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Věc: nabídka stomatologické soupravy Castellini Skema 5
horní nebo spodní vedení hadic
Stolek lékaře s možností osazení až 5+1 nástroj vybavený:
•
Snímatelné a desinfikovatelné nástrojové hadice.
•
Snímací a autoklávovatelná madla stolku.
•
Podsvícený LCD displej s foliovou klávesnicí.
•
Nastavení maximálního výkonu turbíny s vizualizací na displeji a s grafickým i číselným zobrazením aktuálního
výkonu v procentech.
•
Nastavení maximálního výkonu motoru s vizualizací na displeji a s grafickým i číselným zobrazením aktuálního
výkonu v procentech.
•
Nastavení maximálního výkonu scaleru s vizualizací na displeji a s grafickým i číselným zobrazením aktuálního
výkonu v procentech.
•
Grafické ikony právě aktivované funkce.
•
Nezávislá regulace spreje pro každý nástroj.
•
Snímací a autoklávovatelný držák nástrojů.
•
Integrovaný nástrojový podnos otočný ve třech různých pozicích.
•
A.C.A. - automatický „Chip Air“ antiretrakční systém.
1. Světelná turbínová linie Midwest M4.
2. Bezuhlíkový mikromotor Handy Power s vnitřním chlazením, elektronickým stabilizátorem otáček, rozsahem 1.000
– 40.000 ot./min.
3. Stříkačka voda/vzduch Inox 3F se snímacím a autoklávovatelným tělem.
4. Volná pro další nástroj.
5. Volná pro další nástroj.
Ovládání na stolku lékaře s foliovou klávesnicí obsahující:
•
Tlačítka pro pohyb křesla.
•
Tlačítko pro výstupní polohu křesla.
•
Tlačítko pro vyplachovací polohu (poslední polohu).
•
Tlačítko programů křesla.
•
Vyvolání pohotovostní polohy.
•
Tlačítko pro napouštění kelímku a oplachu plivátka s časovačem.
•
Tlačítko pro zapnutí / vypnutí a volbu intenzity operačního světla.
•
Tlačítko pto změnu směru otáčení mikromotoru.
•
Tlačítko pro zapnutí / vypnutí světla u nástrojů.
•
Tlačítko pro vypnutí vzduchového chlazení (spreje) u nástrojů.
•
Tlačítko pro ovládání vlastního zdroje vody.
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Stolek asistentky až pro 5 nástrojů na dvoukloubovém rameni obsahující:
•
Tlačítka pro pohyb křesla.
•
Tlačítko pro výstupní polohu křesla.
•
Tlačítko pro vyplachovací polohu (poslední polohu).
•
Tlačítko pro systém Autosteril a Time Flushing (jsou-li instalovány).
•
Tlačítko pro napouštění kelímku a oplachu plivátka s časovačem.
•
Tlačítko pro zapnutí / vypnutí operačního světla.
•
Ovládací panel s foliovou klávesnicí.
•
Velkou a malou savku - snímací a autoklávovatelné s autoklávovatelným úchytem kanyl.
•
Vacuum Delay System - dosušování savek.
•
Suction Stop – okamžité zastavení sání sešlápnutím zadního krytu základny křesla.
Tělo unitu s integrovaným otočným a snímacím keramickým plivátkem, časovač pro napouštění kelímku a oplach
plivátka se snímacími výčepníky obsahující:
•
Vlastní zdroj vody z integrované láhve 1,8l.
•
Operační světlo VENUS s dvojitým ramenem a volbou intenzity od 8.000 LUX do 22.500 LUX / 4.900°K. Ovládání
na stolku lékaře, asistentky i nožním ovladačem.
Nožní ovladač s úchytem pro horizontální posuv:
•
aktivace spreje
•
aktivace instrumentů a regulace výkonu/otáček
•
joystick pro pohyby křesla
•
aktivace programů křesla, vyplachovací pozice, výstupní pozice
•
vyfukování (Chip Air)
•
vyplachování (Chip Water)
•
ovládání operačního světla
Operační křeslo Castellini New Skema elektromechanické:
•
výškově nastavitelné (H min=390mm, H max=800mm)
•
max. zatížení 190kg
•
nastavitelná opěrka zad s automatickou „trendelemburg“ pozicí
•
dvojitý protinárazový ochranný systém
•
program pro: 4 pracovní pozice, vyplachovací pozici, návrat k poslední pracovní pozici, výstupní pozici
•
dvoukloubový polohovatelný a výškově nastavitelný podhlavník

Ceníková cena s uvedenou výbavou:
Akční cena „Jaro 2014“ (sleva 45%):

796.600,- Kč
438.130,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%, montáže, dopravy na místo montáže, zaškolení obsluhy.
Uvedenou konfiguraci je možno doplnit dle přání o další výbavu.
Pořadí instrumentů na stolku lékaře je možno libovolně zvolit při objednání.
Barvu koženky je rovněž možno libovolně zvolit při objednání.
Záruka na soupravu: 2 roky, záruka na turbíny, nástrojové hadice a separátory amalgámu: 1 rok
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Příplatky:
K uvedené konfiguraci je možno za příplatek dodat následující vybavení:
Změna základního osazení nástroji:
Světelný mikromotor Handy Power LED místo nesvětelného..............................................................+9.000,- Kč
Světelný mikromotor Implantor LED místo nesvětelného..................................................................+23.000,- Kč
6-ti funkční (s ohřevem) stříkačka místo 3-funkční...............................................................................+5.200,- Kč
Chirurgický adaptér pro mikromotor Implantor LED (vnější vedení spreje)........................................+5.800,- Kč
Doplnění volných pozic na stolku lékaře nástroji:
Vzduchová turbínová linie Midwest M4, světelná..............................................................................+19.000,- Kč
Linie se vzduchovým motorem M205 NSK (25.000 ot./min.)............................................................+31.400,- Kč
Linie se světelným (LED) vzduchovým motorem X205L NSK (25.000 ot./min.).............................+42.650,- Kč
Mikromotor Handy Power (40.000 ot./min.).......................................................................................+34.000,- Kč
Světelný mikromotor Handy Power LED (40.000 ot./min.)................................................................+43.000,- Kč
Světelný mikromotor Implantor LED (50.000 ot./min.)......................................................................+57.000,- Kč
Scaler Piezosteril 6 se 4-mi špicemi a příslušenstvím.........................................................................+38.000,- Kč
Světelný scaler Piezolight 6 se 4-mi špicemi a příslušenstvím............................................................+44.000,- Kč
LED polymerizační lampa T-LED.......................................................................................................+29.800,- Kč
LED polymerizační lampa T-LED jako 6-tý nástroj............................................................................+32.800,- Kč
Příslušenství stolku lékaře:
Aretace nástrojových ramen v pracovní poloze (vyjma stříkačky).......................................................+3.160,- Kč*
* platí pouze pro verzi s horním vedením hadic
Velký nástrojový podnos na rameni vedle stolku lékaře......................................................................+11.600,- Kč**
Integrovaný prohlížeč panortamatických RTG snímků.........................................................................+8.600,- Kč**
** platí pouze pro verzi se spodním vedením hadic
Vybavení stolku asistentky:
Stolek asistentky na výškově nastavitelném rameni..............................................................................+8.400,- Kč
Stříkačka voda/vzduch Inox 3F.............................................................................................................+9.600,- Kč
Stříkačka voda/vzduch Inox 6F (s ohřevem).......................................................................................+14.800,- Kč
Scaler Piezosteril 6 se 4-mi špicemi a příslušenstvím.........................................................................+39.000,- Kč
Světelný scaler Piezolight 6 se 4-mi špicemi a příslušenstvím............................................................+47.000,- Kč
LED polymerizační lampa T-LED.......................................................................................................+29.800,- Kč
Vzduchová světelná linie (pro turbínu, pískovač apod.)......................................................................+19.000,- Kč
Další nástrojový stolek na straně asistentky..........................................................................................+4.600,- Kč
Varianty pro operační světlo:
Operační světlo Venus Plus (35.000 LUX) místo Venus.....................................................................+10.200,- Kč
Operační světlo Venus Plus-L LED (50.000 LUX) bezdotykové ovl. místo Venus............................+32.200,- Kč
Operační světlo Venus Plus stropní montáž místo Venus....................................................................+17.200,- Kč
Operační světlo Venus Plus-L LED stropní montáž bezdotykové ovl. místo Venus...........................+39.200,- Kč
Odsávací systém a vybavení unitu:
Nožní ovladač nášlapný s joystickem....................................................................................................+2.000,- Kč
Nožní ovladač s laterálním pohybem a joystickem...............................................................................+2.000,- Kč
Nožní ovladač typu „Power Pedal“........................................................................................................+2.000,- Kč
Nožní ovladač bezdrátový s laterálním pohybem................................................................................+17.800,- Kč
Nožní ovladač bezdrátový nášlapný s joystickem...............................................................................+19.800,- Kč
Integrovaný separátor amalgámu Dürr CAS1......................................................................................+51.100,- Kč
Integrovaný separátor amalgámu Metasys MST1...............................................................................+47.590,- Kč
Integrovaná separační automatika Dürr CS1.......................................................................................+29.500,- Kč
Integrovaná separační automatika Cattani s odpadním čerpadlem........................................................+8.800,- Kč
Autosteril S systém pro dekontaminaci vodních okruhů + proplachovací systém..............................+28.400,- Kč
Time Flushing systém – rychlý proplach vodních okruhů.....................................................................+8.000,- Kč
