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stomatologiczne
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Model Pro



Wejdź do 
ery cyfrowej 
stomatologii.

Poznaj pierwszy na świecie w pełni cyfrowy unit 
stomatologiczny. Usiądź wygodnie i zrelaksuj się, 
Twoja podróż w przyszłość stomatologii dopiero się 
zaczyna.
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Model
Pro 500.
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Model
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Łatwe ustawienia, 
jeszcze łatwiejsza 
codzienna obsługa. 
Umil pracę wszystkim 
w swojej klinice lub 
gabinecie.

Przyjemność.
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Zamienność.

Zmiana z prawej na lewą stronę  
w 30 sekund.
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Połącz.
Technologia, która na 
zawsze zmieni Twój 
sposób pracy.
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Przyszłość jest 
inteligentna.

Zdigitalizuj swoją codzienną pracę i oczaruj swoich 
pacjentów nowym podejściem dzięki Modelowi Pro 
i jego inteligentnym funkcjom.
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Wyobraź sobie, że masz w zespole nowego asystenta, 
którego zadaniem jest dokładne zapamiętywanie 
Twoich osobistych preferencji i szczegółowe 
upiększanie dnia pracy. To właśnie zapewnia 
aplikacja Diplomat Connect. Z jednym wyjątkiem nie 
musisz wysyłać jej wypłaty.

Aplikacja Diplomat Connect jest zintegrowana 
bezpośrednio z Modelem Pro i pomaga kontrolować 
i automatyzować unit stomatologiczny oraz jego 
inteligentne narzędzia za pomocą zaledwie kilku 
kliknięć. Sama aplikacja działa na dołączonym 
tablecie i jest połączona z unitem stomatologicznym 
przez Bluetooth®. 

Diplomat 
Connect app.
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To jak jazda 
na rowerze.
Diplomat Connect to intuicyjna aplikacja, którą możesz 
łatwo kontrolować. Wszystko, czego potrzebujesz 
do codziennej pracy, jest dostępne za pomocą kilku 
kliknięć.

Tylko 
Twój.
Dzięki Modelowi Pro każdy ma wyjątkowe i spersonalizowane 
programy. Dostosuj swój unit stomatologiczny, parametry narzędzi, 
oświetlenie, higienę i wiele więcej. Możesz stworzyć nieskończoną 
liczbę ustawień, które dokładnie pasują do Twojego zespołu.
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Zabezpieczamy 
Cię.
Doskonale wiemy, że zdarzają się wypadki przy 
pracy. Nie martw się, jeśli tablet czy aplikacja 
ulegnie awarii lub zepsuje się, wszystkie ustawienia 
własne są bezpiecznie zapisywane online. Model 
Pro wystarczy skonfigurować tylko raz. W aplikacji 
ponownie znajdziesz wszystkie swoje preferencje, 
nawet jeśli zainstalujesz ją na nowym tablecie.

Twoje okno na szeroki 
świat.
Możliwe jest również korzystanie z aplikacji firm 
trzecich w tablecie, dzięki czemu masz pod ręką 
ważne informacje o pacjentach. Możesz nawet 
wyświetlać ekran tabletu na monitorze unitu 
stomatologicznego. Na przykład pokaż przygotowaną 
prezentację edukacyjną dla pacjentów.

Jak 
w zegarku.
Aplikacja Diplomat Connect samodzielnie wykonuje 
podstawową diagnostykę. Potrafi analizować i przesyłać 
informacje o błędach w unicie bezpośrednio do naszych 
techników, dzięki czemu możemy znacznie skrócić czas 
przestoju. Ponadto aplikacja automatycznie aktualizuje 
oprogramowanie Twojego unitu stomatologicznego.
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To nie jest klasyczny 
wygląd. 
 

To pokaz 
światowej sławy 
designu. Model Pro powstał dzięki współpracy naukowców 

zajmujących się ergonomią, innowatorów 
technologicznych i mistrzów rzemiosła.
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Projekt, który robi wrażenie.
Seria Modeli Pro została starannie zaprojektowana, aby 
wprowadzić do gabinetu nowoczesny projekt wizualny, nie 
pozostając w tyle za praktycznymi rozwiązaniami.

