
Model Pro.

Stomatologická 
súprava novej generácie. Jednoduchosť.



Zoznámte sa so 
stomatologickou 
súpravou novej 
generácie, ktorá 
zjednoduší plynulosť 
práce vo Vašej 
ambulancii. 

Model Pro.



Prvá plne digitalizovaná stomatologická súprava na svete. 
Navrhnutá v spolupráci s tímom odborníkov na ergonómiu, 
inžinierov a technologických inovátorov. 



Model PRO 
je prvá plne 
digitalizovaná 
stomatologická 
súprava na svete. 

Inovátor v digitalizácii pracovného prostredia. Privítajte nového 
člena v tíme.  

Integrovaná aplikácia 
Diplomat Connect umožňuje 
prístup k údajom o pacien-
toch, automatizovanie 
stomatologickej súpravy a 
tiež  nastavenie stomatolo-
gických nástrojov.



Aplikácia Diplomat 
Connect.

Aplikácia Diplomat Connect je 
súčasťou Modelu PRO. Pomocou 
aplikácie ovládate a automatizujete 
Vašu stomatologickú súpravu a 
nástroje. 

Jednoduchý  prístup k údajom o 
pacientoch, röntgenovým snímkam, 
fotografiám a ďalšiemu obsahu 
jediným dotykom tlačidla. Nakonfi-
gurujte nastavenie kresla pomocou 
tabletu a ovládajte jeho pohyb. 

Nová generácia servisnej 
podpory sa zdigitalizovala. 
Okamžitá diagnostika, podpora 
na diaľku a databáza návodov 
a servisných videí. 

Diplomat tvorí kolektív odborníkov 
na ergonómiu, inžinierov a technolo-
gických inovátorov.

Ovládajte svoje nástroje, 
pristupujte k údajom o 
pacientoch, automatizujte 
svoju stomatologickú 
súpravu. 

Inteligentná 
integrovaná aplikácia.

Plynulosť 
práce.

Stret dizajnu 
a inovácie.

Tec 
Studio
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. Konvertibilita. Konvertujte 
zľava doprava 
do 30 sekúnd. 

Stomatologická súprava pre praváka aj ľaváka. 



Okamžité prestavenie stomatologickej súpravy 
za 30 sekúnd. 

Uvoľnite brzdu a otočte

Zdvihnite sedák.

Konvertujte svoju stomatologickú súpravu zľava do doprava za 
30 sekúnd spolu so všetkým potrebným náradím a vybavením. Zdvihnite 
sedák, uvoľnite brzdu, otočte súpravu, zaistite brzdu. 

30 sekúnd
Zmena zľava 
doprava počas

Jednoduchá konvertibilita neznamená kompromisy. Vaša stomatologická 
súprava môže byť vybavená podľa vašich predstáv – všetko je možné.  



Strávili sme veľa času dôkladným výskumom ergonómie pacientov 
a podrobne sme testovali všetky tvary a materiály stomatologickej 
súpravy.

Výsledkom je, že naše kreslo zaisťuje maximálne pohodlie pacienta, 
znižuje fyzickú záťaž a úroveň stresu. Vedeli ste napríklad, že keď je 
hlava pacienta uvoľnená, tak sú uvoľnené aj jeho plecia a chrbát?
Vaša nová súprava umožní pohodlnú polohu pacienta bez ohľadu na 
jeho výšku, váhu, či dĺžku ošetrenia. 

Ergonomický dizajn pre optimálnu pozíciu pacienta.

Pohodlie bez 
kompromisov: 
Ergonómia 
vychádza 
z pokročilého 
výskumu.  

Opierka hlavy kopíruje tvar krku a hlavy 
každého pacienta. 

Ramená prirodzene klesajú, aby tak 
zabezpečili pohodlnú polohu chrbta. 

Pohodlie 
pacienta 
zabezpečuje 
vhodne 
tvarovaná opera  
chrbta, sedáku 
a opierok rúk. 

Sedák a chrbtová opierka 
navodzujú pacientovi pocit 
opory v akejkoľvek pozícii. 

Trendelenburgova pozícia 
je štandardom. 



Vybavte si stolík lekára 
horným alebo spodným 
vedením hadíc.  

Plynulý pohyb. Vďaka použitiu pneumatickej pružiny v pantografických ramenách 
a ložísk v otočných častiach je pohyb prekvapivo hladký a príjemný. 

Žiadny spätný odpor. Úplne nová konštrukcia bičov a opätovné vyváženie 
nástrojov, ktoré nijako nezaťažujú vaše ruky a zápästia - nedochádza k žiadnemu 
spätnému ťahu bičov.

