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Twój 
niezawodny 
partner
Unity stomatologiczne Intego to innowacyjne 
rozwiązania i solidna konstrukcja oparta na 
latach doświadczeń Dentsply Sirona. Ułatwią 
pracę w każdym gabinecie, oferując ergonomię 
i płynność pracy, najwyższą jakość materiałów 
oraz doskonały stosunek jakości do ceny.

Unity stomatologiczne Intego to najlepsze 
rozwiązanie wysokiej klasy.

Wymagające procesy kontroli jakości, 
doskonałe materiały i solidna konstrukcja.

Niemiecka jakość

Doskonała wydajność, innowacyjne 
rozwiązania w atrakcyjnej cenie 
i możliwość rozbudowy w przyszłości, 
stanowią ogromny atut.

Wysoka jakość

Ergonomia pracy, intuicyjna obsługa oraz 
optymalne, zintegrowane rozwiązania.

Ergonomiczna konstrukcja



Wszystko zależy od Ciebie
Jeden rozmiar pasuje do wszystkiego – doskonale wiemy, że w praktyce dentystycznej 
bardzo często nie jest to prawdą. Z tego powodu unity Intego są dostępne w dwóch 
wersjach, aby móc lepiej dostosować się do Twoich indywidualnych potrzeb.

Jeśli szukasz unitu stomatologicznego, który 
optymalnie wesprze Twój sposób pracy i jest 
w rozsądnej cenie, Intego jest tym, czego potrzebujesz. 
Unit jest łatwy w obsłudze i zapewnia wszystkie istotne 
funkcje tam, gdzie są one potrzebne.  

Intego

Jego ergonomiczna konstrukcja zapewnia wysoki 
komfort zarówno Tobie, jak i Twoim pacjentom. 
Kompaktowy blok wodny wyposażony w butelkę na 
czystą wodę ułatwia sprostanie wszystkim wymogom 
przepisów regulujących zapobieganie infekcjom.
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Wyjątkowo ważną zaletą unitu Intego Pro jest 
niewątpliwie wygodny blok wodny, który stanowi dla 
Twojego gabinetu kompleksowe rozwiązanie w zakresie 
zapobiegania infekcjom. Zintegrowany system 

Intego Pro
dezynfekcji zmniejsza obciążenie członków Twojego 
zespołu, dzięki automatycznemu oczyszczaniu 
i sanityzacji dróg wodnych oraz ciągłej dezynfekcji  
za pomocą środka Dentosept S.



Wersja Intego TS  
(z rękawami od dołu)
•  Ergonomiczna regulacja 

pozycji konsoli lekarza dzięki 
dużemu zakresowi zasięgu 
ramienia podtrzymującego

•  Funkcjonalna konsola 
z odłączaną tacą, której 
pozycję można wygodnie 
regulować



Wysoka  
jakość, na 
której możesz 
polegać
Twój dzień pracy obejmuje wiele zaawansowanych 
procedur i stawia wiele różnych wyzwań przed 
Twoim unitem stomatologicznym. Intego ma dla 
Ciebie doskonałe rozwiązanie - korzystaj 
z elastyczności systemu i wybierz tę z dwóch wersji 
unitu, która bardziej Ci odpowiada. Niezależnie od 
tego czy wybierzesz ramię z rękawami podawanymi 
od góry, czy też od dołu, każda wersja zapewni Ci 
doskonały poziom pracy w rozsądnej cenie.

•  Idealna do największej liczby zastosowań klinicznych  
w zabiegach stomatologicznych przeprowadzanych  
na cztery lub dwie ręce

•  Konsolę można obrócić nawet o 240°, ustawiając  
ją optymalnie do potrzeb

•  Maksymalna odległość pomiędzy konsolą  
a instrumentami wynosi 90 cm

Wersja Intego CS – (z rękawami od góry)
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Mikrosilnik BL ISO E
Sterylizowalny bezszczotkowy mikrosilnik z kontrolą prędkości obrotów i momentu  
obrotowego podczas leczenia. Wyjątkowo lekki i kompaktowy, umożliwiający ustawienie 
szerokiego zakresu obrotów.

Skaler SiroSonic L
Rękojeść skalera i końcówki można poddać sterylizacji. Równa oscylacja zasilana  
elektrycznie z kontrolą przepływu wody.

Kamery wewnątrzustne SiroCam F/AF/AF+
Szczegółowe zdjęcia wewnątrzustne dzięki prostym w obsłudze kamerom SiroCam F  
lub AF/AF+ z funkcją autofocus.

Sprayvit E
Optymalna widoczność dzięki zintegrowanej lampie LED.1

2

3

4



Zaawansowane zabiegi wymagają maksymalnej 
koncentracji. Z tego względu unity Intego są intuicyjne 
w obsłudze, a przejrzysty intefejs wraz z innowacyjnymi 
instrumentami umożliwiają swobodną pracę. Dzięki 
temu zapewniają koncentrację podczas zabiegu oraz 
doskonałe rezultaty.

Intuicyjna obsługa
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Intuicyjne i nowoczesne interfejsy

EasyTouch

Opcjonalny interfejs użytkownika, który zapewnia większy 
komfort pracy dzięki intuicyjnej technologii obsługi za 
pomocą ekranu dotykowego oraz dodatkowym opcjom 
pracy i wyświetlania. Wymagany do korzystania 
z zaawansowanych funkcji Endo.