Model Pro był nagradzany na każdym konkursie projektowym, 
w którym brał udział. Otrzymał nagrody w najbardziej 
prestiżowych konkursach projektowania produktów na całym 
świecie, w tym Red Dot Award.

Seria Model Pro
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Czysta przestrzeń to 
produktywna przestrzeń.

Prosta i przejrzysta konstrukcja Modelu Pro 
stanie się centrum stomatologii przyszłości. 
Jej smukłe i wyważone proporcje nie obciążają 
wizualnie przestrzeni, co jest ogromną zaletą nawet 
w przypadku mniejszych pomieszczeń.

Wygodny
dostęp.
Dzięki harmonizacji doskonałej ergonomii, stylistyki 
i proporcji wizualnych oraz funkcjonalności masz nie 
ograniczony dostęp do swoich narzędzi, niezależnie 
od tego, czy wybierzesz górne, czy dolne prowadzenie 
rękawów.

Prosta
geometria.
Czysty geometryczny projekt bloku spluwaczki 
zapewnia ponadczasowe rozwiązania wizualne. 
Z kolei poręczny uchwyt zapewni łatwy i praktyczny 
dostęp do fi ltrów.

Seria Model Pro
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Przejmij kontrolę.
Unikalna wizualnie i ergonomiczna konstrukcja 
panelu asysty zapewnia łatwy dostęp do narzędzi. 
Klawiatura wykorzystuje przejrzystą grafi kę, intuicyjny 
układ przycisków i wysokiej jakości wykończenie.

Zrobione
doskonale.
Pomyśleliśmy o modelu Pro w najdrobniejszych 
szczegółach. Wysoką jakość z najlepszych 
materiałów znajdziesz nie tylko na dużych 
powierzchniach, ale także na najmniejszych 
częściach unitu stomatologicznego. 



Łatwa adaptacja.
Zmiana z prawej na lewą stronę w 30 sekund. Wystarczy 
unieść siedzisko, zwolnić hamulec, obrócić unit 
i ponownie zaciągniąć hamulec. Szybciej niż przerwa 
na kawę. Zamienność jest możliwa w unitach Model Pro 
500 I Model Pro 700. 

Unieś siedzisko.

Zamień z prawej na 
lewą stronę w

30 sekund.

Zwolnij hamulec i obróć unit.

Seria Model Pro
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Zagłówek przyjmuje i odwzorowuje 
kształt głowy i szyi pacjenta.

Ramiona przyjmują naturalne ułożenie, 
umożliwiając pacjentom przyjęcie 
wygodnej pozycji pleców.

Pozycja Trendelenburga jest elementem 
wyposażenia standardowego.

Pozycja leżąca z całkowicie podpartymi 
nogami i wygodnym oparciem ramion 
zapewnia relaks.

Siedzisko i oparcie odciążają 
Twojego pacjenta i sprawiają, 
żę czuje się komfortowo.Aby zapewnić jak największy komfort Twoim 

pacjentom, przeprowadziliśmy szeroko zakro-
jone badania ergonomiczne przy współpracy 
z ekspertami z branży motoryzacyjnej. Całą 
wiedzę wprowadziliśmy w naszą technologię, 
dzięki czemu możemy znacznie zmniejszyć ob-
ciążenie fi zyczne Twoich pacjentów, co w efek-
cie przynosi również ulgę psychiczną. 

Fotel umożliwia wygodne i stabilne ustawie-
nie dla każdego typu sylwetki. Ma tylko jeden 
haczyk, pacjenci nie będą chcieli schodzić 
z wygodnego siedziska.

Wygoda
za każdym
razem.

Seria Model Pro



Wybrane wzory kolorów:

Model Pro 
po Twojemu.
Dostosuj paletę kolorów i tapicerkę fotela dokładnie 
do swojego gustu. Możesz wybierać spośród 
kilkudziesięciu opcji. Najwyższy czas, aby Twoja 
osobowość zabłysła!

