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V586 MASIVNÍ PROVEDENÍ

  Stabilita

• Souprava je vysoce stabilní

• Poskytuje nejvyšší úroveň 
spolehlivosti

• Slitiny hliníku dodávají 
vynikají mechanické 
vlastnosti 



V586 MASIVNÍ PROVEDENÍ

Italský design a 
provedení

• Bez volných přívodních
hadic vedoucích do
jednotky

• Inovativní systém pro
lékaře a asistenty

• Každá část navržena s
důrazem na detail



V586 MASIVNÍ PROVEDENÍ

Vysoce výkonné křeslo s 
maximálním komfortem

• Nosnost křesla pacienta až
190 kg

• Velké sedadlo se
synchronizovanými pohyby
pro maximální komfort
pacienta

• Anatomické sedadlo s
pohybem do pozice
Trendelenburg

• Hliníková opěrka rukou:
pravá opěrka je volitelná



V586 MASIVNÍ PROVEDENÍ

Vysoce výkonné křeslo s 
maximálním komfortem

• Mechanická opěrka hlavy

• Nové odolné čalounění

• Nové měkké čalounění z
paměťové pěny dodává
pacientovi maximální komfort
zejména během dlouhých
operací.



V586 
VYNIKJÍCÍ DESIGN

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Kompaktnost

• Souprava je šetrná vůči
životnímu prostředí

• Souprava byla vyvinuta
s ohledem na vývoj
světového trhu



V586 
VYNIKAJÍCÍ DESIGN

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Patentovaná ergonomie

• Rotace ramene
doktorského stolku
umožňuje lékaři
pracovat pravou, nebo
levou rukou bez pomoci
asistenta

• Pneumatická brzda
umožňuje snadné
ovládání modulu a
vysokou stabilitu



V586 
VYNIKAJÍCÍ DESIGN

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Flexibilní pozice pro 
každou práci

• 180 ° otáčení
plivátka
umožňuje snadný
přístup k
asistentovi

• Světlo pohybující
se ve 3 osách
zajišťuje lepší
osvětlení pacienta



V586 
VYNIKAJÍCÍ DESIGN

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Polohování křesla

• Umožňuje nejvyšší
pozici křesla na trhu

• Nastavitelné do
každé pracovní
pozice

• Křeslo je vybaveno
extrémně tichým
DC motorem



V586 
VYNIKAJÍCÍ DESIGN

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Zavěšení hadic

• Až 5 nástrojů

• Aretace hadic

• Až 3 rotační nástroje

• Madlo pneumatické brzdy
pohybu ramene

• Nastavitelné pozice
umožňují komfortní práci
lékaře

• Volitelné kazety



V586 

Shrnutí

• Až 5 nástrojů

• Aretace hadic

• Až 3 rotační nástroje

• Madlo  pneumatické brzdy
pohybu ramene

VYNIKAJÍCÍ DESIGN

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ



V586 

 Shrnutí

• Nastavitelný zpětný tah
ramene nástrojů

• Nadstandardní délka hadice

• Volitelný, pohyblivý držák
tácku na kazety z nerezové
oceli

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ

E



V586 

Asistenční stolek

• Dvojité kloubové a výškově
nastavitelné rameno

• Držák až pro 4 nástroje

• 2 odsávací kanyly

VYNIKAJÍCÍ DESIGN

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ



V586 

Elektronické obvody

• Vyvinuté italskými
inženýry
(Made in Cefla)

• Široká škála nastavení
programů pro operatéry

POKROČILÝ INTEGROVANÝ    
SYSTÉM



V586 

Modul ovládacího panelu

• Snadno ovladatelný displej

• Až 5 programů

• 3 pracovní pozice

• 2 přednastavené polohy

• Vyplachovací a výchozí
polohy křesla

• Programování činností
plivátka, fontánky a světla se
synchronizací pohybu křesla

• Trendellemburg pozice

POKROČILÝ 
INTEGROVANÝ SYSTÉM



V586 

Asistenční stolek

• Ovládání plivátka a
fontánky

• Ovládání teploty vody

• Programování pozice
křesla

• Ovládání pohybů
křesla

POKROČILÝ INTEGROVANÝ 
SYSTEM



V586 PLNĚ OVLADATELNÁ JEDNOTKA

E

• Ovládání světla
nástrojů

• Kontrola a
monitoring
pracujících nástrojů

• Nastavitelnost
maximální
rychlosti
mikromotoru a
scaleru.

• Směr otáčení
mikromotoru

• Xray viewer



V586 
PLNĚ OVLADATELNÁ JEDNOTKA

Elektrický 
mikromotor 
vyrobený v Itálii.

• Vysoký výkon

• S nebo bez F.O

• Redukované vibrace

• Komfortní použití

• Redukovaný hluk

• Spolehlivost

• Minimální údržba



V586 PLNĚ OVLADATELNÁ JEDNOTKA

• Technologie: Bezuhlíkový

• Rozsah otáček: 100-40.000 od/min

• Váha: 67 gr

• Průměr: 34 mm

• Hlučnost: < 50 dB

• Max točivý moment: 3,3 Ncm

i-XR3 L 

Vyměnitelná LED žárovka



V586 
PLNĚ OVLADATELNÁ JEDNOTKA

E

Diagnostický
systém 

• Integrovaný
systém pro
snadnou
nastavitelnost a
údržbu

• Lze připojit
pomocí USB



V586 

Bezdotykový sensor

• ON/OFF a nastavení
svítivosti s
bezdotykovým
sensorem.

• Plivátko se sensorem
plnění

PLNĚ OVLADATELNÁ JEDNOTKA



V586 PLNĚ OVLADATELNÁ JEDNOTKA
E    
ATTENTION 
TO HYGIEN 

Joystick pro ovládání křesla

Vzduch Voda

Výkon nástroje, rychlost nástroje, 
tlakové ovládání

Vyplachovací 
poloha

Operační 
světlo On/Off

Výchozí 
pozice  (zero
position) 

Plnění pohárku

Multifunkční nožní 
pedál



V586 
PÉČE O HYGIENU

E

 Chirurgický 
sací systém

• Samostatné filtry odsávacích hadic

• Automatická a nezávislá kanyla pro
lepší schopnost sání

• Separace voda/vzduch (Cattani)

For cleaning, use gloves and glassess for 
preventing contact with infected material 



V586 
E 

PÉČE O HYGIENU

Systém zásobování 
vodou

• Autonomní systém
pro chlazení
destilovanou vodou.

• Destilovaná voda je
dodávána do všech
nástrojů na
lékařském stolku.



V586 
PÉČE O HYGIENUE 

Pasivní hygiena

autoklavovatelná silikonová 
podložka pod nástroje

Odnímatelné madlo světla

Odnímatelné keramické 
plivátko a jeho součásti
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www.victordentalequipment.com 

Dovozce:  Jana Babáka 11h, 612 00 Brno
tel: +420774416206
e-mail: obchod@filidental-mars.cz
web: www.filidental.cz




