
Jedinečný koncept pre jedinečné riešenia!            

                                                                                                 „Buďte slobodní a vytvorte si SVOJ ORIGINÁL...“      
                                                                                                                  

Nová generácia stomatologických súprav CHIRANA CHEESE je svetovo unikátnym stavebnicovým 
konceptom usporiadania jednotlivých komponentov stomatologickej súpravy. Zákazník má 
umožnený slobodný výber vybavenia a parametrov zubnej súpravy od najjednoduchšieho až po 
najkomfortnejšie prevedenie. Evolučná koncepcia zubnej súpravy umožňuje jej postupné 
rozširovanie podľa narastajúcich požiadaviek lekára, prípadne i ľubovoľnú zmenu farby 
a vybavenia, priamo v ordinácii. Racionálne a efektívne riešenie CHIRANA CHEESE 
spája atraktívny dizajn s novými úžitkovými vlastnosťami, ergonómiou práce, s použitím 
špičkových technológií i materiálov a súčasne maximálnym komfortom pre lekára i pacienta.
Samozrejmosťou je možnosť usporiadania súpravy pre lekára - ľaváka.  

VÍŤAZ NÁRODNEJ CENY SR ZA DIZAJN 2009

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.
Európsky fond regionálneho rozvoja.

 

CHIRANA Medical, a.s., Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, Slovak Republic
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MED / 2009 / MN / 01

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



CHIRANA CHEESE PONÚKA OKREM ŠTANDARDNÝCH MOŽNOSTÍ MNOŽSTVO 
JEDINEČNÝCH PARAMETROV

1. Stolík lekára

- horné alebo spodné vedenie hadíc nástrojov s možnosťou vybavenia maximálne 8 nástrojmi
- možnosť výberu z dvoch dizajnových prevedení stolíka lekára
- možnosť jednoduchého rozšírenia počtu nástrojov priamo v ordinácii lekára
- nastaviteľný sklon držiakov, resp. lôžok náradia podľa potreby lekára
- možnosť optického spínania vytiahnutého nástroja so spoľahlivým snímaním odložených 
  nástrojov rôznych priemerov
- LED READY - možnosť osadenia ľubovoľným svetelným náradím, a to s halogénovou žiarovkou 
  alebo s LED 
- možnosť jednoduchej zmeny z horného vedenia hadíc náradia na spodné vedenie a naopak, 
  a to i priamo v ordinácii lekára
- možnosť rôznych kombinácií horného vedenia hadíc náradia so spodným vedením na jednom 
  stolíku lekára
- vysoký štandard hygieny vo forme odnímateľných nástrojových hadíc s konektormi za účelom 
   ich jednoduchej dezinfekcie
- odnímateľné a sterilizovateľné držiaky – lôžka náradia 
- možnosť rýchleho doplnenia negatoskopu prostredníctvom zabudovaných rýchlospojok
- možnosť nastavovania množstva chladiacej vody, resp. chladiaceho i pohonového vzduchu,
  a to samostatne pre každý nástroj, priamo z klávesnice stolíka lekára
- nezávislé nastavovanie všetkých parametrov pre dvoch užívateľov stomatologickej súpravy
- senzorový spínač brzdy stolíka lekára
- možnosť výberu viacerých typov tray stolíkov a ich kombinácií
- držiaky náradia pre osadenie ľubovoľným typom nástroja z hľadiska jeho  rozmerov 

2. Ovládací panel stolíka lekára

- možnosť výberu ovládacieho panela
          - s lineárnym svetelným indikátorom výkonu, resp. otáčok nástrojov
          - s displejom pre presnú indikáciu a identi�káciu stavov 
          - s dotykovým displejom ovládania zubnej súpravy prostredníctvom MENU 
          - s  integrovaným negatoskopom a lineárnym svetelným indikátorom výkonu, resp. otáčok 
            nástrojov
- vysoký bezpečnostný štandard prostredníctvom STOP tlačidla na okamžité zastavenie pohybu 
   kresla
- vysoký bezpečnostný štandard vo forme automatického blokovania pohybov kresla pri práci
  s nástrojom
- nastavenie krútiaceho momentu mikromotora s funkciou "Autostop" pri prekročení zvoleného  
  krútiaceho momentu
- nastavenie dosvitu svetelného náradia až do 60 s po skončení práce s nástrojom
- nastavenie času oplachu misy a plnenia pohára priamo lekárom

3. Pľuvadlový blok

- jednoducho odnímateľné kryty umožňujúce ľahký prístup k filtrom a nádobe separátora amalgámu 
- integrované zásobníky čistej vody a dezinfekčného roztoku 
- odnímateľné nástrojové hadice 
- široký výber separačných a odsávacích systémov (Metasys, Dürr, Cattani, Chirana)
- vysoký hygienický štandard vo forme zabudovaného systému dezinfekcie odsávacích hadíc
- možnosť voľby zdroja vody (buď z verejného rozvodu alebo zabudovaného tlakového zásobníka vody) 
  užívateľom priamo na ovládacom paneli
- optická a akustická indikácia hladín čistej vody a dezinfekčného roztoku
- najvyšší hygienický štandard v podobe odnímateľnej misy vrátane odnímateľného systému na oplach 
  misy a plnenia pohára, umožňujúci rýchle čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu
- nastaviteľný automatický oplach misy 

4. Stolík asistenta

- 1 - 4 nástrojový stolík s možnosťou výberu z 3 druhov klávesnice, umiestnený na pantogra�ckom alebo 
  pevnom ramene
- bezpečnostný spínač na stolíku asistenta umožňujúci okamžité zastavenie pohybu kresla
- možnosť osadenia rôznym náradím pre asistenta

5. Systém ramien

- jedinečný dizajn ramien osadených na stĺpe stomatologickej súpravy
- možnosť voľby rôznych prevedení ramien (pantogra�cké rameno, pevné rameno)
- široká škála možností farebného krytovania ramien
- okrem pantogra�ckého ramena stolíka lekára a pantogra�ckého ramena svietidla je možnosť 
  dovybavenia ďalšími druhmi ramien, napr. pre monitor a intraorálnu kameru, resp. doplňujúci tray stolík
- vysoký ergonomický štandard sústavy ramien z hľadiska ich dosahov

6. Stomatologické kreslo SK 1.08

- jedinečné dizajnové riešenie zohľadňujúce najnáročnejšie požiadavky na ergonómiu práce lekára 
  a pohodlie pacienta
- nová jedinečná technológia výroby a tvarovania čalúnených častí – vysoká odolnosť, jednoduchá 
  dezinfekcia i čistenie
- kontinuálne elektronické riadenie polohy opierky chrbta a sedáka
- zabudovaný zviazaný pohyb chrbta kresla so sedacou časťou, umožňujúci dosiahnutie protišokovej
  „Trendelenburgovej“ polohy
- programovateľné nastavovanie 2 x 4 pozícií s vizuálnou kontrolou na displeji
- možnosť zabudovania elektrického pohybu opierky hlavy i ruky
- najvyšší ergonomický štandard vďaka kompaktnému zabudovaniu všetkých  prívodov energií pod 
  kreslom 
- možnosť zabudovania systému oddelenia vody podľa EN 1717 (DVGW) s kontinuálnou dezinfekciou vody  
  v energobloku pod  kreslom
- široká škála multifunkčných ovládačov, u multifunkčného ovládača najvyššej triedy možnosť i bezdrôtového  
  pripojenia (wireless)
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