Tapicerka 
bezszwowa.
Jeszcze nie jest za późno, aby projektowanie wnętrz 
stało się Twoim hobby. Wybierz spośród ponad 48 
kolorów, aby Model Pro naprawdę zabłysnął w Twoim 
gabinecie lub klinice.

Tapicerka szwowa 
z pamięcią kształtu.
Do wariantu tapicerki szwowej dodaliśmy dodatkowe 
20 kolorów premium do wyboru. Fotel w tej wersji 
zawiera również wypełnienie z pamięcią kształtu, 
co dodatkowo zwiększa komfort Twoich pacjentów.

Green Turquoise 
 

Bamboo 

Cinnabar Red Mist Light Goldenrod 
 

Oslo Brandy Blush Plum 
 

Blue Pink 
 

Lagoon Fire Brick 
  

Olive Grey 
 

Snowy White 

Seria Model Pro
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Poznaj Model 
Pro w wersji 
z zawieszonym 
fotelem. 

Model Pro w wersji z zawieszonym fotelem na bloku 
spluwaczki zapewnia jeszcze więcej korzyści, które 
pomogą usprawnić codzienną rutynę pracy. Od zwiększonej 
przestrzeni dla Twojej asysty, przez zwiększoną stabilność, 
po jeszcze większy zakres ruchu ramion stolika lekarza. 



Wraz z pojawieniem się modeli Pro 
600 i Pro 800 w ofercie produktów, 
możesz wreszcie w pełni cieszyć 
się wysoką technologią w naszych 
unitach stomatologicznych. Dzięki 
solidnemu przymocowaniu bloku 
spluwaczki do podłoża czekają na 
Ciebie dodatkowe korzyści, które 
sprawią, że Twoja praca stanie się 
przyjemniejsza.

Udźwignij swój 
dzień pracy.

Seria Model Pro
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Jeszcze więcej miejsca.
Dzięki unikalnemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu 
przesunęliśmy cały fotel stomatologiczny do 
tyłu, co stworzyło dodatkową przestrzeń dla 
komfortowej pracy pomiędzy konstrukcją unitu, 
a panelem asysty.

Nie przejmuj się.
Modele Pro 600 i Pro 800 zapewniają jeszcze większą 
stabilność. Ten fotel stomatologiczny może udźwignąć 
do 200 kilogramów, co pozwala także na zamontowanie 
aparatu rentgenowskiego. Wibracje są zredukowane do 
minimum. Zostają wchłonięte przez konstrukcję unitu. 
Kto powiedział, że praca nie może być wygodna?
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Rozwiń skrzydła.
W stacjonarnej wersji Modelu Pro zasięg ramion stolika 
lekarza jest jeszcze większy, dzięki czemu poradzisz sobie 
również z bardziej wymagającymi pozycjami pacjenta.

Pasuje prawie wszędzie.
Dzięki dopracowanym proporcjom bloku spluwaczki 
osiągnęliśmy jeszcze bardziej minimalistyczny 
wygląd unitu stomatologicznego.
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Nie jesteśmy 
astrofizykami.
Dbamy jednak 
o czas 
i przestrzeń. Model Pro i wydajność. Prawie synonimem. Od przestrzeni 

roboczej zaprojektowanej z myślą o jak najłatwiejszym 
przemieszczaniu się dla Ciebie i Twojego zespołu, po 
bardzo szybką i łatwą konserwację. Model Pro oferuje 
wiele sposobów na oszczędzanie czasu.
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Łatwy w użyciu i intuicyjny. Model Pro 
został zaprojektowany, aby zachwycać 
Twoją pracą.

Pełen wdzięku 
jak taniec.
Ruch ramion jest zaskakująco 
płynny i przyjemny dzięki sprężynie 
pneumatycznej w pantograficznych 
ramionach oraz łożyskom 
w elementach obrotowych.                                   
Poruszaj się z łatwością.

