


DENSIM DENTÁLNÍ NÁSTROJE

Výkon a preciznost stomatologického nářadí DENSIM umožňuje 
dosáhnout dokonalé výsledky při Vaší práci.

Tlačítkový systém 
Komfortní a bezpečný tlačítkový systém 
vkládání a vybírání rotačních nástrojů. 

Keramická ložiska 
Originální keramická ložiska DENSIM za-
ručují delší životnost rotoru, snižují hlučnost 
a vibrace. 

Osvětlení 
Monolitický světlovod zabezpečuje 
ideální a rovnoměrné osvětlení celého 
pracovního pole. 

Hygiena 
Všechny násadce jsou povrchově de
zinfikovatelné chemickými dezinfekčními 
prostředky (rozprašovací dezinfekcí nebo 
dezinfekčními utěrkami). 

Upínací mechanismus
Dlouhá životnost upínacího mechanismu 
rotačních nástrojů je zajištěna díky tvrdoko
vové kleštině z karbidu wolframu. 

Vyměnitelná hlavička 
Každý zelený nebo modrý kolénkový 
násadec DENSIM je vybaven vyměnitelnou 
hlavičkou s tlačítkovým upínáním 
rotačního nástroje.



Ergonomický tvar 
nástrojů a jednoduchý, 
účelný design splňují 
požadavky každého 

stomatologa. 

Systém čtyřbodového chlazení, nízké vibrace a minimální hlučnost 
pomáhají zvýšit komfort a efektivitu práce stomatologa. Díky upínacímu 

mechanismu s tvrdokovovou kleštinou je zajištěna delší životnost 
výrobku. Praktický tlačítkový systém umožňuje rychlou a bezpečnou 

výměnu rotačního nástroje.  



Propracovaný design, 
jednoduchá manipulace 

a spolehlivost jsou vlastnosti 
charakteristické pro násadce

 DENSIM. Komfortní tvar 
nástrojů a použité výrobní 
technologie napomáhají 
k dosažení preciznosti 
při práci stomatologa.

Ve všech násadcích řady DENSIM je použit systém vnitřního chlazení. 
Chladící voda a vzduch jsou přiváděny dvěma nezávislými ces-
tami. Rychlou výměnu rotačního nástroje zajišťuje praktický upínací 
mechanismus. Povrchová úprava zaručuje ideální hygienu během 
práce lékaře, jakož i při čištění nástrojů. 



Blue Light 
System
Blue Light 
System

System LED 
Modré světlo 
v mikromotorech 
DENSIM 

System LED Modré světlo
Inovativní systém umožňující zvýraznit 

materiál s jinou fluorescencí od 
zubní tkáně. Tento systém zvyšuje 

precizi při odstraňování starých 
fotokompozitních výplní.



Poznej lehkost, přesnost ale 
i jesnoduché intuitivní ovládání.

Díky tradičně kvalitnímu zpracování 
je životnost těchto mikromotorů 

extrémně dlouhá.

Bezuhlíkové mikromotory DX / DX BLUE jsou určeny  pro zubařskou 
péči v oblasti zubního lékařství. 

Bezuhlíkové mikromotory DX-PRO / DX PRO BLUE nabízí daleko 
hladší spuštění bez vibrací při velmi nízkých otáčkách a umožňují 
kontrolu kroutícího momentu podporující funkci Endo.

Bezuhlíkový chirurgický mikromotor DX SRG ze světlem a zvýšeným 
kroutícím momentem je speciálne určen pro chirurgické a implantolo-
gické zákroky.

Bezuhlíkové mikromotory DX BLUE a  DX PRO BLUE jsou speciálne 
vybaveny systémem LED modrého světla, který zlepšuje diagnostiku 
při léčéní zubu. Funkce omezení zpětného nasávání u mikromotorů 
zabraňuje zpětnému nasávání kontaminované vody.

