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Az ideális
munkakörülmények
megteremtéséhez

ITT A FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJA.



Egy kompletten berendezett fogászati rendelő középpontja és ezáltal

„lelke”, a kezelőorvos egyik legfontosabb munkaeszköze: a

kezelőegység.  Vezérlési struktúrája, ostoros kialakíása, precíz és

ergonomikus megvilágítása lehetővé teszi a fogorvosok számára, hogy

100%-ban a páciensre tudjon koncentrálni, megszakítás nélkül – vagyis

folyamatos munkavégzést és az alapvető műszerek, eszközök,

kézidarabok gyors és könnyű elérhetőségét, a fogászati kezelések

eredményességét tudja biztosítani. 

1.   AMIT A LEGMODERNEBB
FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEKNEK
TUDNIA KELL

 

 

A vezérlésen található a multifunkciós tasztatúra, mely két orvos

számára nyújt minden részletre kiterjedő individuális beprogramozási

lehetőséget, a motor fordulatszámától a spray vízmennyiségig. Innen

lehet vezérelni az operációs lámpát, a kezelőszéket, a pohártöltést,

köpőcsésze öblítést... stb. A kezelőszék mozgatása hidromechanikus

elven, extra csendes üzemmódban állítható a legmegfelelőbb

pozícióba, ezzel szolgálva a páciensek nyugalmát és komfortérzetét

éppúgy, mint a kezelőorvos gyors és hatékony munkavégzését.



Ismerje meg a Belmont

legújabb, innovatív

kezelőegységeit! 

Múlt és jövő – tradíció és
technológia

A japán Takara-Belmont a

világ egyik legismertebb, nagy

szakmai múlttal rendelkező

kezelőegység gyártó cége,

amely 1932-ben kezdett el

fogászati székeket gyártani.

Üzemeiben 19 000

kezelőegység készül évente,

kiemelkedően tartós,

minőségi anyagok

felhasználásával, ergonomikus

formatervezéssel, innovatív

technológiai megoldásokkal!

A Takara Belmont Group kifejlesztette a fogászati szakma számára

elérhető legmegbízhatóbb kezelőegységet!  

·    Alsószálas, vagy felső ostoros kivitellel is választható.

·    A legmodernebb, fekvő kezelésekhez is kiválóan alkalmas.

·   Az alsó karos kivitel nagy méretű tálcája tökéletes eszköz az

orthodontusok, valamint a sok eszközt használó kezeléstechnikával

dolgozó fogorvosok számára egyaránt. 

·  Extra kiegészítőkkel is rendelhető: melegvíz a kézidarabokhoz,

szenzorérzékelős pohár-víz adagolás, kapunyitáshoz külön kapcsoló,

felső vezérlésnél dupla méretű eszköztartó tálca lehetőség stb. 

·    5 év gyártói garanciával!

2.   MILYEN A JÓ FOGÁSZATI
KEZELŐEGYSÉG?

 

 

1921 óta



Minden fogászati rendelő felszerelése esetén, kiemelten fontos,

hogy könnyen tisztítható és fertőtleníthető legyen. De itt sem

mindegy, mivel történik a tisztítás! Egyes, biocid hatású

fertőtlenítőszerek, például az alkohol alapúak, kárt tehetnek a

műanyag és bőr felületekben, ezért minden esetben a gyártói

előírásoknak megfelelő tisztítást javasoljuk. 

A legjobb, ha a gyakran érintett felületeket először vízzel, majd

alkoholmentes  felületfertőtlenítős kendővel törli át. A Belmont

készülékeknél figyelnek arra, hogy varrásmentes, ezáltal könnyen

fertőtleníthető székhuzattal és könnyen tisztítható fólia

tasztatúrával lássák el.

3.    HOGYAN TARTHATJA 
TISZTÁN ÉS HIGIÉNIKUSAN
KEZELŐEGYSÉGÉT?

 

 

VALID TIPP!

Javasoljuk a VaLiD Kft. által

forgalmazott, nagy

hatékonyságú

alkoholmentes Plastisept

fertőtlenítő kendő

használatát, amely elérhető

webáruházunkban.

Mindenképpen alkohol

mentes fertőtlenítőszert

használjanak, mert az

alkohol károsítja a

műanyag és bőr felületeket,

valamint oldja a

fóliatasztatúrák pozícionáló

ragasztását.



A Belmont Clesta II kezelőegységet könnyű kezelhetőség, egyszerű

vezérlés jellemzi.  Rendelhető alsókaros és felsőkaros kivitelben

egyaránt, a megrendelői igényeknek és alkalmazott fogászati

technológiáknak megfelelően.  

Az operációs lámpa érintés nélkül kapcsolható, árnyékmentes fényt

biztosít, így jól látható a teljes kezelendő felület. Ugyanakkor

centralizált fénye nem vakítja el a pácienst.  

Multifunkcionális 

lábvezérléssel a kezelés során 

minden munkaciklust 

könnyedén tud irányítani: 

székmozgatást, 

turbinák és kézi- 

darabok fordulatszámát 

és a motor forgásirányát, 

valamint a hűtőfolyadék ellátást.

4.    HOGYAN TUD
HATÉKONYABBAN DOLGOZNI,
TÖBB PÁCIENST ELLÁTNI?

 

 



Dönthető háttámlája, különösen széles skálán mozgó

határértékeinek köszönhetően nemcsak kényelmes, de praktikus

munkaterületet is biztosít, így könnyen hozzáfér pácienseihez. 

A jelenleg gyártott kezelőegységek között a legalacsonyabb és
legmagasabb székbeállítást is lehetővé teszi, a gyermekek és
mozgássérültek be-, illetve kiszállását segítve, és az alacsony,
illetve extrém magas fogorvosok munkáját is szolgálja.



A Belmont Clesta II dupla artikulációs fejtámlája tökéletes

komfortérzetet biztosít a páciensnek és könnyű hozzáférhetőséget

garantál az orvosnak. Gyermekek és felnőttek kezelésére egyaránt

tökéletes választás. 13-féle alapszínből választhat üléshuzatot,

valamint a köpőcsésze többféle színben is rendelhető, hogy jobban

illeszkedjen egy gyerekbarát rendelőbe.

 

5.    GYEREKFOGÁSZATRA IS
ALKALMASAK A BELMONT
KEZELŐEGYSÉGEI!

 

 

A Belmont másik innovációja a

kezelőszék exkluzív elektrohidraulikus

rendszere, melynek köszönhetően a

finom mozgás megbízhatósággal

párosul és alacsony, 410 mm-es

kiinduló magasságról

 akár 790 mm-es magasságig is

emelhető,

ezzel is kényelmesebbé

 téve az orvosi munkát. 

Dönthető 

háttámlája 

pedig 

Trendelenburg

 pozícióba is

 állítható.

 



 

A Belmont lehetőséget nyújt a kiegészítők és extra felszerelések

teljes mértékű testreszabhatóságára, hogy azt a felhasználó az

opciók óriási tárházának megfelelően teljes mértékben az igényeinek

megfelelően állíthassa össze. 

Oktató-bemutató rendelőnkben – kollégáinkkal egyeztetve –

bármikor lehetősége van megnézni és kipróbálni a Belmont

kezelőegységet.

6.    HOGYAN TUD KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ FOGÁSZATI
KEZELŐEGYSÉGET
VÁLASZTANI?

 

 



Segítünk ergonomikus és praktikus és

látványos rendelőjének

megtervezésében! Előzetes szakmai

konzultáció során átbeszéljük

elképzeléseit, alkalmazott kezelési

eljárásait és ez alapján alakítjuk ki a

kezelőegység helyét, felépítését és

felszereltségét. Segítünk a rendelő

kialakítását végző szakiparos

alvállalkozókkal való konzultációval,

tervezéssel, folyamatos ellenőrzéssel

(pontos telepítési dokumentációval,

átadás előtti nyomáspróbával

stb.) a hibátlan megvalósításban.

