
Piacvezető fogászati kezelőegység

A legújabb generáció



A Belmont abszolút piacvezető a fogászati kezelőegységek legújabb generációjával



Belmont - A kézzel fogható minőség

Szék 1.  Állítható pozíció
Különösen széles skálán mozgó 
határértékeinek köszönhetően nemcsak 
kényelmes, de praktikus munkaterületet is 
biztosít.

2.  Formatervezés
A kezelőegység karcsú kivitelezésének 
köszönhetően pácienséhez könnyen 
hozzáférhet.

3.  Tartós kivitelezés
A strapabíró alumínium-váznak 
köszönhetően a szék stabilitása tökéletes.

4.  A kezelőegység bekötése
A minden higiéniai követelménynek 
megfelelő sima felületek mögé láthatatlanul 
integrálódik az összes elektromos és 
pneumatikus bekötés.

Kezelőegység 5.  Központi vezérlőpanel
A panel magában foglalja a szék 
mozgatásának irányításához, a köpőcsésze 
öblítéséhez és a pohár feltöltéséhez 
szükséges fóliatasztatúrát. Felülete 
egyenletes, sima, kellemes tapintású és 
könnyen tisztítható.

6.  Kezelőfelület
A vezérlőegység a legkényelmesebb 
használat érdekében könnyen 
mozgatható függőlegesen, vízszintesen és 
tengelyirányban egyaránt.

7.  Beépített köpőcsésze
A különösen strapabíró egység tökéletes 
formatervezése nemcsak kinézetében 
első osztályú, de anyaga miatt könnyen is 
tisztítható.

8.  Öblítőcsésze
A levehető üvegcsésze sejtelmesen áttetsző 
és kitűnő minőségű. Színe lehet semleges, 
rózsaszín, zöld és kék, hogy a lehető 
legjobban illeszkedjen az Ön rendelőjébe.

9.  Nővéroldali kar
A nővéroldali kar tartalmazhat egy 3-utas 
autoklávozható pusztert, egy vizes 
rendszerű nyálszívót és egy kanülkivezetést. 
Az egyszerűen és gyorsan tisztítható 
fóliatasztatúra egy könnyed gombnyomással 
gondoskodik a szék mozgatásáról, 
a köpőcsésze öblítéséről és a pohár 
feltöltéséről egyaránt.

10.  Praktikus gyűjtőtartály
A könnyen hozzáférhető tartály egyetlen 
mozdulattal kihúzható és tisztítható.

11.  Kezelőpanel
Könnyen hozzáférhető és tisztítható.

12.  701 operációs lámpa
A sima és kiegyensúlyozott, ugyanakkor 
kis helyet foglaló operációs lámpa könnyen 
kezelhető. Egyedi szenzorai segítségével 
érintés nélkül ki- és bekapcsolható. Igény 
szerint tükörrel is rendelhető.



Rendelhető tartozékok 1.  Panoráma röntgen-filmnéző
Panoráma méretű, és egyenletesen terített 
nagy fényintenzitású röntgen-filmnézővel is 
felszerelhető.

2.  Monitortartó állvány
LCD-monitor megtartására alkalmas kar az 
egyéni igények megvalósításához. 
(a monitor nem tartozék)

3.  Multifunkcionális lábvezérlés
Integráltan működteti a kézidarabokat és 
mozgatja a széket.

4.  Belső vízadagoló rendszer
A kézidarabok higiénikus vízzel való 
ellátásához, valamint a belső vízrendszer 
tisztítási technológiájához.

Belmont - Megbízható technológia

5.  IO 5000 lámpa
Színhelyes megvilágítás 
5000 Kelvin-fokon. Az egyedi szenzor 
lehetővé teszi az érintés nélküli ki- és 
bekapcsolást. A fényintenzitás 28000, 22000 
és 15000 lux.

6.  Kisméretű kezelőasztal
Kényelmes orvosi tevékenység 
biztosításához.

7.  Dupla artikulációs fejtámla
Tökéletes komfortérzetet biztosít a 
páciensnek, és könnyű hozzáférhetőséget 
garantál az orvosnak. Gyermekek és 
felnőttek részére egyaránt tökéletes 
választás.

8.  Forgatható köpőcsésze
A köpőcsésze 90 fokban körbe forgatható, 
így biztosítva az orvos és a páciens 
maximális kényelmét.

9.  Elektromos vezérlőpanel
További kiegészítők segítik a mikromotor 
használatát. Digitális kijelzővel ellátott.

A Belmont tökéletesen ötvözi a modern, lekerekített szélű 
dizájnt a hagyományos értékekkel, ennek köszönhetően 
fogászati kezelőegységei letisztultak, kifinomultak, 
elegánsak, de mindenekelőtt időtállóak és strapabíróak.

A Clesta II tökéletesen megtestesíti mindazt, aminek 
a Belmont jó hírnevét köszönheti: innovatív, stílusos, 
praktikus és megbízható.
Nagyszerűen felépített, piacvezető technológia, 
amely méltó képviselője a fogászati 
kezelőegységek legújabb generációjának.

A legújabb generáció

Piacvezető fogászati kezelőegységek

Technikai paraméterek

Szék súlya: 115 kg
Kezelőegység súlya: 80 kg
Ülésmagasság min.: 410 mm, max.: 790 mm
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A fekvőkezelés ergonómiájához kifejlesztett felsőkaros 
kialakítás biztosítja, hogy a kezelés során a kézidarabok 
a lehető legkönnyebben elérhetőek legyenek.

Opcionálisan választható bal oldali vezérlőpanel. 
Megkönnyíti a munkát a balkezes orvosoknak.

E-Type multi
vezérlőpanel

Alsószálas vezérlésű

Méretek (1/25 méretarányban)
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