Model Pro
Series

Smart zubárske
súpravy

Model Pro Series

Vstúpte do éry
digitalizovaného
zubného
lekárstva.

Spoznajte prvú plne digitalizovanú zubársku súpravu
na svete. Usaďte a uvoľnite sa, vaša cesta do
budúcnosti zubného lekárstva sa práve začína.

Model Pro Series

Model
Pro 500.
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Model Pro Series

Model
Pro 600.
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Model Pro Series

Jednoduchosť.

Ľahko nastaviteľné, ešte
ľahšia denná prevádzka.
Zjednodušte prácu
všetkým na vašej klinike
či v ordinácii.
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Model Pro Series

Skonvertujte vybrané modely
z ľavej na pravú stranu za 30 sekúnd.

Konvertibilita.
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Model Pro Series

Pripojte sa.
Technológia, ktorá
nadobro zmení spôsob,
akým pracujete.
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Budúcnosť
je smart.

Zdigitalizujte vašu dennú prácu a očarte vašich
pacientov novým prístupom s Modelom Pro a jeho
smart funkciami.
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Diplomat
Connect app.

Predstavte si, že máte v tíme nového kolegu,
ktorého úlohou je presne si zapamätať vaše osobné
preferencie a vyšperkovať vám pracovný deň
do úplných detailov. Presne to so sebou prináša
aplikácia Diplomat Connect. S jedinou výnimkou,
nemusíte jej posielať výplatu.
Aplikácia Diplomat Connect je integrovaná
s Modelom Pro a pomáha vám kontrolovať
a automatizovať vašu zubársku súpravu a jej smart
nástroje iba pomocou pár kliknutí. Samotná aplikácia
beží na sprievodnom tablete a so zubárskou súpravou
sa synchronizuje cez Bluetooth®.
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Je to ako jazda
na bicykli.

Iba
vaša.

Diplomat Connect je intuitívna aplikácia, ktorej

S Modelom Pro má každý unikátny a personalizovaný

ovládanie hravo zvládnete. Všetko, čo potrebujete na

zážitok. Nastavte si pozíciu vašej zubárskej súpravy,

vašu dennú prácu, máte dostupné na pár klikov.

parametre nástrojov, svetlo, hygienu a oveľa viac. Vytvoriť
si môžete nekonečné množstvo prednastavení, ktoré
presne vyhovujú vášmu tímu.
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Vaše okno
do šíreho sveta.

Ako
hodinky.

Kryjeme
vám chrbát.

V tablete je možné využívať aj aplikácie tretej strany,

Aplikácia Diplomat Connect robí základnú diagnostiku

Dobre vieme, že kde sa pracuje, nastanú aj nehody.

vďaka čomu máte dôležité informácie o pacientoch

sama od seba. Dokáže analyzovať a posielať informácie

Nemusíte sa však báť, všetky vaše prednastavenia

vždy poruke. Obrazovku tabletu môžete dokonca

o chybách v zubárskej súprave priamo našim technikom,

sú bezpečne zálohované online pre prípad, že sa vám

zdieľať na monitor zubárskej súpravy. Pacientom tak

čo umožňuje výrazne skrátiť prestoje pri poruchách.

tablet s aplikáciou pokazí či rozbije. Model Pro stačí

môžete pripraviť napríklad vzdelávaciu prezentáciu.

nastaviť iba raz. Všetky svoje preferencie v aplikácii
nájdete, aj keď ju nainštalujete do nového tabletu.
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Toto nie je klasická
zubárska prehliadka.
Je to prehliadka
svetovo oceneného
dizajnu.
Model Pro vznikol zo spolupráce výskumníkov z oblasti
ergonómie, technologických inovátorov a majstrov
remeselného vyhotovenia.
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Dizajn, ktorý zapôsobí.
Séria Modelu Pro je starostlivo navrhnutá tak,
aby do vašej ordinácie priniesla moderný vizuálny dizajn,
zatiaľ čo nezaostáva ani v praktických riešeniach.
Model Pro bol ocenený na každej dizajnovej súťaži, do ktorej
sa zapojil. Ocenenia si odniesol z tých najprestížnejších súťaží
produktového dizajnu po celom svete vrátane Red Dot Award.
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Čistý priestor je
produktívny priestor.

Komfortný
prístup.

Jednoduchá
geometria.

Jednoduchý a čistý dizajn Modelu Pro sa stane

Vďaka zladeniu skvelej ergonómie, dizajnového

Čistý geometrický dizajn pľuvadlového bloku prináša

stredobodom ordinácie budúcnosti. Jeho štíhle

stylingu a vizuálnych proporcií a funkčnosti máte

v rámci vizuálu nadčasové riešenia. Magnetické

a vybalansované proporcie vizuálne nezaťažujú

k vašim nástrojom skvelý prístup, či už si vyberiete

úchyty vám zase poskytujú jednoduchý a praktický

priestor, čo je veľkým benefitom aj v menších

horné alebo spodné vedenie.

prístup k filtrom.

miestnostiach.
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Preberte kontrolu.
Unikátny vizuálny a ergonomický dizajn stolíka
asistenta ponúka jednoduchý prístup k nástrojom.
Ovládací panel využíva čistú grafiku, intuitívne
rozloženie tlačidiel a vysokú kvalitu povrchovej
úpravy.

Vyrobené
s láskou.
Model Pro sme premysleli do posledného detailu.
Kvalitné vyhotovenie z prémiových materiálov
nenájdete iba na veľkých povrchoch, ale aj na tých
najmenších súčiastkach zubárskej súpravy.
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Jednoduchá konvertibilita.
Skonvertujte svoju zubársku súpravu zľava doprava iba
za 30 sekúnd. Stačí, ak nadvihnete sedadlo, odblokujete
brzdu a otočíte súpravu. Je to rýchlejšie, ako vypiť kávu.
Konvertibilita je možná pre Model Pro 500 a Model Pro 700.

Zdvihnite sedadlo.

Uvoľnite brzdu a otočte.

Konvertujte
zľava doprava
za 30 sekúnd.
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Láska
na prvé
sedenie.

Model Pro Series

Opierka hlavy kopíruje tvar krku a hlavy
akéhokoľvek pacienta.

Plecia prirodzene padajú, vďaka čomu vaši
pacienti dosiahnu pohodlnú polohu chrbta.

Sedadlo a operadlo pôsobia
uvoľňujúco a oporne zároveň.
Aby sme vašim pacientom zabezpečili čo najväčší komfort, vykonali sme obsiahly výskum
v oblasti ergonómie v spolupráci s odborníkmi

Trendelenburgova poloha je
súčasťou štandardného vybavenia.

z automobilového priemyslu.
Výsledkom je, že kreslo zaisťuje maximálne pohodlie pacienta, znižuje fyzickú záťaž a úroveň
stresu. Vaša nová súprava umožní pohodlnú

Nohy a ruky sú plne podporované

polohu pacienta bez ohľadu na jeho výšku,

aj v polohe ležmo, čo umocňuje pocit

váhu či dĺžku ošetrenia. Má to len jeden háčik,

relaxácie.

pacientom sa od vás nebude chcieť odchádzať.
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Model Pro
po vašom.

Nešité
čalúnenie.

Šité čalúnenie
s pamäťovou penou.

Prispôsobte si farbu čalúnenia kresla presne vášmu

Stále nie je neskoro mať interiérový dizajn ako váš

vkusu. Vybrať si môžete z tuctov možností. Najvyšší

koníček. Vyberte si z viac ako 49 farieb tak, aby

čas nechať zažiariť vašu osobnosť!

Model Pro vo vašej ordinácii či klinike skutočne
zažiaril.

Pri variante šitého čalúnenia sme na výber pridali
20 prémiových farieb. Čalúnenie kresla v tomto
vyhotovení obsahuje aj pamäťovú penu, ktorá
dodatočne zvyšuje komfort vašich pacientov.

Ukážky farebných vyhotovení:
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Mist

Green Turquoise

Cinnabar Red

Blush

Light Goldenrod

Plum

Oslo

Brandy

Snowy White

Pink

Blue

Lagoon

Bamboo

Olive

Grey

Fire Brick

Model Pro Series
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Zoznámte sa.
Model Pro
v stacionárnej
verzii.

Stacionárna verzia Modelu Pro prináša ešte viac
benefitov, ktoré pomôžu zlepšiť vašu dennú pracovnú
rutinu. Od zväčšeného miesta pre vášho asistenta cez
zvýšenú stabilitu až po väčší rozsah ramien stolíka
lekára.
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Pozdvihnite svoj
pracovný deň.

S príchodom Modelu Pro 600
a Modelu Pro 800 do nášho
produktového portfólia si môžete
naplno užiť stacionárne vyhotovenie
v našich zubárskych súpravách.
S pľuvadlovým blokom pevne
pripevneným k zemi na vás čakajú
dodatočné benefity na spríjemnenie
vašej práce.
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Ešte viac miesta.

Nenechajte sa vyrušovať.

Vďaka unikátnemu dizajnovému riešeniu sme

Model Pro 600 a Model Pro 800 prinášajú ešte viac

celé kreslo zubárskej súpravy posunuli dozadu,

stability. Kreslo zubárskej súpravy dokáže uniesť až 200

čo medzi konštrukciou zubárskej súpravy a

kilogramov. Silná konštrukcia zase umožňuje pripojenie

stolíkom asistenta vytvorilo dodatočný priestor

röntgenového zariadenia. Vibrácie sú zredukované na

na pohodlnú prácu.

minimum, pretože sú absorbované do celej súpravy.
Kto kedy povedal, že práca nemôže byť pohodlná?
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Roztiahnite krídla.

Hodí sa takmer všade.

S Modelom Pro je rozsah ramien stolíka lekára

Vďaka vyladeným proporciám pľuvadlového bloku

ešte väčší. Rameno sa šikovne prispôsobí vašim

sme dosiahli ešte minimalistickejší vzhľad zubárskej

potrebám.

súpravy.
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Nie sme astrofyzici.
Na čase a priestore
nám však záleží.

Model Pro a efektivita. Takmer synonymá.
Od rozsiahleho pracovného priestoru až po veľmi
rýchlu a jednoduchú údržbu. Model Pro ponúka
mnoho možností, ako ušetriť čas.
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Vitajte na vašom
ihrisku.

Model Pro Series

Intuitívny a jednoduchý na používanie.
Model Pro je navrhnutý tak, aby vašej
práci dodal radosť.

Ladný ako tanec.

Všetko poruke.

Pohyby ramien stolíka lekára

Stolík lekára Modelu Pro môže byť nakonfigurovaný

a svietidla sú vďaka plynovej pružine

s piatimi alebo šiestimi nástrojmi v závislosti od

v pantografických ramenách a valivým

vybraného modelu. Dizajn stolíka lekára umožňuje

ložiskám v rotačných komponentoch

pohodlnú prácu so všetkými nástrojmi na dosah ruky.

až prekvapivo ladné a príjemné.

Bez ohľadu na to, či si vyberiete horné alebo spodné

Pohybujte sa s ľahkosťou.

vedenie nástrojov.
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Hore alebo
dole?

Stolík lekára si môžete nastaviť s horným
či spodným vedením nástrojov.

Horné vedenie
nástrojov.
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Spodné vedenie
nástrojov.

Model Pro Series

Žiadny spätný ťah.
Nová konštrukcia a vyváženie nástrojov eliminuje
spätný ťah bičov. Užite si prácu bez záťaže pre vaše
ruky a zápästia.

Stabilita
a pevnosť.

Káble nechajme
v minulom desaťročí.

Inštalujte
ako Pro!

Vibrácie sú vďaka presunu z kresla do zvyšku

Už žiadne potkýnanie sa o káble. Model Pro môže

Vďaka špeciálnemu dizajnu zubárskej súpravy

zubárskej súpravy minimalizované.

byť vybavený aj bezdrôtovým multifunkčným nožným

je inštalácia nekonvertibilných súprav možná

ovládačom s výdržou batérie od 2 do 3 mesiacov.

aj bez upevnenia v zemi. Toto riešenie je ideálne

Pohybujte sa okolo súpravy bez limitácií.

na miestach, kde nie je možné vŕtanie do podlahy.
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Svetlá!
Pódium je vaše.

Pracovný priestor okolo Modelu Pro je plne
pripravený na predstavenie vášho umenia.
Nezáleží, či ide iba o jedného asistenta, ktorý
pomáha s výplňami, alebo celý tím, ktorý vykonáva komplexný chirurgický zákrok. Vďaka
skvele navrhnutej konštrukcii a ramenám zubárskej súpravy je pracovný priestor vzdušný
aj pre viacerých ľudí.
Pantograﬁcké rameno umožňuje optimálne
polohovanie stolíka lekára a stolíka asistenta. Stolík asistenta môže byť vybavený
až šiestimi nástrojmi v rámci štandardného
vyhotovenia každej súpravy. Asistent má tiež
k dispozícii plnohodnotný ovládací panel,
pomocou ktorého môže ovládať napĺňanie
pohára, polohovanie súpravy, či tlačidlo na
zahájenie Trendelenburgovej polohy. Tieto
ovládacie prvky dokážu zjednodušiť prácu
celému tímu.
Zubárska súprava je vhodná pre dvojručnú
aj štvorručnú prácu.
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Aj údržba
prináša radosť.

Údržba je hotová skôr, než dopoviete
„temporomandibulárny kĺb“.

S Modelom Pro sa cítite skvele aj počas najbežnejších úloh. Vaša denná údržba

Filtre odsávacieho systému Modelu Pro sú ľahko dostupné. Čisté a vymenené

totiž potrvá iba krátku chvíľu. Model Pro môže byť vybavený ktorýmkoľvek

ich môžete mať iba za 10 sekúnd.

odsávacím systémom. K dispozícii sú suché systémy, separátory amalgámu
alebo systemy na mokré odsávanie. Vďaka automatickej hygiene môžu byť
odsávacie hadice prepláchnuté po každom pacientovi.

Napĺňanie destilovanej vody je jednoduché. Bezpečne ju môžete doplniť
pomocou lievika, ktorý sa nachádza pod otvárateľným krytom na pľuvadlovom
bloku.
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Model Pro 500

Model Pro 600

or
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Model Pro 700

or

Model Pro 800

or

or

Horné alebo spodné vedenie nástrojov

Horné alebo spodné vedenie nástrojov

Horné alebo spodné vedenie nástrojov

Horné alebo spodné vedenie nástrojov

Konvertibilita
(pre pravú aj ľavú stranu)

———

Konvertibilita
(pre pravú aj ľavú stranu)

———

Nesená súprava

Stacionárna súprava

Nesená súprava

Stacionárna súprava

5 zubárskych nástrojov
na stolíku lekára

5 zubárskych nástrojov
na stolíku lekára

6 zubárskych nástrojov
na stolíku lekára

6 zubárskych nástrojov
na stolíku lekára

———

———

Synchronizovaný pohyb sedáka a opery
chrbta *

Synchronizovaný pohyb sedáka a opery
chrbta *

———

———

Automatický pohon misy *

Automatický pohon misy *

Voliteľný bezdrôtový
nožný ovládač

Voliteľný bezdrôtový
nožný ovládač

Voliteľný bezdrôtový nožný ovládač

Voliteľný bezdrôtový nožný ovládač

———

———

Kompletné lakovanie súpravy v bielej
polomatnej farbe *

Kompletné lakovanie súpravy v bielej
polomatnej farbe *

Prispôsobiteľnosť
farby čalúnenia

Prispôsobiteľnosť
farby čalúnenia

Prispôsobiteľnosť
farby čalúnenia

Prispôsobiteľnosť
farby čalúnenia

Prispôsobiteľnosť farby
pľuvadlového bloku

Prispôsobiteľnosť farby
pľuvadlového bloku

Prispôsobiteľnosť farby
pľuvadlového bloku

Prispôsobiteľnosť farby
pľuvadlového bloku

———

Možnosť pripojiť
intraorálny röntgen

———

Možnosť pripojiť
intraorálny röntgen

*štandardná funkcia s cenovým zvýhodnením pri Modeloch Pro 700, 800; voliteľná pri Modeloch Pro 500, 600.

Load&
Play
“Plynulosť práce,
inteligencia, otvorenosť
a modulárnosť – to sú
hlavé princípy Modelu
Pro.”

Digitalizujte svoju ambulanciu jednoducho pomocou svojho vlastného tabletu s intuitívnym ovládaním.
Získajte najpokročilejší ovládací systém pre stomatologické súpravy dostupný na trhu. Podporované sú platformy iOS a Android. Zálohovanie dát na cloude, rýchly
a bezpečný prístup k údajom o pacientoch, röntgenovým
snímkam, fotografiám, automatické aktualizácie a neobmedzený počet užívateľov sú samozrejmosťou.

“Pri výrobe produktov sa riadime filozofiou
zameranou na otvorené platformy, modulárne
a inteligentné riešenia, ktoré zlepšujú
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Stiahnite si aplikáciu
Diplomat Connect.

plynulosť práce v ambulancii – pokročilé
technológie sú vďaka tomu prístupné
každému stomatológovi.”
Tomas Nerad, CEO - Diplomat Dental
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Aktivujte Bluetooth®.
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Hotovo!
Vaša zubná súprava je pripravená.

“Diplomat Connect” je dostupný pre iPad
na App Store alebo Android App na Google play.

Spojte sa s naším
obchodným tímom:
+421 33 7954 111
info@diplomat-dental.com
Sledujte nás:


@diplomatdental_skcz
#modelpro
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