EasyPad

Przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika – standard 
w Intego. Dostępne podstawowe funkcje Endo.



Możliwości rozbudowy do zastosowań 
endodontycznych
Wbudowane funkcje leczenia endodontycznego stanowią idealne rozwiązanie  
dla stomatologów, którzy potrzebują więcej bezpieczeństwa, wydajności i prostoty 
postępowania podczas leczenia endodontycznego. Korzystanie ze zintegrowanych  
funkcji usprawnia przebieg leczenia, zwiększa poziom higieny i ogranicza do minimum 
czas przygotowania do zabiegu.

Model aparatu RTG Heliodent Plus na unicie
Zintegrowany z unitem model aparatu RTG 
Heliodent Plus pozwala na szybkie 
i niezawodne wykonanie zdjęcia 
wewnątrzustnego. Ten trwały aparat 
zapewnia maksymalną elastyczność 
i najwyższą jakość obrazu.

Kątnica T1 Line Endo 6 L z oświetleniem

Lepsza widoczność podczas postępowania 
endodontycznego zwiększa szanse sukcesu 
leczenia. Alternatywnym rozwiązaniem bez 
oświetlenia jest kątnica 6:1.

ApexLocator

Panel EasyTouch umożliwia integrację 
funkcji ApexLocator, pozwalając na ciągłą 
kontrolę głębokości roboczej podczas 
zabiegów endodontycznych oraz 
ograniczenie dawki promieniowania RTG 
otrzymywanej przez pacjenta.

Kontrola momentu obrotowego

Unit umożliwia wprowadzenie ustawień 
wstępnych prędkości i momentu obrotowego 
dla sześciu różnych pilników, a mikrosilnik 
automatycznie wstrzymuje pracę w momencie 
osiągnięcia maksymalnej wartości momentu 
obrotowego. Zwiększa to bezpieczeństwo 
podczas leczenia endodontycznego.
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Systemy pilników recyprokalnych
Szybkie i łatwe bezpośrednie wykorzystanie popularnych systemów pilników firm 
Dentsply Sirona Maillefer oraz VDW do pracy w trybie recyprokalnym.

WaveOne® Reciproc®
One file endo

WaveOne® Gold
Reciprocating Files



Wysoki komfort pacjenta
Twoi pacjenci docenią ten komfort. Ergonomiczny fotel Intego jest  
bardzo wygodny i w połączeniu z zagłówkiem daje pacjentom poczucie wyjątkowego 
komfortu. Można go znacznie opuścić, dzięki czemu nawet osoby niskiego wzrostu  
bez problemu zdołają usiąść i wstać. Nie ulega wątpliwości, że wygoda pacjentów 
przekłada się na ich poczucie bezpieczeństwa, a więc i na zaufanie do stomatologa 
i jego gabinetu.

Dwuprzegubowy 
zagłówek
Szybka regulacja  
do wszelkich 
zastosowań i dla 
pacjentów o różnym 
wzroście.

Tapicerka Premium/Lounge
Wysokiej jakości tapicerka 

zapewniająca komfort nawet 
podczas długich zabiegów.

Podłokietniki
Pacjenci mogą wygodnie ułożyć ręce.

ErgoMotion  
Ruch oparcia przebiega harmonijnie 

z ruchem kręgosłupa pacjenta, 
zapobiegając powstawaniu  

naprężeń i ucisków.



Korzyści

•  Lepsze pozycjonowanie przy 
zabiegach w obszarach 
szczękowych i żuchwowych

•  Mniejsze przeciążenia głowy 
i kręgosłupa

•  Brak ucisku na kręgosłup 
pacjenta

•  Brak konieczności ponownej 
regulacji zagłówka 

Unikatowe rozwiązanie 
ErgoMotion w rodzinie 
produktów Intego

System regulacji
Precyzyjna 

regulacja fotela 
umożliwia 

komfortowe 
ułożenie pacjenta 

w prawidłowej 
pozycji.

Podnóżek Vario
W wersji z tapicerką 

Premium można wysunąć 
podnóżek, aby 

zagwarantować jeszcze 
większą wygodę wysokim 

pacjentom.
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Spluwaczka
Łatwo dostępna, zdejmowana 
i obrotowa spluwaczka,  
którą można bez trudu, 
wygodnie wyczyścić.

Funkcja płukania Purge
Płukanie rękawów, 

instrumentów oraz linii ssących 
ze strony lekarza i asysty.

Niezawodne bezpieczeństwo unitu Intego
Stomatolodzy na całym świecie oczekują najwyższego poziomu bezpieczeństwa  
dla swoich pacjentów oraz członków zespołu. Koncepcja zapobiegania infekcjom  
unitu Intego pozwala z łatwością zachować zgodność z wszelkimi przepisami 
dotyczącymi higieny w gabinecie. Kompaktowa konstrukcja bloku wodnego  
oraz konsoli asysty umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie procedur mających  
na celu zapobieganie infekcjom.

Intego z kompaktowym 
blokiem wodnym



Intego 
Kompaktowy blok wodny i konsolę 
asysty można dostosować do wielu 
potrzeb poprzez wybór układów 
ssania oraz rozwiązań 
zapobiegających infekcjom.

Gładkie powierzchnie
Dokładne maskowanie elementów 
ruchomych zapewnia wysoką 
higienę i łatwość czyszczenia.

Automatyczne czyszczenie  
linii ssących
Adapter do automatycznego 
płukania ślinociągu lub ssaka.

