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SINIUS ajánlat

A kezelőegységen kézi vezérlésű párhuzamos 
mozgású fogorvosi egység található a hatékony 
munka, intuitív üzemeltetés és a kompakt méret 
érdekében.

A kezelőegységen kontinentális, felsőkaros 
fogorvosi egység található a hatékony munka, 
intuitív üzemeltetés és a kompakt méret 
érdekében.

A termékről röviden:
 EasyTouch felhasználói felület az egyszerű és intuitív kezelhetőségért
 5 eszközhely, további kamera tartó rendelhető a fogorvosi egységhez
 ErgoMotion - a háttámla és az ülőrész összehangolt mozgása megelőzi a beteg gerincének 

összenyomódását, vagy széthúzódását. A páciens feje mindig optimális helyzetben marad a 
fejtámaszon

 Duplán tagolt fejtámasz
 Thermo kárpit, aktív csípőtámasz és masszázs funkció opcióként kérhető a páciensek egyedülálló 

kényelméért
 Beépíthető gyökérkezelő és ApexLocator funkciók munkafolyamat támogatással
 A PC funkciók közvetlen elérése az EasyTouch és a lábkapcsoló segítségével
 Beépíthető intraorális USB kamera és opcionálisan kiegészítő USB port
 Multifunkciós lábkapcsoló, opcionálisan vezeték nélkül is
 Vizes blokk beépített tömlőtisztító rendszerrel, beépített opcionális fertőtlenítő rendszer és 

levehető üveg köpőtállal, amely manuálisan befordítható
 LEDview kezelőlámpa
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SINIUS ajánlat
SINIUS és SINIUS CS fogászati kezelő egység az alábbi felszereltséggel:

Kezelőszék komfort kárpittal, duplán tagolt fejtámasszal, 2 programozható kezelőhelyzet, S és 0 helyzet, 6 fogorvos részére 
külön programozható.
Beépített 4 irányú lábkapcsoló.
A háttámla és az ülőrész szinkronizált mozgatása (ErgoMotion).
A média vezetékeknek és adatkábeleknek helyt adó központi bekötődoboz be van építve a kezelőszék talapzatába.
Kezelő lámpa: LED view kezelőlámpa
Vizes blokk: behajtható, üveg köpőtál és pohártöltő.
Az öblítést és a pohár töltést mind a fogorvosi, mind az asszisztensi egységről lehet szabályozni. Padlóhoz rögzített. Beépített 
vízöblítéses elszívó tömlő tisztítás. 
Asszisztensi egység 4 eszközhellyel, állítható magasságú, nagy ívben elforgatható tartóoszloppal.
Felszerelve:
1 db Nyálelszívó
1 db Exhaustor
1 db Sprayvit M víz-levegő puszter
Fogorvosi kezelő egység:
SINIUS: manuálisan vezérelt, párhuzamos mozgású.
SINIUS CS: kontinentális, felsőkaros.
Levehető és hőkezeléssel fertőtleníthető, 5 eszközhelyes kézidarabtartó. Az EasyTouch felhasználói felület hozzáigazítható a 
felhasználó igényeihez és a beépített opciókhoz. Vezeték nélküli lábkapcsoló.
Felszerelése:
1 db SPRAYVIT M víz- levegő puszter
1 db BL C elektromos motor tömlővel (LED világítással)
1 db BL elektromos motor tömlővel (LED világítással) 
1 db Száloptikás turbina tömlő
1 db SIROSONIC TL fogkő eltávolító
 Összesen bruttó: 10.000.000 Ft
Endo csomag 
Gyökérkezelő funkció
ApexLocator kiegészítő készlet
1 db ENDO 6:1 gyökérkezelő kézidarab
 Összesen bruttó: 630.000 Ft
Kézidarab csomag  
1 db Sirona T1 C száloptikás turbina kuplunggal /LED/     
1 db Sirona C 40 L 1:1 könyök darab
1 db Sirona C200L 1:5 gyorsító darab
1 db Sirona H 40 L 1:1egyenes kézidarab
 Összesen bruttó: 1.200.000 Ft
Komfort csomag 
Motorikus fejtámasz
Thermo kárpit
1 db HUGO Szabadkezes orvosi ülőszékkel
 Összesen bruttó: 1.200.000 Ft
Orvos-beteg kommunikáció
SIVISION csomag kamerával 
SIVISION-ra kész kiegészítő készlet USB csatlakozóval Kamera tartó kiegészítő készlet
SiroCam AF
22”-os Monitor
Tálca a monitor elhelyezéséhez
 Összesen bruttó: 2.000.000 Ft

 A SINIUS / SINIUS CS összeállítás bruttó ára: ..............................
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