Blue Light 
System



VIENNA

Max. otáčky (při 2,8 bar)   
320.000 ot./min

Keramické 
ložiska

výkon
19 W

Povrch
chrom

Číslo položky  
DSHE17

Tlak pohonného vzduchu   
2.1-2.8 bar

Bez 
světla

Typ hlavičky  
standardní   

Typ chlazení   
4-bodové

Turbiny

MONACO LUX

Max. otáčky (při 2,8 bar)   
320.000 ot./min

Keramické 
ložiska

výkon
19 W

Povrch
chrom

Číslo položky 
(s rychlospojkou)   
DSHE21KLSET

Tlak pohonného vzduchu   
2.1-2.8 bar

Osvětlení   
LED

Typ hlavičky  
standardní   

Typ chlazení   
4-bodové

Číslo položky 
(bez rychlospojky)   
DSHE21KL 

MONACO S LUX

Max. otáčky (při 2,8 bar)   
400.000 ot./min

Keramické 
ložiska

výkon
17 W

Povrch
chrom

Číslo položky 
(s rychlospojkou)   
DSHE22KLSET

Tlak pohonného vzduchu   
2.1-2.8 bar

Osvětlení   
LED

Typ hlavičky   
mini

Typ chlazení   
3-bodové

Číslo položky 
(bez rychlospojky)   
DSHE22KL

MONTREAL LUX

Max. otáčky (při 2,8 bar)   
350.000 ot./min

Keramické 
ložiska

výkon
22 W

Povrch 
Titan

Číslo položky 
(s rychlospojkou)   
DSHP21KLSET

Tlak pohonného vzduchu   
2.1-2.8 bar

Osvětlení   
LED

Typ hlavičky  
standardní   

Typ chlazení   
4-bodové

Číslo položky 
(bez rychlospojky)   
DSHP21KL

MONTREAL S LUX

Max. otáčky (při 2,8 bar)   
420.000 ot./min

Keramické 
ložiska

výkon
18 W

Povrch 
Titan

Číslo položky 
(s rychlospojkou)   
DSHP22KLSET

Tlak pohonného vzduchu   
2.1-2.8 bar

Osvětlení   
LED

Typ hlavičky   
mini

Typ chlazení   
3-bodové

Číslo položky 
(bez rychlospojky)   
DSHP22KL

DENSIM QUICK LED
Součástí turbín je rychlospojka DENSIM 
QUICK LED, která se montuje na světelnou 
hadici Midwest pomocí přibaleného klíče. 
Rychlospojkou nejenom rychle měníte 
instrumnety, ale také minimalizujete náklady 
na pořizování stále nových a odlišných 
připojení. Rychlospojky jsou nabízeny 
jak ve verzi s LED osvětlením

Reference number: DSQC6016K

Efektivita práce 
Systém čtyřbodového chlazení, nízké vibrace 
a minimální hlučnost pomáhají zvýšit komfort a 
efektivitu práce stomatologa. 



DUBLIN 
U 1:1

DUBLIN 
U 1:1 LUX

DUBLIN 
U 2,7:1 LUX

DUBLIN 
U 5,4:1 LUX

DUBLIN 
U 14,8:1 LUX

Max. otáčky 40.000 ot./min Max. otáčky 40.000 ot./min Max. otáčky 14.815 ot./min Max. otáčky 7.407 ot./min Max. otáčky 2.703 ot./min

kolínkový násadec 
bez světla   

kolínkový násadec 
se světlem  

kolínkový násadec 
se světlem  

kolínkový násadec 
se světlem  

kolínkový násadec 
se světlem  

vnitřní chlazení  vnitřní chlazení  vnitřní chlazení  vnitřní chlazení  vnitřní chlazení  

Povrch
chrom

Povrch
chrom

Povrch
chrom

Povrch
chrom

Povrch
chrom

Převodový poměr 1:1 Převodový poměr 1:1 Převodový poměr 2,7:1 Převodový poměr 5,4:1 Převodový poměr 14,8:1

Kompatibilita ISO 3964 Kompatibilita ISO 3964 Kompatibilita ISO 3964 Kompatibilita ISO 3964 Kompatibilita ISO 3964

Rotační nástroj
TYP RA ø 2,35 mm

Rotační nástroj
TYP RA ø 2,35 mm

Rotační nástroj
TYP RA ø 2,35 mm

Rotační nástroj
TYP RA ø 2,35 mm

Rotační nástroj
TYP RA ø 2,35 mm

Číslo položky 
DSLE11SET

Číslo položky 
DSLE11LSET

Číslo položky 
DSLE27LSET

Číslo položky 
DSLE54LSET

DUBLIN 
U 7,4:1 LUX

Max. otáčky 5.405 ot./min

kolínkový násadec 
se světlem  

vnitřní chlazení  

Povrch
chrom

Převodový poměr 7,4:1

Kompatibilita ISO 3964

Rotační nástroj
TYP RA ø 2,35 mm

Číslo položky 
DSLE74LSET

Číslo položky 
DSLE148LSET

KOLÍNKOVÉ A PŘÍMÉ NÁSADCE 



PARIS U 1:1 LUX

Max. otáčky 40.000 ot./min

kolínkový násadec 
se světlem 

vnitřní chlazení  

Povrch 
titan

Kompatibilita ISO 3964

Rotační nástroj
typ RA ø 2,35 mm   

Číslo položky 
DSLP11LSET

PARIS P 1:1

Max. otáčky 40.000 ot./min

přímý násadec 
ze světlem   

vnitřní chlazení  

Povrch 
titan

Kompatibilita ISO 3964

Rotační nástroj   
typ HP ø 2,35 mm   

Číslo položky 
DSLP01L

KOLÍNKOVÉ A PŘÍMÉ NÁSADCE Mikromotory

DX / 
DX BLUE

DX PRO/ 
DX PRO BLUE

  DX SRG WELLINGTON

Aplikace všeobecná 
stomatologie

všeobecná stomatologie,
endodoncie

chirurgie, 
inplantologie

všeobecná 
stomatologie

Typ mikromotoru bezuhlíkový bezuhlíkový bezuhlíkový vzdušní mikromotor

otáčky 1 000 - 40 000 ot./min 80 - 40 000 ot./min 80 - 40 000 ot./min 5000 - 20 000 ot./min 
při 2,8 bar

Kroutící moment 3.5 Ncm  3.5 Ncm  5 Ncm není k dispozicy

Kontrola kroutícího 
momentu

ne ano ano ne

Výkon  60 W  60 W  80 W není k dispozicy

Funkce omezení 
zpětného nasávání

ano ano nie není k dispozicy

Osvětlení LED LED LED ne

Systém 
Modrého světla

DX BLUE DX PRO BLUE ne ne

Hmotnost 81 g 81 g 104 g 83g

Rozměry ø 21,8 x 44,7 mm ø 21,8 x 44,7 mm ø 21,8 x 56,7 mm ø 20 x 52 mm

Rotační hadice ano ano ano midwest

možnost sterilizace ano ano ano ne

Kompatibilní 
z ISO 3964

ano ano ano ano

kompatibilní z  
INTRAmatic Lux®   

ano ano není k dispozicy není k dispozicy

Záruka 3 roky 3 roky 3 roky 1 rok

Číslo položky   DSDX101/
DSDX101B

DSDX201/
DSDX201B

DSDX301 DSAM1004

DUBLIN 
P 1:1

Max. otáčky 40.000 ot./min

přímý násadec 
bez světla   

vnitřní chlazení  

Povrch
chrom

Převodový poměr 1:1 Převodový poměr 1:1Převodový poměr 1:1

Kompatibilita ISO 3964

Rotační nástroj
typ HP ø 2,35 mm   

Číslo položky 
DSLE01



MONTREAL S LUX 
Monolitický skleněný světlovod nabízí 
přirozené osvětlení pracovního prostoru. 
Barevná teplota LED odpovídá dennímu 
světlu. Životnost DENSIM LED je 
několikaná sobně vyšší než u tradičních 
halogenových žárovek.  V nabídce jsou 
modely MONTREAL LUX se standardní 
a MONTREAL S LUX s malou hlavičkou. 

MONACO S LUX
Varianta s malou hlavičkou je vhodná 
pro práci v hůře přístupných místech 
v molární oblasti a pro dětské pacienty. 

4-kanálové připojení 
Turbíny DENSIM lze připojit na standardní 
4kanálové hadice typu Midwest. 

Vymienitelná hlavička
Výhodou kolínkových násadců DUBLIN U 
je i vyměnitelná hlavička. Skleněný světlovod 
zabezpečuje stálou kvalitu a intenzitu světla. 

DUBLIN HEAD
Vyměnitelná hlavička DENSIM HEAD 
s tlačítkovým upínáním rotačního 
nástroje. Hlavička je sterilizovatelná 
v autoklávu do 135 °C a je kompatibilní 
s kolínkovými násadci DENSIM

Číslo položky   
DSLCH11 (modrá 1:1)
DSLCH21 (zelená 2:1)

Máte otázky ohledně našich produktů nebo služeb? 
Získejte rady, odpovědi a informace o našem kompletním 
produktovém portfoliu a dostupných službách ve vaší 
oblasti. Náš tým je připraven vám pomoci a poskytnout 
vám nejlepší služby ve své třídě pro všechny vaše 
potřeby podpory.

Firma Diplomat Dental poskytuje komplexní a detailní řešení pro dentální odborníky 
a bude pracovat tak, aby se prokázalo jako spolehlivý partner a odborný konzultant v oblasti 

stomatologických souptav a nářadí v současnosti i v budoucnosti.

Zákaznícky servis

DENSIM QUICK T LED
Součástí turbín MONTREAL rychlospojka 
DENSIM QUICK T LED.Rychlospojka 
se montuje na světelnou hadici Midwest 
pomocí přibaleného klíče. 

Číslo položky: DSQC6116K 

Systém LED MODRÉ SVĚTLO
Lepší osvětlení a diagnostika 
kompozitních plomb.

DENSIM HEAD 
Vyměnitelná hlavička DENSIM HEAD 
s titanovým povrchem a  s tlačítkovým 
upínáním rotačního nástroje. Hlavička 
je sterilizovatelná v autoklávu do 135 °C a 
je kompatibilní s kolínkovými 
násadci DENSIM. 

Číslo položky: DSLPH11

Blue Light 
System



EUR-MED SLOVAKIA s.r.o.
Športová 503
91601 Stará Turá
Slovenská republika

Office
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
Slovenská republika

T 00421 33 79 54 812
F 00421 33 79 54 809

cis@eurmed.sk
www.eur-med.sk

DENSIM by 
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
Slovenská republika

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

info@densim.com
www.densim.com

Pro správnou funkčnost a životnost nástrojů je nezbytné 
pravidelné používání spreje DENSIM OIL, který je aplikovatelný 
na všechny turbíny, přímé, kolénkové násadce a hlavičky. 
Příslušenství pro údržbu a mazací adaptéry výrobků 
DENSIM jsou součástí originálního balení výrobku.

Premium Service Oil
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