
 
 

 

 
 

 

УСТАНОВКА СТОМАТОЛОГІЧНА 

«ІНТЕГО» 

ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 Стоматологічна установка з компактним 
гідроблоком для оптимального використання 
простору. 

 Панель EasyPad для легкого та інтуїтивного 
керування. 

 Компактний блок асистента на 4 інструмента. 
 Контрольована автономна подача води. 
 Нижня подача інструментів. 
 Оптимальна відстань до інструментів. 
 Положення та висота лікарського блоку легко 

фіксується пневматичними гальмами. 
 Комфортна для пацієнта обшивка крісла з 

терморегуляцією. 
 Потужний, тихий з плавним ходом мотор, та 

надійна конструкції крісла пацієнта. 
 Міцний та надійний пластик корпусу 
 Компактна стоматологічна установка з повним 

набором необхідних інструментів та функцій 
для універсального застосування професіоналами 

 

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС КОНФІГУРАЦІЇ  

Модуль лікаря з нижньою подачею інструментів (TS 
version). 

Пакетна пропозиція «ADVANCE», яка включає такі 
опції: електрична  педаль C+, пустер SPRAYVIT E 
з підсвіткою, мікромотор безщітковий  BL ISO E 
з підсвіткою та шлангом, шланг турбіни для 
турбінного наконечника з живленням підсвітки, 
операційний світильник LEDlight. 

Крісло пацієнта: обшивка крісла «Преміум» , колір – 
на вибір, плоский підголовник з 2-ма позиціями 
для лікування, підйомний механізм крісла 
вантажопідйомністю до 140кг. 

Оснащення лікарського блоку: тримач на 5 позицій 
інструментів, панель керування EASYPAD з 
мембранними клавішами. Захисні силіконові 
накладки на ручки блоку лікаря. 

Інструменти: Позиція 1 - пустер SPRAYVIT E з 
підсвіткою, Позиція 2 - мотор безщітковий з 
LED-підсвіткою BL ISO з шлангом, Позиція 3 і 4 - 
шланг турбіни з підсвіткою (P).

 

 
Оснащення блоку асистента. Тип блоку «Compact». 

Рухомий блок на 4 позиції інструментів. Панель  
управління на блоці асистента. 

Інструменти: Позиція 1 - стандартний 3-х канальний 
пустер, Позиція 2 – порохотяг, Позиція 3 – 
слиновідсмоктувач. 

Гідроблок. Керамічна поворотна плювальниця та 
наповнювач стакану. Омивання чаші 
плювальниці та наповнення стакану можуть 
регулюватися з модуля лікаря чи асистента. 
Подача чистої води – ємність. 

Система аспірації – автоматичний сепаратор. 

Тип світильника  - LEDlight: оптимальне освітлення 
ділянки лікування; безконтактне керування для 
бездоганної гігієни. 

 

ПРАЙСОВА ЦІНА - 20 252 EUR 

АКЦІЙНА ЦІНА - 13 160 EUR* 
* Оплата проводиться в грн. по курсу на день оплати та включає в себе всі податки та збори. 

У вказану вартість входить: доставка, монтаж та гарантійне обслуговування обладнання. 
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