Wszystko w porządku.
Twój Model Pro może być skonfigurowany 
z pięcioma lub sześcioma narzędziami, w zależności 
od wybranego modelu. Konstrukcja stolika lekarza 
umożliwia intuicyjną pracę z wszystkimi narzędziami 
na wyciągnięcie ręki. Niezależnie od tego, czy 
wybierzesz górny czy dolny system prowadzenia 
rękawów. 

Witaj na swoim 
placu zabaw.
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Góra czy 
dół?
Stolik lekarza może być wyposażony 
w dolny lub górny system prowadzenia rękawów.

Górny system 
prowadzenia rękawów.

Dolny system 
prowadzenia rękawów.
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Zostawmy przewody 
w minionej dekadzie.
Koniec walki z przewodami. Model Pro może być 
również wyposażony w bezprzewodowy wielofunk-
cyjny sterownik nożny o żywotności baterii od 2 do 3 
miesięcy. Poruszaj się po gabinecie bez ograniczeń.

Koniec siłowania się 
z rękawami.
Całkowicie nowy projekt biczy i wyrównoważone 
narzędzia, które nie obciążają dłoni i nadgarstków. 
Nie dochodzi do cofania się biczy. 

Stabilność 
i wytrzymałość.
Wibracje przemieszczającego się fotela są 
zminimalizowane i nie są przenoszone na pozostałą 
część unitu stomatologicznego. 

Instalacja
Pro!
Dzięki specjalnej konstrukcji unitu, montaż jest 
możliwy bez mocowania do podłoża. To rozwiązanie 
idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie wiercenie w 
podłodze nie jest możliwe.



Seria Model Pro

26

Przestrzeń robocza wokół Modelu Pro jest 
w pełni przygotowana dla Twojego zespołu. 
Nie ma znaczenia, czy jest to tylko jeden 
asystent, który pomaga Ci w prostych 
zabiegach, czy cały zespół, który wykonuje 
skomplikowane operacje. Dzięki dobrze 
zaprojektowanej podstawie unitu i ramionom 
przestrzeń robocza jest wystaczająca dla 
wielu osób pracujących w przestrzeni fotela. 

Pantografi czne ramię umożliwia optymalne 
ustawienie rękawów ssących lub narzędzi 
podczas dowolnego zabiegu. Panel asysty 
może być standardowo wyposażony do 
sześciu narzędzi w dowolnej konfi guracji. 
Panel może być wyposażony w podstawowe 
funkcje sterujące jak napełniania kubka 
lub opłukiwanie misy spluwaczki, ale także 
w pełną klawiaturę, aby jeszcze bardziej 
uprościć pracę.

Pantografi czna wersja umożliwia pracę 
na dwie lub cztery ręce

Świetnie! Podium 
należy do Ciebie.
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Z modelem Pro czujesz się świetnie nawet podczas najczęstrzych zadań. 
Twoja codzienna konserwacja zajmie tylko kilka chwil. Model Pro może być 
wyposażony w dowolny system ssący. Dostępne są systemy suche, mokre oraz 
separatory amalgamatu. Dzięki automatycznej higienie rękawy ssące można 
płukać po każdym pacjencie.

Pielęgnacja też 
przynosi radość.

Konserwacja zakończona, zanim powiesz 
„staw skroniowo-żuchwowy”.

Filtry systemu ssącego w Modelu Pro są łatwo dostępne. Możesz je wyczyścić 
i wymienić w zaledwie 10 sekund. 

Nie musisz już nawet dotykać butelki na wodę destylowaną. Uzupełnianie 
rozwiązuje łatwy dostęp od górnej części bloku spluwaczki, co zapewnia 
dodatkowe bezpieczeństwo. Unit stomatologiczny można również podłączyć 
do centralnego systemu wody.



