LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE A DENTÁLNÍ ŘEŠENÍ

Dentální řešení pro světový trh
OD ROKU 1962

LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
A DENTÁLNÍ ŘEŠENÍ

S více než 50 lety zkušeností v lékařské technologii
a dentální výrobě má DIPLOMAT DENTAL zavedenou
obchodní filozofii a solidní pověst mezi nejlepšími výrobci, kde spokojenost zákazníka je viděna jako základní
princip. Certifikovaný systém kvality, vysoká technická
úroveň, ale zejména spolehlivost a bezpečí jsou vlastnosti, které jsou pro nás velice důležité.
DIPOLMAT-DENTAL s.r.o. s úspěšnou značkou DIPLOMAT
nabízí dentální soupravy, stoličky a svítidla. Všechny produkty vynikají v kvalitě, ergonomii a všestrannosti. A jistě
budou splňovat požadavky i těch nejnáročnějších zubních profesionálů. Hlavním cílem naší společnosti je spo-

kojenost zákazníků s produkty DIPLOMAT na celém světě.
„Tvoříme hodnoty”
Náš slogan představuje postoj, který naše společnost
implementuje v každém aspektu zpracování. Naše produkty jsou neustále inovovány, protože si chceme být
jisti, že dodáme to nejlepší tak, aby naši zákazníci mohli
těžit ze špičkové zdravotnické technologie a stomatologických řešení.
Naši specialisté užívají nejnovější technologie a strategie
pro zlepšení ergonomie, modernizaci bezpečnostních
prvků, zefektivnění čistění a snadnější údržbu.

Na rozdíl od našich high-tech produktů, zajišťujeme
i vynikající poprodejní služby, které zahrnují servis a pravidelnou údržbu produktů, k zajištění maximální spokojenosti našich zákazníků.
DIPLOMAT-DENTAL s.r.o. má nepřetržitý úspěch na mezinárodním dentálním trhu, kde nabízí ideální spojení
vývoje, výroby a zákaznického servisu.

DIPLOMAT DENTAL - BENEFITY
PREMIUM LINE
SKLENĚNÝ
BAREVNÝ DISPLAY
Všechny soupravy Premium Line
jsou vybaveny 7 palcovým vícejazyčným barevným skleněným displayem, který je zcela novou zkušeností pro uživatele v komunikaci a
zadávání příkazů. Příjemný a hladký
styl, snadno čistitelný, a velmi ostrý
obraz, jsou hlavními rysy této vyspělé technologie. Display umožňuje velmi detailní nastavení křesla
a všech nástrojů. Čtyři různí uživatelé mohou nastavit své vlastní parametry pro každý nástroj v devíti
různých programech pod vlastním
jménem. Nožní ovládání, k dispozici
v bezdrátové verzi, má programovatelná tlačítka, která vám umožní
vybrat funkce, které nejčastěji používáte. USB rozhraní může být použito k zobrazení RTG snímků na obrazovce (mohou být zobrazeny .bmp
nebo .jpg snímky v max. rozlišení
800x480.
LED Svítidlo Xenos může být upraveno pro čtyři různé polohy na soupravě (na straně zubaře a asistenta,
nebo sensorem, či nožním ovládáním). Nový display je vybaven předprogramovanými polohami křesla: nula, plivátko, Trendelenburg
a poslední použitá pozice. A navíc u
souprav Premium line může asistentova strana být vybavena barevným
skleněným displayem pro snadnější
a lehčí práci asistenta.

POKROČILÁ POHYBOVÁ
TECHNOLOGIE KŘESLA
Modely Premium Line DA370/
DA380 jsou vybaveny třemi elektrickými motory uvnitř křesla. Díky této
pokročilé technologii a speciálnímu
kolébkovému pohybu, je přesné
polohování pacienta pro chirurga
hračka. Tato výhoda je zvláště využita při práci s RTG nebo mikroskopem.

AŽ
ŠEST
NÁSTROJŮ
NA STRANĚ LÉKAŘE
Všechny soupravy Classic a Comfort
line mohou být vybaveny 5 nástroji.
Na soupravách Premium line až 6
nástrojů na straně lékaře, nabízí uživateli mít k práci připraveno všechno, co potřebuje. Instalace poloh
každého nástroje je přizpůsobitelná
pro nejlepší ergonomii každého uživatele. Toto musí být definováno již
při objednávce.

POUŽITÍ
KVALITNÍCH
PEVNÝCH
MATERIÁLŮ (SSM)
HYGIENICKÉ
A INFEKČNÍ
OPATŘENÍ
Všechny soupravy Diplomat mají
autoklávové silikonové podložky,
držáky a plivátka. Soupravy Classic
a Comfort line nabízejí zákazníkovi
jednoduchý manuál dezinfekčního
systému k udržení čistoty vodovodů
v nástrojích. Comfort a Premium line
mohou být volitelně vybaveny plně
automackým sofistikovaným dezinfekčním a dekontaminačním systémem k zabránění udržování nečistot
ve vodovodech a sacích trubicích.
Polyurethanový barevný povrch na
všech soupravách Diplonat poskytuje vynikající ochranu proti infekci
a umožňuje uživatelům snadnější
čištění a údržbu.

Na všechny soupravy Diplomat
používáme jen kvalitní pevné materiály jako aluminum, PUR, ocel.
Z 97% jsou všechny části barveny
polyuretanovými barvami, které
soupravě dodávají perfektní vzhled
a velice dobrou ochranu proti
UV záření.

BEZDRÁTOVÁ
TECHNOLOGIE
NOŽNÍHO
OVLÁDÁNÍ
Žádné kabely na zemi! Modely
Premiun a Comfort line mohou být
vybaveny multifunkčním bezdrátovým nožním ovládáním, plně naprogramovatelným uživatelem přez
rozhraní 7 palcového barevného
displaye. Baterie vydrží až 2-3 měsíce bez nabíjení*. Uživatel může nyní
pracovat bez omezení na podlaze,
nezávisle na pohybu okolo soupravy. *měřeno ve standartní pracovní
den 8h/den

TECHNOLOGIE
INOVATIVNÍHO
UŽIVATELSKÉHO
ROZHRANÍ
COMFORT LINE
Všechny soupravy Comfort line jsou
vybaveny 7 palcovou barevnou dotykovou obrazovkou, která umožňuje
velice detailní nastavení křesla a všech
nástrojů. Čtyři různí uživatelé si mohou
nastavit své vlastní parametry na každém nástroji v devíti různých programech pod jejich vlastními jmény. Také
nožní ovládání, dostupné v bezdrátové verzi, má programovatelná tlačítka,
která vám umožní výběr z funkcí, které
často používáte. USB rozhraní může
být použito k zobrazení RTG snímků
na obrazovce (mohou být zobrazeny
snímky v .bmp nebo jpg v max.rozlišení 800x480). Svítidlo Xenos LED může
být řízeno ze čtyř různých poloh (ze
strany zubaře a asistenta, nebo sensorem, nožním ovládáním). Nový display
je vybaven předprogramovanými polohami křesla: nula, plivátko, Trendelenburg a poslední použitá pozice.

Spokojenost zákazníků je pro nás základním principem. Naše stomatologické soupravy těží z těchto rozsáhlých výhod:

DOSTUPNOST
TŘÍ KONCEPCÍ
Našim zákazníkům nabízíme tři různé
koncepty konstrukcí souprav:
• nesená souprava - nejběžnější celosvětové řešení
• stacionární souprava - nabízí více místa pro nohy personálu a jednoduchou
hygienu souprav. Maximální nosnost
křesla = 200kg
• provedení Cart - vhodný pro operační sály, kde je potřeba flexibilní pozice
lékařovy strany/lékařského prvku

NESENÁ
SOUPRAVA

STACIONÁRNÍ
SOUPRAVA

PROVEDENÍ
CART

PERFEKTNÍ
ERGONOMIE

PŘÍDAVNÁ
ZAŘÍZENÍ

Pokud je potřeba více místa pro
pacienta, verze Comfort a Premium line jsou vybaveny pohyblivým
plivátkem, které dovoluje vytvořit
více místa okolo křesla pro chirurgická (stomatologická) vyšetření.
Soupravy mohou být volitelně vybaveny elektrickým plivátkovým
otáčecím systémem a pantografickým asistenčním ramenem pro vynikající ergonomii v průběhu léčby.
3D opěradlo hlavy umožní přesnější
polohy ve všech směrech. Pohyblivé opěradlo může být posunováno
ve dvou různých směrech pro lepší
přístup k pacientovi. Všechny křesla
mají zabudovaný protiodstrojovací
systém, který zabraňuje odstrojení
pacienta. Pokud je potřeba, volitelné přídavné podnosy na zubařově
straně, nebo na světelné tyči, vytváří
další místo pro uživatele.

Některé modely Comfort a Premium
line jsou přizpůsobeny k nesení zařízení jako je RTG, mikroskop nebo
peristaltické čerpadlo v kombinaci
s implantologickým mikromotorem.

BEZPEČNOST
Protože si děláme starost, všechny
Diplomat soupravy jsou vybaveny
vypínači bezpečnostního systému,
které zabraňují kolizím a možným
úrazům operačního personálu.

UNIKÁTNÍ
DESIGN A BAREVNÁ
SCHÉMATA
Čalounění na všech soupravách
Diplomat je k dispozici ve 47
různých
barevnostech.
Mnohé
z těchto barev mohou být aplikovány na keramickou mísu. Díky
pokročilé PU barvící technologii,
jsme schopni vytvořit různá barevná schémata podle zákazníkových
požadavků, které spolu s unikátním ceněným designem Diplomat
tvoří z dentálních souprav veledíla.

PŘIZPŮSOBENÍ
My v Diplomatu rádi plníme sny zákazníka. Jsme schopni, pokud je to
technicky možné, dodat speciální
zákazníkem stanovená řešení, v souladu s právními předpisy. Takže vaše
stomatologické soupravy mohou
vypadat přesně tak, jak si přejete.
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PREMIUM

COMFORT

CLASSIC

Soupravy Premium Line se sofistikovanou technologií jsou
opravdovým veledílem řady produktů Diplomat. Soupravy Premium line otevírají nové horizonty v chirurgických
potřebách ve stomatologii. S hladkými liniemi designu, spolu
s nejpokročilejším komunikačním rozhraním displeje, vynikající ergonomií a funkčností, vytváří bezkonkurenční zážitek pro
každého stomatologa. Naše vize k vytvoření nejlepšího centra
dentálního ošetření se stala realitou. Vítejte v budoucnosti.

Soupravy Comfort line se zabudovanou pokročilou technologií elektroniky jsou nejlépe stavěné pro nejnáročnější
uživatele. Soupravy Comfort line vám nabízí zjednodušení
každodenní práce přeměnou na potěšení z užívání dentálního
zařízení. V kombinaci s vynikající ergonomií a designem, nová
souprava Comfort line se stane klenotem vašeho operačního sálu.

Soupravy Classic line s jednoduchým, spolehlivým designem
a s nejnovější kompaktní elektronikou umožňují vykonat
všechny standartní typy zubního ošetření. Lehká konstrukce, snadné čistění, údržba a široké nastavení rukojetí, patří
mezi zjevné výhody modelů Diplomat. Skvělá charakteristika
modelů Classic line je pracovitost spolu se spolehlistí, která
přináší lékaři očekávaný výkon v dlouhodobém horizontu.

LINE

LINE

LINE

PREMIUM
DA370 / DA380
DIPLOMAT ADEPT
DC350 / DL320
DIPLOMAT CONSUL / LUX
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PREMIUM Line

DA370 / DA380
  DIPLOMAT ADEPT

MAXIMUM POHODLÍ,
VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE
A TECHNICKÉ VLASTNOSTI
DA370 (horní vedení nástrojů) a DA380 (spodní vedení nástrojů) poskytují výjimečné pohodlí pro vás
i vaše pacienty ať už jde o pravidelné preventivní kontroly, nebo o komplexní chirurgické zákroky. Kombinací rafinované ergonomie a progresivního designu,
soupravy DA370 a DA 380 jsou dokonalou syntézou
funkčnosti a komfortu.

PREMIUM Line
Inovativní uživatelské rozhraní:
NOVÝ 7 PALCOVÝ BAREVNÝ
DOTYKOVÝ DISPLAY!

• FLEXIBILITA
Šesti nástrojová strana lékaře
má přizpůsobitelné pozice každého nástroje na zakázku.

• OPTIMÁLNÍ PODPORA
Lékařské stoličky s nastavitelnými
opěradly a volitelnými nosnými
kroužky pro nohy.

• POKROČILÁ POHYBLIVOST
Pokročilá pohybová technologie
křesla s kolébkovým pohybem
a kapacitou do 200kg.

EXTRA
PROSTOR
PRO NOHY

Perfektní ergonomický design
poskytuje více místa pro nohy.

• PERFEKTNÍ
POLOHOVÁNÍ HLAVY
3D opěradlo umožňuje
polohování na trojose.

+

NOVÝ INKLUSIVNÍ
MIKROSKOP
PREMIUM LINE
DENSIM
OPTICS
VYSOKÁ KVALITA
SSM - jsou použity jen vynikající pevné
materiály (aluminum, ocel, PUR) pro
konstrukci a stabilitu proti UV radiaci
k udržení barev soupravy v perfektní
kondici.

• AŽ 6 NÁSTOJŮ
Pantografické rameno asistenta
s možnožstí instalace až šesti
nástrojů.
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PREMIUM Line

DC350 / DL320
  DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

ŠITÉ NA MÍRU VAŠIM POTŘEBÁM
Obě soupravy mohou být zcela šité na míru
vašich potřeb a preferencí. Soupravy mohou být
vybaveny deseti nástroji, kromě sacích násadců:
šest na straně lékaře a čtyři na straně asistenta.
K dispozici je také pohodlný ergonomický
podnos (nerezová ocel nebo plast), který
umožňuje lékaři, aby měl všechny nástroje
a materiály na dosah. Zubní profesionálové a jejich
pacienti skutečně ocení vylepšenou verzi plivátkového
bloku s plně elektronickým nebo manuálním ovládáním
odnímatelného otočného plivátka. Plivátkový blok
je plně kompatibilní se suchým odsávacím systémem
Cattani nebo Metasys a separátory amalgámu Durr,
jakož i s mokrým odsávacím systémem, vybaveným
Durr ventily.

PREMIUM Line
• ROZHRANÍ PRO RENGENOVÉ SNÍMKY
Integrované USB rozhraní pro rentgenové
snímky viditelné na 7 palcovém barevném
displayi (.bmp nebo .jpg snímky v max.
rozlišení 800x480).
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• OPTIMÁLNÍ PODPORA
Lékařské stoličky s nastavitelnými
opěradly a volitelnými nosnými
kroužky pro nohy.

• JEDNODUCHÝ POHYB
Elektropneumatická brzda.

• PERFEKTNÍ ERGONOMIE
Standartní nebo širokoúhlé
opěradla pro perfektní přístup
k pacientovi a jeho komfort.

Možnost provedení Cart
na modelech DL320, DA380,
DL210, DA280 nebo na samostaném provedení.

• VYSOKÁ NOSNOST
Nosnost křesla je 235 kg
(včetně soupravy).

• MNOHO MOŽNOSTÍ
Dostupný volitelný plně automatický
nebo manuální dezinfekční systém
a amalgánové separátory. K dispozici
je elektrické rotační keramické plivátko
v různých barevných provedeních.
Na modelech DL320
je dostupný systém
spodního vedení hadic.

• VÍCE MÍSTA
Rotační plivátko pro lepší
ergonomii a více místa
kolem pacienta.

• TLAČÍTKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Ovládání pomocí klávesnice
na pantografickém ramenu
asistenta s volitelnou
pneumatickou brzdou.
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ACCESSORIES
PŘÍSLUŠENSTVÍ

DOPLŇKY JE SNADNÉ ZAČLENIT DO VAŠÍ
ZUBNÍ ORDINACE V ZÁVISLOSTI
NA VAŠICH OSOBNÍCH POŽADAVCÍCH.
MUDr. Miroslava Andrašovičová / zubařka

AUTOMATICKÁ HYGIENA
Automatický systém hygieniy se skládá ze dvou samostatných procesů. Dezinfekce vodovodů v nástrojích, plnění
kelímku a oplachování mísy. A dekontaminace odsávacího
systému a hadic, k zajištění bezpečnosti, čistoty a operační
efektivity zubní soupravy.

ZUBNÍ MIKROSKOP DENSIM OPTICS
Když je zapotřebí vysoké odbornosti a přesnosti. Zubní
mikroskop může být zabudován do souprav Diplomat Dental
pro vysokou přesnost při práci.

BEZDRÁTOVÉ NOŽNÍ OVLADAČE
Žádně kabely na zemi! Modely Premiun a Comfort line
mohou být vybaveny bezdrátovým multifunkčním nožním
ovládáním, plně naprogramovatelným uživatelem přes rozhraní 7 palcového barevného displaye. Baterie vydrží 2-3 měsíce bez nabíjení*. Uživatel může nyní pracovat bez omezení
na podlaze, zahrnující i pohyby kolem soupravy.
*měřeno ve standartní pracovní den 8h/den

COMFORT

DA270 / DA280
DIPLOMAT ADEPT
DC310 / DL210
DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX
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COMFORT Line

DA270 / DA280
  DIPLOMAT ADEPT

NABÍZÍ TO NEJLEPŠÍ
PRO VAŠE PACIENTY
Stacionární soupravy Diplomat Adept DA270 (horní
vedení nástrojů) a DA280 (spodní vedení nástrojů)
zahrnující křeslo se zabudovaným plivátkovým blokem.
Dva integrované ovládací mechanismy umožňují
přepolohování křesla a nastavení úhlu opěradla. Na
straně lékaře nebo asistenta nebo přes nožní ovládání
můžete snadno navigovat pohyby křesla. Naši inženýři
také mysleli na otázku bezpečnosti: integrované
bezpečnostní prvky ochraňují křeslo před kolizí. Obě
dvě soupravy mohou být na požádání vybaveny
dentálním monitorem.

Spodní vedení na straně lékaře je dostupné na modelech
DA280 a DL210.

COMFORT Line
• UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ
7 palcový vícejazyčný rezistivní
displej má uživatelsky příjemné
rozhraní.

• DESIGN SPLŇUJE ERGONOMII
Unikátně ceněný design
se 47 různými barevnými
schématy.

• VYSOKÁ NOSNOST
Nosnost pacienta až do 200kg.

• LEPŠÍ POHODLÍ
PRO PACIENTA
3D opěradlo umožňuje
polohování pacientovi
hlavy ve třech osách.

LED Svítidlo XENOS je
bezstinné svítidlo pro lepší
osvětlení ovladatelné ze čtyř
různých míst.
(senzor, strana lékaře, strana
asistenta a nožní ovládání)

• MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ
Nabízí zabudování RTG, zubního
mikroskopu, peristaltického čerpadla,
v kombinaci s implantologickým
mikromotorem.

• AŽ 6 NÁSTROJŮ
Pantografické rameno
asistenta s mechanickou
nebo pneumatickou brzdou
a možností instalace až šesti
nástrojů.
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COMFORT Line

DC310 / DL210
  DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

PERFEKTNÍ VOLBA PRO VAŠE POTŘEBY
ZA PERFEKTNÍ CENU
DC310 (horní vedení nástrojů) a DL210 (spodní vedení
nástrojů) jsou dostupné na nosných verzích nebo cart.
Pantografické rameno na nesených soupravách má
mechanický nebo elektropneumatický brzdný systém,
umožňující zubaři nastavit součásti do optimální
pracovní pozice. Otočné plivátko může být ovládáno
elektronicky ze strany lékaře i asistenta. Pantografické
rameno, připevněné na straně asistenta, je výškově
nastavitelné. Asistent může ovládat vybrané funkce
pomocí membránové klávesnice.

COMFORT Line
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• OPTIMÁLNÍ POSTUP PŘI PRÁCI
5 nástrojů na straně zubaře s unikátním
designem a nastavitelnými polohami
pro každý nástroj na zakázku.
• LEPŠÍ PŘÍSTUP
Náklánění opěradel
rukou ve dvou směrech
pro lepší přístup.

Do každé soupravy Diplomat
Dental může být zabudovaný
17 nebo 22 palcový lékařský
monitor.

• BAREVNOST
Bezešvé či sešité, měkké,
pohodlné a luxusní čalounění,
dostupné ve 47 různých barvách.

• PERFEKTNÍ ERGONOMIE
Standartní nebo šitá opěradla
pro perfektní přístup
k pacientovi a jeho pohodlí.

+

PRO LEPŠÍ
PREZENTACI
S DIPLOMATEM

Intra-orální kamera Diplomat
s vysokou kvalitou snímků,
spolu s lékařskými monitory,
vytváří perfektní zobrazovací
systém pro prezentaci zubařovy dobré práce.

• KVALITNĚJŠÍ POVRCH
Polyuretanový barevný povrch pro
dokonalou ochranu proti infekcím
a nadměrnému UV záření.

• MAXIMÁLNÍ HYGIENA
Odnímatelné a sterilizovatelné
silikonové držáky na ramenou
asistenta i lékaře, dentálním
svítidle a na silikonových
podložkách.
• VÍCE MÍSTA
Rotační plivátko pro lepší
ergonomii a více místa
kolem pacienta.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

DIPLOMAT-DENTAL MÁ ŠIROKOU ŠKÁLU PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ,
KTERÉ BYLY VYVINUTY NA ZÁKLADĚ DLOUHODOBÝCH ZNALOSTÍ
VE STOMATOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ.
Dr. Zbynek Vrba / Zubař

Rotační plivátko pro lepší ergonomii a více místa kolem pacienta

+ VÍCE

VOLNOSTI
POHYBU

90°

CLASSIC

DC170 / DC180
DIPLOMAT CONSUL
DA170 / DA130
DIPLOMAT ADEPT
DA110A
DIPLOMAT ADEPT
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CLASSIC Line

DC170 / DC180
  DIPLOMAT CONSUL

FUNKČNÍ, SPOLEHLIVÝ A MODERNÍ
Stomatologické soupravy Diplomat Consul DC170
(horní vedení nástrojů) a DC180 (spodní vedení
nástrojů) jsou obě dvě nesené soupravy. Oba
dva modely jsou vybaveny až pěti nástroji na straně
zubaře a šesti na straně asistenta. Jednoduchý
a spolehlivý design s nejmodernější a kompaktní
elektronikou, umožňuje provádět všechny typy
dentálního ošetření. Lehká konstrukce, jednoduché
čistění, údržba a široký výběr násadců. To jsou zjevné
výhody modelů Diplomat.

Stolky se spodním vedením
nástrojů jsou dostupné
na modelech DC180 a DA130.

• JEDNODUCHÁ NAVIGACE
5 nástrojů na straně zubaře
s intuitivní a jednoduchou fóliovou
klávesnicí pro lepší navigaci.
• KVALITNĚJŠÍ POVRCH
Odolný povrch s polyuretanovým povrchem odolným proti
infekcím a UV záření.

• POHODLNĚJŠÍ KŘESLA
Synchronizované pohyby křesla
se zabudovaným protiodstrojovacím systémem.

• VYSOKÁ NOSNOST
Nosná kapacita křesla
je 235kg (zahrnuto v soupravě).

• VĚTŠÍ VÝBĚR
OPĚRADEL HLAVY
3D nebo 2D osové
polohování opěradla.

Luxusní, měkké a pohodlné
čalounění je dostupné na
všech křeslech DIPLOMAT.

• DEZINFEKČNÍ SYSTÉM
Dostupný manuální dezinfekční
systém a separátory amalgánu.

• VOLITELNÝ POHYBLIVÝ SYSTÉM
Pohyblivá mísa ve verzi
Consul nebo Lux.
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CLASSIC Line

DA170 / DA130
  DIPLOMAT ADEPT

NOVÁ GENERACE STATICKÝCH SOUPRAV
Nové verze zubních souprav DA130 (spodní
vedení nástrojů) a DA170 (horní vedení nástrojů)
jsou zabudovány do plivátkového bloku, který
umožňuje
přepolohování
křesla.
Nejnovější
technologie
v
mechanismu
přepolohování
křesla nabízí efektivní přepolohování křesla
a poskytuje dostatečné pohodlí pro zubaře
i asistenta. Originální design značky Diplomat
poskytuje
vynikající
ergonomii,
spolehlivost,
a jistě splňuje požadavky i těch nejnáročnějších
profesionálů. Tyto soupravy jsou dodávány
spolu s programovatelnými křesly, zahrnující
pět programovatelných pozic zvlášť pro dva
uživatele. Obě soupravy mohou být na požádání
vybaveny buď pevným nebo otočným plivátkem.

OCHRANA

• VYVÁŽENÉ RAMENO
Samo vyvažitelné zubařské
rameno pro jednoduché
operace.

• LEPŠÍ POSTUP PŘI PRÁCI
Přizpůsobení poloh každého
z pěti nástrojů na objednávku.

• VÍCE MÍSTA
Více místa pro nohy pod křeslem
pro zubařovo pohodlí.

• VYSOKÁ NOSNOST
Kapacita nosnosti
pacienta je 200kg.

DĚTSKÁ SEDAČKA
Ochranné podušky a dětské
sedačky k dispozici pro všechna
křesla Diplomat.

• MOŽNOSTI
ČALOUNĚNÍ
Bezešvé či sešité
měkké pohodlné
a luxusní čalounění
dostupné ve 47
různých barvách.

• MÉNĚ JE VÍCE
Kompaktní design zubní
soupravy je vhodný
pro menší operační sály.
Strana asistenta
Fóliová klávesnice pro kontrolu
křesla, oplachování mísy
a plnění kelímku k dispozici na
všech soupravách Classic line.

VYSOKÁ KVALITA
SSM - použití jen nejlepších pevných
materiálů (aluminum, ocel, PUR)
na konstrukci soupravy pro odolnost
a stabilitu proti UV radiaci, k udržení
barev soupravy v perfektní formě.

• AŽ DO ŠESTI NÁSTROJŮ
Asistentova strana s volitelnou
klávesnicí umožňuje použití
až 6 nástrojů.
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CLASSIC Line

DC170

  ORTHODONTICS

  DIPLOMAT CONSUL

Při ortopedické léčbě čelistí, potřebuje zubař dobrý přehled
o ovládacím panelu a odkládacím stolku vhodné velikosti, aby měl nástroje
a materiály na dosah. Naše pojízdná zubní souprava DC170 Orthodontics
byla speciálně navržena pro ortodontické vyšetření

DA110A
  DIPLOMAT ADEPT

Zubní souprava Diplomat Adept DA110A je vylepšenou verzí modelu DA110. Tato zubní souprava je navržena tak,
aby mohla být vybavena až pěti nástroji na panelu stomatologa, se spodním nebo horním vedením. Zubařova strana
je namontována na otočném pantografickém rameni. Zubař může obratně ovládat funkce užitím klávesnice na zubařově
straně nebo přes nožní ovladač. Souprava je vybavena odnímatelným sterilizovatelným plivátkem. Na objednávku může
být také nainstalován prohlížeč rentgenů.

STOOL
STOLIČKY

D10L

  DIPLOMAT STOLIČKY

Naše stomatologické stoličky nebo sedátka jsou navržena tak, aby
poskytovala pohodlí lékařům i asistentům. Nová modifikovaná konstrukce
stoliček pomáhá udržet správné ergonomické držení těla i při práci
s mikroskopem. Čalounění je dostupné v široké škále barev dodávající
našim klientům možnost vytvoření jedinečného interiéru v jejich zubní
ordinaci. Všechny stoličky D10L mohou být vybaveny podpůrnou kruhovou
opěrou na nohy.
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KOMPRESORY

KOMPRESORY
objem
vzdušníku

výkon při
5 bar

max.
tlak

spotřeba

hlučnost

rozměry

rozměry
v krabici

KD 109

9l

60 l/min

7 bar

930 Watt

70 dB

370x480x360

KD 109B

9l

60 l/min

7 bar

930 Watt

58 dB

KD 124

24 l

60 l/min

7 bar

930 Watt

70 dB

KD 124B

24 l

60 l/min

7 bar

930 Watt

58 dB

KD 224

24 l

100 l/min

7 bar

1,25 kW

72 dB

KD 224B

24 l

100 l/min

7 bar

1,25 kW

62 dB

KD 224D

24 l

100 l/min

7 bar

1,25 kW

72 dB

KD 224DB

24 l

100 l/min

7 bar

1,25 kW

62 dB

630x770x820

KD 124AB*

24 l

60 l/min

7 bar

930 Watt

58 dB

560x640x1270

KD 224AB*

24 l

100 l/min

7 bar

1,25 kW

62 dB

560x640x1270

460x550x430
450x450x650
630x770x820
450x450x650
630x770x820
450x600x700

Pro splnění rozmanitých požadavků
našich zákazníků je k dispozici široká
škála doplňkového vybavení, které
bylo vyvinuto na základě dlouholetých
poznatků ve stomatologické oblasti.

tvoříme hodnoty

DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Slovak republic

EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o.
Športová 503, 916 01 Stará Turá
Slovak republic

T 00421 33 79 54 111
F 00421 33 77 26 326

Office
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Slovak republic

info@diplomat-dental.com
www.diplomat-dental.com

T 00421 33 79 54 812
F 00421 33 79 54 809
int@eur-med.sk
www.eur-med.sk

© 03/017 All rights reserved / CZ

Dealer:

