona.com