Górny lub dolny system 
prowadzenia rękawów

Opcja zamienności (do pracy osoby 
praworęcznej i leworęcznej

Wersja zawieszona na fotelu

5 narzędzi na stoliku lekarza

——— 

——— 

Opcjonalnie bezprzewodowy 
sterownik nożny

——— 

Konfigurowalny kolor tapicerki

Konfigurowalny kolor 
bloku spluwaczki

———

Górny lub dolny system 
prowadzenia rękawów

——— 

Wersja stacjonarna z zawieszonym fotelem  

5 narzędzi na stoliku lekarza

——— 

——— 

Opcjonalnie bezprzewodowy sterownik nożny

——— 

Konfigurowalny kolor tapicerki

Konfigurowalny kolor 
bloku spluwaczki

Możliwość montażu aparatu 
rentgenowskiego 

Górny lub dolny system 
prowadzenia rękawów

Opcja zamienności (do pracy osoby 
praworęcznej i leworęcznej

Wersja zawieszona na fotelu

6 narzędzi na stoliku lekarza

Synchronizacja ruchu siedziska i oparcia 
fotela *

Elektronicznie sterowane ramię misy 
spluwaczki*

Opcjonalnie bezprzewodowy 
sterownik nożny

Kompletny unit w kolorze półmatowej bieli *

Konfigurowalny kolor tapicerki

Konfigurowalny kolor 
bloku spluwaczki

———

Górny lub dolny system 
prowadzenia rękawów

——— 

Wersja stacjonarna z zawieszonym fotelem  

6 narzędzi na stoliku lekarza

Synchronizacja ruchu siedziska i oparcia 
fotela *

Elektronicznie sterowane ramię misy 
spluwaczki*

Opcjonalnie bezprzewodowy 
sterownik nożny

Kompletny unit w kolorze półmatowej bieli *

Konfigurowalny kolor tapicerki

Konfigurowalny kolor 
bloku spluwaczki

Możliwość montażu aparatu 
rentgenowskiego 

* standardowe wyposażenie w modelach  Pro 700, 800; opcjonalne wyposażenie w Modelach Pro 500, 600.

Model Pro 500 Model Pro 600 Model Pro 700 Model Pro 800

or or or or

Seria Model Pro
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Load&
Play

�         Instagram
�               Facebook

Find us on:

“Ciągłość pracy, 
inteligencja, otwartość 
i modułowość – czyli 
główne zasady 
Modelu Pro.”

“W produkcji naszych produktów kierujemy 
się fi lozofi ą skoncentrowaną na platformach 
otwartych, modułowy i inteligentnych 
rozwiązaniach, które poprawiają płynność 
pracy w gabinecie - zaawansowane dzięki 
temu technologie są dostępne do każdego 
dentysty.”

Tomas Nerad, CEO - Diplomat Dental

Zdigitalizuj swoją praktykę za pomocą prostego tabletu, uzyskaj najbar-
dziej zaawansowany i przyjazny dla użytkownika system sterowania dla 
dostępnych na rynku unitów stomatologicznych.

Użyj własnego tabletu, uzyskaj dostęp do sterowania unitem i narzędzia-
mi. Zarówno system Android jak i iOS są w pełni kompatybilne. Kopia 
zapasowa danych w usłudze iCloud lub Android. Szybki i bezpieczny 
dostęp do aplikacji i zdjęć rentgenowskich. Automatyczne aktualizacje, 
nieograniczona liczba użytkowników i przyjazny interfejs. DIPLOMAT DENTAL s.r.o.

Vrbovská cesta 17 
921 01 Piešťany
Slovak republic

T:  00421 33 79 54 111
info@diplomat-dental.com
www.diplomat-dental.com

EUR-MED Polska Sp. z o.o.
ul. Le Ronda 26 
40-303 Katowice
Polska

T :  32 204 25 99
biuro@eur-med.pl

oddział Warszawa:
ul. Pilchowicka 27 
02-175 Warszawa

T :  22 832 76 00
warszawa@eur-med.pl
www.eur-med.pl

Pobierz aplikację
Diplomat Connect.

Aktywuj Bluetooth®.

Gotowe!
Twój unit jest gotowy do pracy.

1

2

3

“Aplikacja Diplomat Connect" jest dostępna
na iPada w App Store lub na Androida w Google Play.

Więcej 
informacji na:




