
SKEMA 6  

SKEMA 6 zodpovedá potrebám stomatologickej chirurgie, ergonomickej flexibilite a praktickému 

dizajnu.  

Dizajnový koncept predurčil SKEMU 6 k vysokým cieľom a to je veľká sloboda pre stomatológa počas 

jeho práce. SKEMA 6 zahŕňa v sebe najergonomickejšie východisko pre stomatologickú prax. Každý 

detail bol preštudovaný aby garantoval spokojnosť pacienta v každej klinickej situácii.  

 

Excelentná manévrovateľnosť zubnej súpravy, Vám uľahčuje prácu 

v každom čase. Pracovné polohy súpravy SKEMA 6 sú vysoko 

flexibilné. Operačné pole je kompletne zabezpečené. 

 

 

 

Od súpravy SKEMA 6 môžete očakávať vysoký hygienický štandard, 

ktorý umožňuje nástrojom aj špeciálne chirurgické použitia 

a garantuje bezpečnosť v každom čase. Odlišuje sa od klasického 

stomatologického konceptu svojimi podmienkami pre hygienu, to sa 

týka vnútra aj vonkajška súpravy.  

 

 

Do súpravy sa dajú zabudovať mnohé systémy, ktoré sú v mnohom 

nápomocné. Tieto mnohofunkčné, vysoko praktické nástroje sú 

dizajnovo navrhnuté a zároveň bezpečné a spĺňajú všetky 

požiadavky modernej stomatológie, protetiky, endodoncie 

a implantológie. Turbínky, bezuhlíkové motory, odstraňovače 

zubného kameňa, zdemontovateľné odsávacie hadice ktoré môžu 

byť sterilizovateľné v autokláve  a exkluzívny násadec pre chirurgiu 

– surgison 2.       

 

  

 

Optimalizácia priestoru 

Stomatologická súprava Skema 6 je doplnená o verziu špeciálne pre 

tých, ktorí hľadajú väčšiu voľnosť pohybu okolo pacienta a súpravy. 
Pracovná stanica (Cart verzia) s vysoko ovládateľnými prvkami 

umožňuje väčšiu mobilitu okolo pacienta a optimalizáciu priestoru 
okolo pracovnej oblasti.   

Ergonomická flexibitita 

Pri verzii Cart , stomatológ môže upraviť výšku stomatologického 
modulu čo mu zaisťuje perfektnú ergonómiu počas akéhokoľvek 

ošetrenia. Verzia Cart je vybavená koliečkami  čo zaisťuje 
kompletnú mobilitu a flexibilitu.  



 

Pcacovný komfort 
Nástroje ktoré sú položené na doktorskom panely s visiacimi 

hadicami zaisťujú jednoduché a bezpečné uchopenie.  
Znovu vrátenie nástroja do jeho držiaku je komfortné a intuitívne a  

zaisťuje tak rýchly a hladký pracovný postup. Nad týmto modulom 

je miesto pre jednu pracovnú tácku alebo ako príslušenstvo pre 
panoramatický prehliadač rtg snímkou.  

 

 

Dotykové ovládanie 

Na Skeme 6 je štandartne dodávaný dotykový display 4,3“ -  
Smart Touch, alebo plno dotykovým 5,7” displayom - Full 

Touch (extra príslušenstvo) s poslednou generáciou 

mikroprocesora.  Informácie poskytnuté dotykovou obrazovkou 
sú veľmi presné.  

Špeciálny kľúč umožňuje stomatológovi prepínať medzi 

zobrazením základných informácii alebo medzi podrobnejšími 

prevádzkovými parametrami pre individuálne prispôsobenie 
dynamických nástrojov a integrovaných zariadení hygienických 

systémov.  

 

 

 

 