Stabilita a pevnosť. Vibrácie sú minimalizované ich prenášaním z kresla do zvyš-
ku súpravy. 

Dizajn stolíka lekára, k dispozícii vo verzii piatich alebo šiestich nástrojov, zaruču-
je intuitívnu a plynulú prácu so všetkými nástrojmi na dosah. Záleží len na vás, či 
si vyberiete horné alebo spodné vedenie hadíc. 
 

Ľahký pohyb. Tu sú niektoré z vynikajúcich funkcií, 
ktoré uľahčia váš deň. 



Priestor pre vášho asistenta alebo celý 
operačný tím. 
Mysleli sme aj na váš tím, či už je to jeden asistent alebo celý tím ľudí. Dobre 
navrhnutá základňa, rameno i telo stomatologickej súpravy poskytuje okolo 
kresla viac miesta pre pohyb ľudí. 

Pohyblivé rameno umožňuje optimálne umiestnenie odsávacích 
hadíc a nástrojov pri akejkoľvek procedúre. Stolík asistenta môže byť 
v štandardnom vyhotovení vybavený až šiestimi nástrojmi. 

Model Pro poskytuje viac 
miesta okolo kresla, čím 
umožňuje dostatočný pohyb 
celého tímu počas zákrokov.

Viac priestoru 
pre tím.

Ovládací panel asistenta môže  zahŕňať základné funkcie ako plnenie 
pohára a oplachovanie misy alebo môže byť plne vybavený všetkými 
potrebnými funkciami asistenta, ktoré uľahčujú prácu stomatológovi. 

Pre zabezpečenie vhodnej pozície nástrojov pre stomatológa aj asis-
tenta je možné zvoliť pantografické rameno. 

Nerobte si starosti s inštaláciou. Vďaka 
špeciálnemu dizajnu kresla je možné 
inštalovať nekonvertibilné modely i bez 
kotvenia, čo je ideálne riešenie pre priestory, 
kde nie je možné vŕtanie do podlahy.

Menej kotvenia, 
jednoduchšia inštalácia. 



Zjednodušte každodennú údržbu. 

S Modelom Pro sa cítite skvele aj počas najbežnejších úloh. 
Bol navrhnutý dizajnérmi, odborníkmi na ergonómiu a inžiniermi tak, 
aby bola zohľadnená jeho každodenná údržba. Môže byť vybavený 
ktorýmkoľvek odsávacím systémom. K dispozícii sú suché systémy 
ako Cattani, Durr CS1 alebo separátory amalgámu Metasys MST1 a 
Durr CAS1. Mokré odsávanie pomocou ventilov Durr je taktiež možné.
Odsávacie hadice sú ovládané nezávisle, takže aktívna je iba tá, ktorá 
sa práve používa.

Vďaka automatickej hygiene môžu byť odsávacie hadice prepláchnuté 
po každom pacientovi. 

Ľahká manipulácia, bezproblémová údržba:Objavte spokojnosť. Ľahká mani-
pulácia, bezproblémová údržba: Objavte spokojnosť. Zvonku ľahko prístupné 
filtre vyčistíte a vymeníte za menej ako 10 sekúnd. Žiadny centrálny prívod 
vody? Žiadny problém! Už sa viac nemusíte dotýkať fľaše s destilovanou vodou 
- plnenie sa vykonáva bezpečne odchýlením vrchnej časti pľuvadlového bloku. 



Aplikácia Diplomat 
Connect je súčasťou plat-
formy iOS a Android, ktorá 
je pripravená pracovať 
so všetkými dentálnymi 
aplikáciami.  

Preneste 
ordináciu do 
21. storočia. 
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Spojte sa s náším obchodným tímom. 

platformy, modulárne a inteligentné riešenia , ktoré zlepšujú plynulosť 
práce v ambulancii - pokročilé technológie  sú vďaka tomu prístupné 
každému stomatológovi.“

Tomas Nerad, CEO - Diplomat Dental

+421 33 7954 111

info@diplomat-dental.com 

www.diplomat-dental.com

“Plynulosť práce, inteligencia, otvore-
nosť 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. Záloho-
vanie dát na cloude, rýchly a bezpečný prístup k údajom o pacientoch, 

-
medzený počet užívateľov sú samozrejmosťou. 

Aplikácia Diplomat Connect je dostupná v App Store pre 
iPad a v obchode Google Play pre Android tablety. 

Load & Play

1 
Stiahnite si aplikáciu 

Diplomat Connect

2 
Aktivujte bluetooth.

3
Hotovo!

Vaša stomatologická súprava 
je pripravená na použitie. 
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www.diplomat-dental.com
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Office
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