A konzultáció eredményeként

pontosan olyan felszereltségű

kezelőegységet tud vásárolni amire

szüksége van, és későbbi újonnan

megjelenő igények esetén szabadon

fejleszthet. (Nincsenek

felesleges, útban lévő eszközök és nem

kell fizetnie olyanért, amire nincs

szüksége!) A megrendelést követően,

3-4 héten belül leszállítjuk készülékét

és üzembe helyezzük Önnek!  

+ 1. MILYEN VALID ÁLTAL
BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
SEGÍTIK A FOGORVOSOK
MUNKÁJÁT EGY PRÉMIUM
MINŐSÉGŰ FOGÁSZATI
KEZELŐEGYSÉG VÁSÁRLÁSAKOR?

 

 



Alaptézis, miszerint minden műanyag csővezetékben, melyben

lassú áramlással víz folyik, igen rövid idő alatt biofilm lerakódás

keletkezik. Szakmai értelmező leírás megtalálható többek között a

https://hu.wikipedia.org/wiki/Biofilm és a

http://bkmkh.hu/nepegeszsegugyi_foosztaly/intezmenyi_hirek/tajek

oztato_a_fogaszatokon_alkalmazott oldalon.

KEZELŐEGYSÉG BELSŐ VÍZCSŐ
RENDSZERÉNEK TISZTÁN-, BAKTÉRIUM
MENTESEN TARTÁSA 
(WEEKEND SYSTEM)

 

 

Erre az egészségre ártalmas

jelenségre már az Országos

Népegészségügyi Szolgálat is

folyamatosan felhívja a figyelmet

(kötelező Legionella kockázat

elemzés), és ellenőrzései során

vízmintaelemzéssel kontrollálja a

fogorvosi rendelő higiéniáját.

Viccesen a fogorvosi körökben elterjedt, hogy ahol nincs protokoll a

biofilm kialakulása ellen, ott a hétfői első két páciens jóbarát ne

legyen!

 

De most ne is az egészségügyi, hanem a praktikus aspektusát

vizsgáljuk ennek a problémakörnek! Az egyik jelentős szervizköltség

a rendszeresen elduguló könyökdarabok, turbinák, kuplungok és

homokfújók javításából fakad. Sokáig még a szervizesek is azzal

jellemezték ezt a problémát, hogy ez a jelenség a vízkövesedés

eredménye. Hát bizony a vízkőnek ehhez nem sok köze van! Ugyanis

ezek a biofilm telepek bizonyos nagyságra növekedésük után

leválnak a kezelőegység vezetékek faláról és kézidarabok ultra

vékony járataiban eltömődést okoznak. Ezért is nehéz a kitisztításuk,

mert nem egy kemény vízkő amit fel kell oldani

és eltávolítani, hanem egy nyúlós, igen kellemetlen állagú

tömörödött anyag.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Biofilm
http://bkmkh.hu/nepegeszsegugyi_foosztaly/intezmenyi_hirek/tajekoztato_a_fogaszatokon_alkalmazott


Másik nagy bevételi forrása a szervizeknek, a kezelőegységekben

működő igen érzékeny gumimembrános szelepek tisztítása és

cseréje. Sokszor csöpög, illetve eldugul a kezelőegység vízrendszere.

Ez a biofilm és a gumimembrános szelepek egymásra gyakorolt

hatásának eredménye.  A Weekend System, egy kiváló technológia,

mellyel el lehet kerülni ezt a kellemetlenséget és jelentős költséget.

Mi minden kezelőegységet belső vízadagolásos tartállyal

értékesítünk. Nem azért, hogy desztillált vizet használjanak az

esetlegesen rosszabb minőségű vezetékes víz helyett. Szó sincs róla,

hanem azért, mert ebbe a tartályba beleöntött speciális oldattal

hétvégente, vagy hosszabb leállások előtt elárasszuk a kezelőegység

belső vízrendszerét. Ezzel oldjuk az esetlegesen lerakódott

biofilmet, illetve megakadályozzuk kialakulását. Az ezt követő

munkakezdés előtt vezetékes vízzel kimossuk a rendszert

Ehhez ajánljuk például az Alpro Bilpron cég termékét.

Hozzávetőlegesen évente 10-12 liter használatával állandóan tiszta

és dugulásmentes rendszerre tehetünk szert.  Többek között ezért is

ritka szervizünkben az ilyen jellegű meghibásodások miatti kiszállás.

 

 



AZ ELSZÍVÓ EGYSÉG KARBANTARTÁSA!
 

 

Elterjedt technológia a motoros, illetve a venturi csöves elszívó

rendszer tisztításához fertőtlenítőszeres oldattal való öblítés.

A mi álláspontunk szerint az elszívó rendszer csöveinek

tisztításakor rendkívül sok környezetet károsító fertőtlenítőszer kerül

a csatornán keresztül a természetbe. Sajnos a fertőtlenítőszerrel

nem tudjuk kompenzálni a túl lúgos kémhatású elszívott anyagot, 

(por, vér, stb.) 

Ezért az elszívó rendszer szeparátorában sok esetben

habosodás keletkezik, mellyel károsodik a rendszer, vagy

ideiglenesen megáll az elszívás.  Ennek elkerülésére az Alpro cég

egy két összetevős elszívórendszer tisztító koncentrátumot fejleszett

ki. AlproJet W és AlproJet D néven. 

Az AproJet D egy lugos kémhatású koncentrátum, melyet

általános fogászati eljárásokkor keletkező folyadékok elszívásánál

javasolnak használni, míg az AlppoJet W savas. Ez utóbbit a

profilaxiás beavatkozásokkor alkalmazott jelentősen lugos

kémhatású porok használatánál, illetve a szájsebészeti

beavatkozásoknál keletkező szintén lúgos kémhatású anyagok (vér,

szövetek, stb) elszívásakor ajánlanak.

Természetesen az ideális, szinte minden rendelőre igaz megoldás, a

felváltott használat. Heti 3 nap AlproJet D és heti 2 nap AlproJet W.

Ezekkel a nagy szanitációs hatású oldatokkal való elszívórendszer

öblítéssel rendkívüli és szemmel jól látható tisztítást tudunk elérni.

Nem szűkülnek a cső belső átmérők a lerakódások miatt, ezzel is

megőrizve az elszívás teljesítményét. A csövek anyagának

állagmegóvása is garantált!



 - A GARANCIA
 

 

A garanciális időn belüli és azon túli esetleges

javítások feltételeiről a magyar jog rendelkezései az

irányadók, de a szokásos 12 hónapos jótállási időn

felül a gyártó plusz 4 év garanciát vállal a

kezelőszékre, s annak kiegészítő vezérlésére is

összesen 2 évet.  

Ezen felül a VaLiD Kft. vállalja, hogy - a  garancia idő

lejárta után is - a lehetőségekhez mérten gyorsan

működőképessé teszi a berendezést, annak

javításáról azonnal gondoskodik.

A garancia feltételei közé tartozik, hogy a

berendezéseket csak a gyártó által képzett

szervízesek javíthatják.

 



A VaLiD Dental Medical Nagykereskedőház

a hazai fogorvosi és a fogtechnikai

szakma számára biztosít kiváló minőségű

anyagokat, eszközöket és

berendezéseket, több mint 30 éve.

A VaLiD Kft. a Belmont fogászati

kezelőegységek kizárólagos magyarországi

képviselője.

 

Kérdése van? 

Munkatársaink szaktudásával, valamint a

fogászati rendelőkkel, fogorvosokkal

fennálló szoros együttműködésünk

tapasztalatával segítjük Önt! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

 

VaLiD Dental-Medical Kft. 

Bemutatóterem és cégközpont: 

1083 Budapest, Szigony u. 41.

Telefon: 06-1/210-0185, 

06-1/303-9459, 06-1/210-9480

E-mail: dental@valid.hu

 

www.valid.hu

 

 

 

TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓK



Minden jog fenntartva. 2021.


