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Instrumentenbrug
De instrumentenslangen zijn zeer flexibel. De instrumenten hebben een 
variabele treksterkte, die naar eigen wens in te stellen is. Een uniek systeem 
van lucht en water, waardoor het aantal magneetventielen reduceert tot drie. 
Een minimum van delen van het systeem verhoogt de betrouwbaarheid en 
duurzaamheid van de unit.

De instrumenten overlays zijn autoclaveerbaar en verstelbaar. De 
instrumenten brug is gemakkelijk te verwijderen voor reiniging.

Zuigslang houder
Door het 180° draaien van de slang houder, krijg je een 
open of gesloten systeem. Zuigslang houder kan 
eenvoudig worden versteld op de zijkant van de tafellade. 
De houder is gemonteerd op een uitschuifbare, 
gearticuleerd en telescopische draaibare stelling die 
eenvoudig is te verstellen.

Bedieningspaneel

Schakel Controle van de instrumenten 
brug evenals de stoelinstellingen.

Kwispedoor / fontijn
De kwispedoor is eenvoudig te plaatsen in een 
gunstige locatie voor de patiënt. Fontein kom en de 
spoelbeker zijn van glas en is gemakkelijk te 
reinigen in de vaatwasser.
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Swivel unit behuizing

De hele unitbehuizing draait via de zijkant, 
dit maakt de instap voor rolstoelpatiënten of 
staande gemakkelijker.

Zuigsysteem

Afzuiging met perslucht betekent dat u direct een 
aanzienlijke afzuiging hebt van speeksel en ga zo maar 
door. Het systeem heeft een uitneembare filter, die 
eenvoudig te reinigen en uitneembaar is.

Cleaning System

Geïntegreerde systeem voor schoon water - Clean 
Unit. Ontworpen en gebouwd door Jan-Ake Hallen
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Instrumentenpaneel positionering

De instrumentenbrug is gemakkelijk te draaien in een 
ergonomisch correcte behandelingspositie. De tandarts 
hoeft niet op te staan om instrumenten van de brug te 
pakken en de patiënt kan eenvoudig bij de fontein om zijn 
of haar mond te spoelen.

Ons doel met dit toestel is het verschaffen van een betrouwbaar en eenvoudig gereedschap. Al het materiaal is 
milieuvriendelijk recyclebaar omdat we hebben gekozen voor aluminium, roestvrij staal en glas. Geen slijtage van kunststof in 
de loop van de tijd, door veroudering en verkleuring.

Het unieke gevouwen slangsysteem betekent een zeer betrouwbaar systeem. Armgewrichten zijn uitgerust met bal en 
druklagermechanisme voor een veilige en betrouwbare manier van werken. Natuurlijk hebben we de nieuwste technologie op 
het gebied van zowel elektronica en mechanica. Bovendien,  is de unit uitgerust met weinig bewegende delen die aan slijtage 
onderhevig zijn en vermijdt downtime. Een ergonomisch, robuust en betrouwbaar apparaat voor de jaren van dagelijkse 
werkzaamheden. Gemonteerd op de vloer of de stoel gemonteerde versie.

Uw leverancier:


