
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Předmět nabídky

 

stomatologická souprava INTEGO a INTEGO pro 

výrobce:DENTSPLY SIRONA  (Německo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„… SRDCE ORDINACE, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT“ 
Základní sestava stomatologické soupravy obsahuje: 
Stolek s nástroji 

Umístěný na 2-kloubovém, automaticky vyvažovaném rameni s vertikálním zdvihem52 cm 

s pneumatickouaretací. 

Obsahuje pět pozic pro nástroje (bičů u horního vedení nebo držáků u varianty se spodním vedením hadic). 

Každý nástroj je vybaven systémem zamezujícím retrakci, vyfukováním a regulací chladicí vody pro každý nástroj 

zvlášť. 

Souprava umožňuje uložení individuálních nastavení pro dva (s panelem EasyPad) nebo 4 uživatele (s 

EasyTouch). 

Lze vybírat ze tří balíčků vybavení nástrojů (všechny s LED světlem), nožního ovladače a svítidla a balíčku 

ENDO: 

 START pro(řídicí panel EasyPad, 3-f stříkačkaSPRAYVIT E, bezuhlíkový mikromotor BL ISO E, turbínová 

hadice, svítidlo LEDlight, nožní ovladač C+) 

 ADVANCEpro (řídicí panel EasyTouch, 3-f stříkačkaSPRAYVIT E, bezuhlíkový mikromotor BL ISO E, 

turbínová hadice, UOZK SIROSONIC L,svítidlo LEDview PLUS, nožní ovladač C+) 

 INNOVATION pro(řídicí panel EasyTouch, 3-f stříkačkaSPRAYVIT E, 2x bezuhlíkový mikromotor BL ISO E, 

turbínová hadice, UOZK SIROSONIC L, svítidlo LEDview, nožní ovladač C+) 

 ENDO pro (řízení krouticího momentu mikromotorů pro endodoncii, Apex lokátor, kolénko ENDO 6:1) 

Balíčky multimedií SIVISION: 

 SIVISION ready(připojení USB, LAN) 

 SIVISION START(připojení USB, LAN, IO kamera SIROCAM F) 

 SIVISION STARTs monitorem (připojení USB, LAN, IO kamera SIROCAM F, monitor 22“ na 2-kloubovém 

držáku) 

 SIVISION ADVANCE(připojení USB, LAN, IO kamera SIROCAM AF, monitor 22“ na 2-kloubovém držáku) 

 

Ovládací panel lékařeEasyPad 

Řídicí panel vybavený 5-místným 7-segmentovým displejem pro indikaci otáček či výkonu 

nástrojů a různých režimů a dále dotykovou klávesnicí. 

 

Ovládací panel lékaře EasyTouch 

Řídicí panel s dotykovým displejem s třemi základními menu: 

Start – ovládání křesla, konfigurace soupravy, výběr uživatele 

Nástroje – ovládání nástrojů 

SIVISION – ovládání počítačových programů přímo na stomatologické 

soupravě 

a dále 5 tlačítky - pro ovládání plnění kelímku, oplachu plivátka, svítidla, 

deaktivace displeje Clean a vstupu do submenu.   

 

Multifunkční nožní ovladačC+s pedálem s následujícími funkcemi: 

 aktivace a postupné nastavování rychlosti/výkonu elektrických nástrojů 

pedálem, aktivace vyfukování a proplachu hadic 

 vyplachovací poloha, nasedací poloha, joystick pro aktivaci pohybů křesla 



Plivátkový blok 

Stacionární, s odnímatelným plivátkem otočným o 60°, vybavený přípravou na mokré 

odsávání s ventilem výběru soupravy, na přáníplivátkovým ventilem nebo separátorem 

amalgámu SIRONA (suché odsávání).V základu vybaven ohřevem vody do pohárku 

aautomatickým proplachem hadic nástrojůi odsávání vodou (AutoPurge).  

Samozásobování soupravy INTEGO PRO vodou lze pouze za přítomnosti automatického 

dezinfekčního systému a slouží pouze k dočasnému samozásobování! 

 
Stolek asistentaComfort 

Umístěný na otočném 2-kloubovém držáku. 

Stolek s 4 pozicemi pro 2 odsávací hadice a 2 další nástroje: 

stříkačku, polymerizační lampu nebo intraorální kameru. 

Stolek je vybaven dotykovou klávesnicí (na přání) s těmito funkcemi: 

 voda do pohárku, oplach plivátka 

 zap/vyp operačního svítidla 

 vyplachovací poloha, nasedací poloha 
 

Křeslo  

Výběr ze 12 barev koženky Premium, elektromechanické pohyby:  

 nahoru/dolů (min. 39 cm, max 79 cm)  

 max. zatížení 185 kg 

 joystick na základně křesla pro manuální ovládání křesla nohou, 

 bezpečnostní systémy na základně křesla a opěradle zabraňující poškození 

 výsuvná opěrka nohou pro delší pacienty 

 kompenzační pohyb opěrky zad zamezující rolování oděvu pacientů 

 plochá opěrka hlavy s magnetickým uchycením 
 

 

LEDlightoperační svítidlo na soupravě: 

 intenzita osvětlení 5.000 – 24.000 lux 

 bezdotykové ovládání na svítidle; tlačítkem na soupravě zap / kompoz / vyp 

 rotace ve 3 osách 

 

LEDview PLUS operační svítidlo na soupravě (na přání):  

 intenzita osvětlení 5.000 - 40.000 lux 

 4 MULTIcolor LED diody, 3 intenzity osvětlení a 7 variant teploty světla 

 je možnost  až   21  nastavení ( 4.600 K až 6.200 K) 

 bezdotykové ovládání na svítidle; tlačítkem na soupravě zap / kompoz / vyp 

 rotace ve 3 osách 
 

 

Volitelné prvky: 

 2-kloubová opěrka hlavy, 

 6. externí pozice pro IO kameru u spodního vedení hadic,  

 stolík pro 1 nebo 2 normo tácky, u spodního vedení hadic pouze pro 2 

tácky, 

 silikonové kryty madel a podložky na stolky, 



 operační svítidlo LEDview s bezdotykovým ovládáním, 

 polymerizační lampa LED, stříkačka asistenta,  

 automatický dezinfekční systém dle DGHW a EN 1717, 

 levá pevná a pravá sklopná opěrka ruky,  

 sedák pro děti, 

 dentální židličky HUGO, CARL neboPAUL, 

 připojení LAN k počítači s napojením na Internet umožňující vzdálenou správu zubní soupravy, 

 rychlospojkové připojení vody, tlak. vzduchu a elektřiny pro externí přístroj. 

 
 

 