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SHD systém automatické proplachování sacích hadic dekontaminačním roztokem...........................+12.000,- Kč
Automatické uzavírání každé sací hadice samostatně...........................................................................+6.000,- Kč
Rychlospojkové vývody vody a vzduchu pro externí přístroje..............................................................+7.400,- Kč
Ohřev vody do kelímku.........................................................................................................................+6.800,- Kč
Ohřev vody pro spray nástrojů...............................................................................................................+3.800,- Kč
Multimedia:
Jedno-kloubové rameno pro monitor včetně kabeláže a zdroje...........................................................+26.800,- Kč
Dvou-kloubové rameno pro monitor včetně kabeláže a zdroje...........................................................+31.000,- Kč
Monitor 19" Medical View LED – 16/9..............................................................................................+32.700,- Kč
Monitor 19" Medical View Plus LED – 16/9 dotykový......................................................................+43.100,- Kč
Monitor Neovo X-17AV v provedení pro zdravotnictví v bílé barvě a s příslušenstvím....................+14.600,- Kč
Intraorální kamera C-U2 na stolku lékaře............................................................................................+85.600,- Kč
Intraorální kamera C-U2 Pro na stolku lékaře.....................................................................................+99.200,- Kč
Intraorální kamera C-U2 na stolku lékaře jako 6-tý nástroj................................................................+87.600,- Kč
Intraorální kamera C-U2 Pro na stolku lékaře jako 6-tý nástroj........................................................+101.200,- Kč
Intraorální kamera C-U2 na stolku asistentky.....................................................................................+85.600,- Kč
Intraorální kamera C-U2 Pro na stolku asistentky...............................................................................+99.200,- Kč
Příslušenství křesla:
Pneumaticky aretovaný podhlavník otočný ve 3 osách místo dvoukloubového.................................+15.800,- Kč
Prodloužené polstrování bez oddělené gumové podložky pro nohy....................................................bez příplatku
Polstrování typu „Memory Foam“.......................................................................................................+19.800,- Kč
Pravá opěrka rukou pro pacienty, otočná a snímací...............................................................................+6.800,- Kč
Levá opěrka rukou pro pacienty, otočná................................................................................................+6.000,- Kč
Speciální polštář pro ošetřování dětí v barvě šedé.................................................................................+4.800,- Kč
Stoličky:
Stolička C7:..........................................................................................................................................+21.580,- Kč
Stolička C7 s kruhovou opěrkou pro nohy:.........................................................................................+24.440,- Kč
Stolička C8:..........................................................................................................................................+18.720,- Kč
Stolička C8 s kruhovou opěrkou pro nohy:.........................................................................................+21.580,- Kč
Stolička C9:..........................................................................................................................................+37.700,- Kč
Stolička C9 s kruhovou opěrkou pro nohy:.........................................................................................+40.560,- Kč
Kit pro zvýšení stoličky o 100mm:........................................................................................................+2.600,- Kč
Komentář:
S konkrétní konfigurací soupravy Vám rádi poradí naši zkušení zástupci.
V ceně nejsou zahrnuty případné úpravy inženýrských sítí v podlaze. V případě montáže soupravy na místo staršího modelu
Castellini není zpravidla potřeba podlahové vývody jakkoli předělávat.
Ceny jsou konečné bez jakýchkoli skrytých nákladů. Uvedená konfigurace je plně funkční připravená k okamžitému použití
ihned po montáži bez nutnosti dokoupení jakýchkoli komponent.
Naše firma je připravena Vám v případě zájmu zprostředkovat leasing či úvěr s minimálními nároky na Vaši administrativu od
společnosti VB Leasing.
K soupravě Vám rádi dodáme za zvýhodněných podmínek kolénka, násadce, turbíny a další potřebné nástroje od NSK.

Vypracoval: Kamil Houdek
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OBJEDNÁVKA DLE VÝŠE UVEDENÉ SPECIFIKACE:

Horní vedení hadic / spodní vedení hadic (nehodící se škrtnout)

Pořadí instrumentů na stolku lékaře (zleva doprava):

......................................................................................................................................................
Provedení závitu scaleru (kompatibilita se špicemi):
Provedení stříkačky na stolku lékaře:

a) NSK/Satelec
a) rovná

b) EMS
b) lomená

(nehodící se škrtnout)
(nehodící se škrtnout)

Barva koženky:.........................................................................

Vhodný termín montáže (od-do): .................................................................................................

Příplatkové příslušenství: ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Celková cena vč. příplatků a slev: ............................................... vč. 21% DPH

(slovy: ...........................................................................................................................................)

Závazně objednávám v uvedené konfiguraci

V ....................................., dne ...........................
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