Butelka z wodą
Pozwala kontrolować jakość wody. 
Możliwość użycia środka Dentosept 
S do dezynfekcji i manualnej 
sanityzacji dróg wodnych.

Układy ssania
Zgodne ze 
standardowymi 
systemami ssania 
mokrego i suchego, 
w tym z separatorem 
amalgamatu.
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Niezawodne bezpieczeństwo unitu Intego Pro

Spluwaczka
Zdejmowana, obrotowa 

spluwaczka wykonana z wysokiej 
jakości szkła.

Stomatolodzy na całym świecie oczekują najwyższego poziomu bezpieczeństwa  
dla swoich pacjentów oraz członków zespołu. Koncepcja zapobiegania infekcjom  
unitu Intego Pro pozwala z łatwością zachować zgodność z wszelkimi przepisami 
dotyczącymi higieny w gabinecie. Kompaktowa konstrukcja bloku wodnego  
oraz konsoli asysty umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie procedur mających  
na celu zapobieganie infekcjom.

Intego Pro z rozbudowanym 
blokiem wodnym



Funkcje płukania  
Purge i Autopurge
Dzięki specjalnym 

adapterom rękawy 
instrumentów można szybko 

przepłukać lub poddać 
intensywnemu czyszczeniu.

Układy ssania
Zgodne ze standardowymi 
systemami ssania mokrego 
i suchego, w tym
z separatorem amalgamatu.
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Intego Pro 

Rozbudowana konstrukcja bloku 
wodnego i konsoli asysty oparta  
na zaawansowanych rozwiązaniach 
zapobiegania infekcjom.

Zintegrowany system do 
dezynfekcji
Ciągła dezynfekcja wszystkich linii 
wodnych środkiem Dentosept S. 
Automatyczna sanityzacja
do intensywnej dezynfekcji 
przeprowadzanej okresowo.
Może być dodatkowo użyty jako 
zamknięty obieg wody.

Czyszczenie chemiczne  
rękawów ssących
Zbiornik na środek czyszczący  
do linii ssących z regulacją  
stężenia środka.

Wbudowane adaptery
Do automatycznego płukania 
rękawów (Autopurge) i sanityzacji 
dróg wodnych.



Intego Ambidextrous –  
arcydzieło elastyczności
Opcja Ambidextrous - dla lewo i praworęcznych 
lekarzy, dostępna zarówno dla unitu Intego,  
jak i Intego Pro.



Doskonale ergonomiczna regulacja ustawienia
Dla efektywnej organizacji codziennej pracy gabinetu, możliwość dostosowania 
sprzętu do wymagań stomatologa i jego całego zespołu jest niezwykle istotna.  
Jest to jeszcze większe wyzwanie w gabinetach, w których unit jest wykorzystywany 
przez kilku różnych lekarzy. Dostosowanie strefy zabiegowej musi być łatwe, szybkie, 
absolutnie bezpieczne i przewidywalne. Dokładnie z tego powodu opracowano  
unit Intego Ambidextrous.

Korzyści

Proces dostosowania w skrócie

Ponieważ blok wodny można 
z łatwością przesunąć za fotel 
dzięki solidnemu ramieniu 
podtrzymującemu, konsolę 
lekarza i lampę zabiegową 
można jednocześnie ustawić 
w nowych pozycjach, co nie 
wymaga dodatkowej 
przestrzeni.

2 Ponadto, jeśli 
wykorzystywane są  
uchwyty podtrzymujące  
stolik i kamerę, można 
zamieniać je miejscami.

3
Proces dostosowania unitu 
przeprowadza się 
w pojedynczym kroku za 
pomocą odpowiedniego 
przełącznika nożnego, dzięki 
czemu fotel automatycznie 
ustawia się w wyznaczonej 
pozycji.

1
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Szybkość

Dzięki inteligentnej konstrukcji 
unitu, pozycję zabiegową można 
przestawić w zaledwie 15 s.

Elegancja

Zmiana ustawienia i dostępu do 
unitu przeprowadzana jest prosto, 
łatwo i bez wysiłku. Niczego nie 
trzeba szarpać, ciągnąć, skręcać  
ani składać.

Intuicyjność obsługi

Bez konieczności przechodzenia 
specjalnych szkoleń Twój zespół 
z łatwością dostosuje ustawienie 
unitu. Mechanizm zmiany pozycji 
uruchamia się jednym naciśnięciem 
przełącznika nożnego, co powoduje 
automatyczne ustawienie fotela 
w prawidłowej pozycji.



Ilustracja 
przedstawia 
przestrzeń 
wymaganą przez 
dowolny unit Intego 
w wertykalnej 
pozycji zabiegowej.

Większa swoboda ruchów  
na tej samej przestrzeni
Intego Ambidextrous zapewnia większą elastyczność na niewielkiej powierzchni. 
Możliwość regulacji ustawienia nie wymaga więcej przestrzeni niż ma to miejsce 
w istniejących unitach stomatologicznych Dentsply Sirona. Inteligentnie zaprojektowany 
mechanizm obrotowy zapewnia kompaktową regulację ustawienia unitu na niewielkiej 
przestrzeni, w dowolnym momencie i na każdym etapie leczenia. W trakcie zmiany 
ustawienia i dostępu unit zachowuje pełną stabilność niezależnie od pozycji w jakiej się 
znajduje. Blok wodny można bezpiecznie i z zachowaniem pełnej kontroli przemieszczać 
wokół fotela bez ryzyka spowodowania uszkodzeń. Przedstawione poniżej schematy 
z wymiarami dowodzą, że unit Intego Ambidextrous na każdym etapie zmiany jego 
ustawienia nie wykracza poza standardową przestrzeń zajmowaną przez inne unity Intego.



Ilustracja 
przedstawia 
maksymalną 
przestrzeń 
wymaganą przez 
unit Intego 
Ambidextrous 
z rozbudowaną 
konsolą asysty 
podczas regulacji 
ustawienia.
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Osiągaj doskonałe wyniki również  
na koniec długiego dnia pracy – 
dzięki swojej wiedzy specjalistycznej 
i wsparciu naszych unitów 
stomatologicznych. Bez względu  
na to, czy jesteś lekarzem prawo- 
czy leworęcznym, w każdym 
przypadku korzystasz z intuicyjnej, 
komfortowej pozycji pacjenta, 
optymalnej widoczności 
i zintegrowanego postępowania. 
Takie połączenie korzyści pozwoli  
Ci osiągnąć optymalne  
rezultaty kliniczne.

Doskonale
ergonomiczna
pozycja do
każdego zabiegu

Większa swoboda i zakres ruchów
• Cienki profil fotela zapewnia swobodę 

ruchów nogom pacjenta

• Elastyczna pozycja przełącznika nożnego

• Łatwa regulacja wysokości dzięki stolikowi 
lekarza lub za pomocą opcjonalnego 

przełącznika nożnego

• Regulowana pozycja spluwaczki

Optymalna pozycja instrumentów
• Doskonale skoordynowana pozycja  

konsoli lekarza i asysty

• Regulacja ustawienia dodatkowych  
tac zapewniających miejsce  

na instrumenty

• Kompaktowa, wygodna konsola asysty 
dostosowana do Twojej  

metody leczenia
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Wygodne stołki robocze
• Hugo, Carl, Paul

• Nowość: stołek siodłowy Theo 
ułatwiający zabiegi w żuchwie

• Wspiera zdrową pozycję siedzącą 
podczas całego dnia pracy

Optymalna widoczność
• Dwuprzegubowy zagłówek umożliwiający 

szybkie i elastyczne dostosowanie  
pozycji pacjenta

• Płaski zagłówek z regulacją pozycji  
dzięki magnetycznej poduszce

• Lampa zabiegowa LEDview Plus  
lub LEDlight Plus, oświetlenie  

LED na narzędziach



Prestiżowe nagrody takie jak nagroda iF czy Red Dot Design Award są świadectwem 
wyjątkowej jakości wzornictwa unitów stomatologicznych Dentsply Sirona. Intego 
oferuje Twojemu gabinetowi ogromny wybór opcji wzornictwa w trzech różnych 
kolekcjach kolorystycznych. Uwolnij swoją wyobraźnię i odkryj połączenie idealne.

Design w połączeniu z funkcjonalnością
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Kolory przeszyć

Standardowy Jasnoniebieski RoseCiemnoszaryCzerwony

Carbon* Merlot* Platinum Pacific*

Basalt*Umbra* CherrySapphire

Aloe Flamingo Orchid*Aqua

Kolekcja elegancka

Klasyczne, ponadczasowe połączenia 
dające wyjątkowo ekskluzywny efekt

Kolekcja naturalna

Miękkie, ciepłe odcienie wprowa-
dzające kojącą atmosferę

Kolekcja dynamiczna

Żywe kolory tworzące nowoczesną 
przestrzeń pełną życia i energii

* Dostępne kolory tapicerki Lounge

Kolory tapicerki

Opcje tapicerki

Tapicerka Lounge

Miękki, miły w dotyku materiał z wygodnym 
wypełnieniem pozwala pacjentom osiągnąć 
stan pełnego odprężenia. Powierzchniom 
nadano kształty ułatwiające optymalne 
ułożenie pacjenta.

Tapicerka Premium

Wysokiej jakości tapicerka bez przeszyć,  
która zapewnia komfort nawet podczas 
długotrwałych zabiegów.



Przyszłościowe i zróżnicowane
W dobrym gabinecie możliwość indywidualizacji wyposażenia stanowi nieoceniony atut. 
Dlatego unity Intego można optymalnie skonfigurować do Twoich potrzeb. Wysoka 
elastyczność ma dla nas ogromne znaczenie – dlatego też unity Intego można 
wyposażyć w funkcje i interfejsy do wykorzystania w przyszłości.

Wiele możliwości

LEDlight Plus LEDview Plus

Lampy zabiegowe 
– zawsze wysokiej jakości

Obydwa modele lampy LED pozwa-
lają optymalnie oświetlić pole 
zabiegowe. Lampa klasy premium 
LEDview Plus zapewnia doskonale 
naturalne światło dzięki polichroma-
tycznym diodom LED i zaawansowa-
nym rozwiązaniom technologicznym.

Płaski zagłówek Dwuprzegubowy zagłówek

Dwa rodzaje zagłówków

Płaski zagłówek pozwala na szybką 
i elastyczną regulację wysokości. 
Opcjonalny zagłówek dwuprzegu-
bowy oferuje większe możliwości 
regulacji i zapewnia optymalną 
widoczność nawet w obszarach, 
które trudno dojrzeć.

Konsola asysty Comfort Konsola asysty Compact

Konsola asysty Comfort  
lub Compact

Obie konsole asysty gwarantują 
oszczędność miejsca i maksymalną 
swobodę ruchu. Model Comfort 
zapewnia dodatkowo komfort  
pracy na dwie ręce.



Wbudowane złącze USB

Złącza: przyszłościowe 
i konfigurowalne

Podłączenie unitu do sieci i złącza 
USB w konsoli lekarza lub asysty 
umożliwiają integrację dodatko-
wych funkcji i ułatwiają pracę 
serwisanta.

Monitor Sivision 22" AC

Na tym monitorze HD można 
wyświetlić i omówić z pacjentem 
obrazy z kamery wewnątrzustnej, 
obrazy RTG, programy, efekty 
planowania stomatologicznego, 
materiały wideo i prezentacje 
PowerPoint – wszystko 
bezpośrednio na unicie 
stomatologicznym.

Przyszłościowa konstrukcja

Monitor Sivision 22" AC
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SiroCam F SiroCam AF SiroCam AF+

Ustawianie ostrości Stała ostrość  
(stała ogniskowa) Automatyczna ostrość Automatyczna ostrość

Format obrazu 16:10   

Liczba pikseli 0,42 Mpix 0,65 Mpix 1,00 Mpix

Obszar roboczy   5 – 20 mm   2 – 130 mm   2 – 130 mm

Rozdzielczość obrazu na żywo 824 x 514 824 x 514 824 x 514

Rozdzielczość zdjęcia 824 x 514 1024 x 640 1276 x 796

Nowoczesne wyposażenie

Kamery wewnątrzustne SiroCam F/
AF/AF+ oferują doskonałą jakość 
obrazu i łatwość obsługi.



Jakość, na której można 
polegać
Zależy nam na satysfakcji i uznaniu naszych klientów. Dlatego jakość i wydajność 
produktów oraz wsparcie techniczne są dla nas kluczowe. Unity stomatologiczne 
Dentsply Sirona to synonim najwyższej jakości oraz innowacyjności, które znacząco 
zwiększają komfort i usprawniają organizację pracy.

Przyszłościowa konstrukcja
W centrum innowacji Dentsply 
Sirona przewiduje się nadchodzące 
trendy i projektuje produkty tak,
by spełniały technologiczne 
wymagania w nadchodzącej 
przyszłości.

Precyzyjne, skrupulatne testy  
jakości i mocne materiały, z których 
wykonuje się unity Intego i Intego Pro 
gwarantują niezawodną pracę oraz 
ponadprzeciętną żywotność.

Unit Intego jest świadectwem 
przywiązania do najdrobniejszych 
szczegółów. Zastosowane materiały 
- wytrzymałe, precyzyjnie 
formowane tworzywa, lita stal, 
aluminium oraz wysokiej jakości 
szkło i tapicerka – spełniają 
najwyższe normy dla produktów 
klasy premium.

Dentsply Sirona to technologiczny 
lider z ponad 130-letnim doświad-
czeniem na polu innowacji. Nasi 
inżynierowie i pracownicy działu 
badań i rozwoju przykładają szcze-
gólną uwagę do innowacyjności 
i najwyższych standardów jakości.

Niezawodność i solidność Wysoka jakość Wysokie standardy
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Indywidualna konfiguracja

Fotel pacjenta
• Tapicerka premium
• Pneumatyczny sterownik nożny 
•  Płaski zagłówek
• Opcja Ambidextrous

Konsola lekarza
• 5 pozycji instrumentów
• Interfejs użytkownika EasyPad
• Instalacja dla 2 napędów rotacyjnych

Konsola asysty
•  Wersja Compact mocowana  

bezpośrednio pod spluwaczką
• 4 pozycje instrumentów 
• Ślinociąg i ssak HVE

Blok wodny
• Kompaktowa konstrukcja
• Przystosowany do obiegu wody z butelki
• Spluwaczka z funkcją ręcznego obrotu

Intego

Wersja TS 
z rękawami  
od dołu

Wersja CS 
z rękawami  
od góry

Unit podstawowy Wersja

Pakiety opcjonalnePakiety użytkownika

* Lampa LEDview Plus za dodatkową opłatą 
** Tylko z interfejsem EasyTouch

Start
• Standardowa dmuchawko-strzykawka
• Oświetlenie instrumentów na konsoli lekarza
• 2 rękawy turbinowe
• Lampa LEDlight Plus*

• Elektroniczny sterownik nożny C+
• Dmuchawko-strzykawka Sprayvit E na konsoli lekarza
• Światło LED do instrumentów na konsoli lekarza
• 1 rękaw turbinowy
• 1 mikrosilnik BL ISO E z elektroniką
• Skaler Sirosonic L
• Lampa LEDview Plus
• Za dopłatą interfejs EasyTouch

Innovation

• Elektroniczny sterownik nożny C+
• Dmuchawko-strzykawka Sprayvit E na konsoli lekarza 
• Światło LED do instrumentów na konsoli lekarza
• 1 rękaw turbinowy
• 1 mikrosilnik BL ISO E z elektroniką
• Lampa LEDlight Plus
• Za dopłatą interfejs EasyTouch

Advance

• ErgoMotion
• Podnośnik fotela 185 kg
• 2 podłokietniki
• Dwuprzegubowy zagłówek

Ergo

• Złącze USB na konsoli lekarza lub asysty 
• Złącze sieciowe Ethernet

Sivision Ready

• Złącze USB na konsoli lekarza lub asysty
• Złącze sieciowe Ethernet
•  Kamera wewnątrzustna SiroCam F  

(SiroCam AF lub AF+ za dodatkową opłatą)
• Mocowanie monitora na kolumnie 
• Opcjonalnie: Monitor 22" AC

Sivision Start z monitorem lub bez

• Wbudowana funkcja kontroli momentu obrotowego
• ApexLocator
• Kątnica Endo 6:1 
• e-Control

Endo Pro**

Dostępność i opcje unitu podstawowego i funkcjonalności mogą się różnić w zależności od kraju.
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Wersja TS 
z rękawami  
od dołu

Wersja CS 
z rękawami  
od góry

Pakiety użytkownika

* Lampa LEDview Plus za dodatkową opłatą 
** Tylko z interfejsem EasyTouch

• Elektroniczny sterownik nożny C+
• Dmuchawko-strzykawka Sprayvit E na konsoli lekarza
• Instalacja dla trzeciego napędu rotacyjnego
• 1 rękaw turbinowy
• 2 mikrosilniki BL ISO E
• Skaler Sirosonic L
• Interfejs użytkownika EasyTouch
• Dmuchawko-strzykawka Sprayvit E na konsoli asysty
• Lampa LEDview Plus

Innovation Pro

• Elektroniczny sterownik nożny C+
• Dmuchawko-strzykawka Sprayvit E na konsoli lekarza 
• 1 rękaw turbinowy
• 1 mikrosilnik BL ISO E
• Skaler Sirosonic L
• Interfejs EasyTouch 
• Lampa LEDview Plus

Advance Pro

Start Pro
• Elektroniczny sterownik nożny C+
• Dmuchawko-strzykawka Sprayvit E na konsoli lekarza 
• 1 rękaw turbinowy
• 1 mikrosilnik BL ISO E
• Lampa LEDlight Plus

Pakiety opcjonalne

• Złącze USB na konsoli lekarza lub asysty
• Złącze sieciowe Ethernet

Sivision Ready

• Złącze USB na konsoli lekarza lub asysty
• Złącze sieciowe Ethernet
•  Kamera wewnątrzustna SiroCam F (SiroCam AF lub 

AF+ za dodatkową opłatą)
• Mocowanie monitora na kolumnie
• Opcjonalnie: Monitor 22" AC

Sivision Start z monitorem lub bez

• Wbudowana funkcja kontroli momentu obrotowego
• ApexLocator
• Kątnica Endo 6:1
• e-Control

Endo Pro**

Fotel pacjenta
• Tapicerka premium
• Pneumatyczny sterownik nożny
• Płaski zagłówek
• Czterokierunkowy przełącznik nożny 
• Opcja Ambidextrous

Konsola lekarza
• 5 pozycji instrumentów
• Interfejs użytkownika EasyPad
• Instalacja dla 2 napędów rotacyjnych
• Światło LED do instrumentów
• Elektronika do maksymalnie 2 mikrosilników i skalera

Konsola asysty
• Wersja Comfort, z ramieniem wychylnym
• 4 pozycje instrumentów
• Ślinociąg i ssak HVE
• Światło LED do dmuchawko-strzykawki Sprayvit E

Blok wodny
•  Możliwość integracji automatycznego  

systemu dezynfekcji
• Wbudowane adaptery do płukania rękawów
• Spluwaczka z funkcją ręcznego obrotu
•  System mokrego ssania z zaworem 

wielostanowiskowym
• Wbudowana funkcja czyszczenia rękawów ssących
• Podgrzewacz wody

Intego Pro

Unit podstawowy Wersja

Dostępność i opcje unitu podstawowego i funkcjonalności mogą się różnić w zależności od kraju.



n Wyposażenie podstawowe 
o Wyposażenie dodatkowe
– Niemożliwe/nie dotyczy
SiR Pakiet Sivision Ready
SiS Pakiet Sivision Start
SiS* Pakiet Sivision Start z monitorem

S Pakiet Start Pro
A Pakiet Advance Pro
I Pakiet Innovation Pro
E Pakiet Endo Pro

Availability of options and features can vary by country.

Twoje indywidualne możliwości
Poniżej zamieszczono pełną listę indywidualnych możliwości oraz listę elementów 
bazowych.

Fotel pacjenta Ambi- 
dextrous

2 pozycje leczenia, S oraz 0 n n
Wbudowana skrzynka przyłączeniowa n n
Podnośnik fotela 140 kg n n
Podnośnik fotela 185 kg oEr oEr

Płaski zagłówek n n
Dwuprzegubowy zagłówek oEr oEr

Tapicerka Premium n n
Tapicerka Lounge o o

ErgoMotion oEr oEr

Czterokierunkowy przełącznik nożny o o

Poduszka podwyższająca dla małych pacjentów o o

Prawy podłokietnik oEr oEr

Lewy podłokietnik oEr oEr

Zestaw zaworów do urządzeń zewnętrznych o o

Zestaw redukcji podciśnienia o o

Zestaw osłon przyłączy o o

Zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa o o

Płyta montażowa o o

Konsola lekarza Ambi- 
dextrous

Ramię o regulowanej wysokości z hamulcem pneumatycznym n n
5 pozycji instrumentów n n
Dodatkowy uchwyt na kamerę do konsoli lekarza TS o –

Hydro-pneumatyczny osprzęt do 2 instrumentów rotacyjnych n n
Pneumatyczny sterownik nożny n n
Elektryczny sterownik nożny C+ o A, I o A, I

Interfejs EasyPad z ustawieniami dla 2 użytkowników n n
Interfejs EasyTouch z ustawieniami dla 4 użytkowników o T o T

Sprayvit E ze światłem o A, I o A, I

Sprayvit E ze światłem (przycisk wody po lewej) o A, I o A, I

Standardowa dmuchawko-strzykawka o S o S

Rękaw turbiny z oświetleniem o Sx2, A, I o Sx2, A, I

Rękaw turbiny Borden o o

Pierwszy rękaw z mikrosilnikiem BL ISO E o A, I o A, I

Drugi rękaw z mikrosilnikiem BL ISO E o  o

Skaler SiroSonic L o  I o  I

Instalacja dla trzeciego napędu rotacyjnego o o

Wewnątrzustne oświetlenie turbiny i Sprayvit E o S, A, I o S, A, I

Kontrola momentu obrotowego do endodoncji o E o E

eControl: Zakres prędkości 100–40,000 rpm o E o E

Wbudowany endometr ApexLocator o E o E

Kątnica Endo 6:1 o E o E

Negatoskop dla RTG wewnątrzustnych o o

Funkcja płukania Purge oraz manualna sanityzacja o o

Elastyczny uchwyt TS na 2 tacki standardowego rozmiaru – o

Dodatkowy uchwyt TS na 2 tacki standardowego rozmiaru o –

Podkładka silikonowa (wersja TS z rękawami od dołu) o o

Dodatkowy uchwyt CS na 1 tackę standardowego rozmiaru o o

Dodatkowy uchwyt CS na 2 tacki standardowego rozmiaru o o

Podkładka silikonowa (wersja CS z rękawami od góry) o o

Wymienne nakładki silikonowe na uchwyty o o

Konsola asysty Ambi- 
dextrous

Konsola asysty Compact, mocowana bezpośrednio 
pod spluwaczką n n

Konsola asysty Comfort, idealna do zabiegów na 
dwie ręce o o

4 pozycje instrumentów n n
Ślinociąg i ssak HVE n n
Sprayvit E z oświetleniem o o

Sprayvit E z oświetleniem (przycisk wody po lewej) o o

Standardowa dmuchawko-strzykawka o o

Drugi ssak HVE o o

Lampa do polimeryzacji Satelec Mini LED o o

Przyciski dotykowe Touch pad o o

Źródło światła Sprayvit E o o

Podkładka silikonowa na konsolę asysty Comfort o o

Blok wodny Ambi- 
dextrous

Przygotowany do obiegu wody z butelki n n
Spluwaczka z funkcją ręcznego obrotu n n
Biała spluwaczka n n
Blok wodny bez spluwaczki o o

Przygotowany do standardowego ssania mokrego n n
Przygotowany do standardowego ssania mokrego 
z automatycznym systemem on/off o o

Zawór wielostanowiskowy o o

Zawór spluwaczki do standardowego ssania mokrego o o

Separator automatyczny o o

Separator amalgamatu o o

Butelka bez przełącznika na wodę miejską o o

Butelka z przełącznikiem na wodę miejską o o

Podgrzewacz wody o o

System czyszczenia rękawów o o

Lampa zabiegowa/Heliodent Plus Ambi- 
dextrous

LEDlight Plus o S, A o S, A

LEDview Plus o I o I

LEDview Plus mocowanie sufitowe o –

Przystosowanie dla mocowania sufitowego 
LEDview Plus/Heliodent Plus o –

Przystosowanie dla mocowania na unicie Heliodent 
Plus o –

Komunikacja z pacjentem Ambi- 
dextrous

Złącze USB w konsoli lekarza lub asysty o SiR, SiS o SiR, SiS

SiroCam F o SiS o SiS

SiroCam AF o o

SiroCam AF+ o o

Mocowanie monitora na kolumnie o SiS o SiS

Monitor 22'' AC (z wbudowanym zasilaczem)* o SiS* o SiS*

Złącze sieciowe Ethernet o SiR, SiS o SiR, SiS

Intego



n Wyposażenie podstawowe 
o Wyposażenie dodatkowe
– Niemożliwe/nie dotyczy
SiR Pakiet Sivision Ready
SiS Pakiet Sivision Start
SiS* Pakiet Sivision Start z monitorem

S Pakiet Start Pro
A Pakiet Advance Pro
I Pakiet Innovation Pro
E Pakiet Endo Pro 

Fotel pacjenta Pro Ambi- 
dextrous

2 pozycje leczenia, S oraz 0 n n
Wbudowana skrzynka przyłączeniowa n n
Podnośnik fotela 185 kg n n
Płaski zagłówek n n
Dwuprzegubowy zagłówek o o

Tapicerka Premium n n
Tapicerka Lounge o o

ErgoMotion o o

Czterokierunkowy przełącznik nożny n n
Poduszka podwyższająca dla małych pacjentów o o

Prawy podłokietnik o o

Lewy podłokietnik o o

Zestaw zaworów do urządzeń zewnętrznych o o

Zestaw redukcji podciśnienia o o

Zestaw osłon przyłączy o o

Zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa o o

Płyta montażowa o o

Konsola lekarza Pro Ambi- 
dextrous

Ramię o regulowanej wysokości z hamulcem pneumatycznym n n
5 pozycji instrumentów n n
Dodatkowy uchwyt na kamerę do konsoli lekarza TS o –

Elastyczny uchwyt na kamerę TS – o

Hydro-pneumatyczny osprzęt do 2 instrumentów rotacyjnych n n
Pneumatyczny sterownik nożny n n
Elektryczny sterownik nożny C+ o S, A, I o S, A, I

Interfejs EasyPad z ustawieniami dla 2 użytkowników n n
Interfejs EasyTouch z ustawieniami dla 4 użytkowników o A, I o A, I

Sprayvit E ze światłem o S, A, I o S, A, I

Sprayvit E ze światłem (przycisk wody po lewej) o S, A, I o S, A, I

Rękaw turbiny z oświetleniem o S, A, I o S, A, I

Pierwszy rękaw z mikrosilnikiem BL ISO E o S, A, I o S, A, I

Drugi rękaw z mikrosilnikiem BL ISO E o  I o  I

Skaler SiroSonic L o  A, I o  A, I

Instalacja dla trzeciego napędu rotacyjnego o  I o  I

Lampa do polimeryzacji Satelec Mini LED o o

Wewnątrzustne oświetlenie turbiny i Sprayvit E n n
Kontrola momentu obrotowego do endodoncji o E o E

eControl: Zakres prędkości 100–40,000 rpm o E o E

Wbudowany endometr ApexLocator o E o E

Kątnica Endo 6:1 o E o E

Negatoskop dla RTG wewnątrzustnych o o

Funkcja płukania Purge oraz Auto Purge n n
Elastyczny uchwyt TS na 2 tacki standardowego rozmiaru – o

Dodatkowy uchwyt TS na 2 tacki standardowego rozmiaru o –

Podkładka silikonowa (wersja TS z rękawami od dołu) o o

Dodatkowy uchwyt CS na 1 tackę standardowego rozmiaru o o

Dodatkowy uchwyt CS na 2 tacki standardowego rozmiaru o o

Podkładka silikonowa (wersja CS z rękawami od góry) o o

Wymienne nakładki silikonowe na uchwyty o o

Konsola asysty Pro Ambi- 
dextrous

Konsola asysty Compact, mocowana bezpośrednio 
pod spluwaczką

– n

Konsola asysty Comfort, idealna do zabiegów na 
dwie ręce n o

4 pozycje instrumentów n n
Ślinociąg i ssak HVE n n
Sprayvit E z oświetleniem o I o I

Sprayvit E z oświetleniem (przycisk wody po lewej) o I o I

Drugi ssak HVE o o

Lampa do polimeryzacji Satelec Mini LED o o

Przyciski dotykowe Touch pad o o

Źródło światła Sprayvit E n n
Podkładka silikonowa na konsolę asysty Comfort o o

Blok wodny Pro Ambi- 
dextrous

Przygotowany do systemu dezynfekcji n n
Spluwaczka z funkcją ręcznego obrotu n n
Biała spluwaczka n n
Szklana spluwaczka o –

Blok wodny bez spluwaczki o o

Zawór wielostanowiskowy do standardowego ssania mokrego n n
Zawór spluwaczki do standardowego ssania mokrego o o

Separator automatyczny o o

Separator amalgamatu o o

Wbudowany system do dezynfekcji ze stałą 
dezynfekcją wody i funkcją automatycznej sanityzacji o o

Podgrzewacz wody n n
System czyszczenia rękawów n n
System chemicznego czyszczenia rękawów ssących o o

Lampa zabiegowa/Heliodent Plus Pro Ambi- 
dextrous

LEDlight Plus o S o S

LEDview Plus o I, T o I, T

LEDview Plus mocowanie sufitowe o –

Przystosowanie dla mocowania sufitowego 
LEDview Plus/Heliodent Plus o –

Przystosowanie dla mocowania na unicie Heliodent 
Plus o –

Komunikacja z pacjentem Pro Ambi- 
dextrous

Złącze USB w konsoli lekarza lub asysty o SiR, SiS o SiR, SiS

SiroCam F o SiS o SiS

SiroCam AF o o

SiroCam AF+ o o

Mocowanie monitora na kolumnie o SiS o SiS

Monitor 22'' AC (z wbudowanym zasilaczem)* o SiS* o SiS*

Złącze sieciowe Ethernet o SiR, SiS o SiR, SiS

Intego Pro

Dostępność opcji i funkcjonalności może się różnić w zależności od kraju
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Hugo Carl Paul

Dwuprzegubowy zagłówek Płaski zagłówek Dodatkowy uchwyt kamery dla wersji TS

Theo Dodatkowa tacka dla wersji CS Dodatkowa tacka dla wersji TS

Negatoskop dla RTG wewnątrzustnych Rozbudowana konsola asysty Kompaktowa konsola asysty

Decyduj samodzielnie czego potrzebujesz
Poniżej zamieszczono pełną listę opcji wyposażenia dla unitów Intego oraz Intego Pro. 
Twój unit stomatologiczny – Twój wybór.



Elektroniczny sterownik nożny C+ LEDview Plus LEDlight Plus

SiroCam F SiroCam AF SiroCam AF+

Zestaw zaworów do urządzeń zewnętrznych Mocowanie dla Heliodent Plus Monitor 22" AC

Lampa do polimeryzacji Saletec Mini LED Intego bez spluwaczki Czterokierunkowy sterownik nożny
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Rozwiązania kliniczne

Stomatologia zachowawcza
Ortodoncja
Endodoncja
Implanty
Protetyka

Technologie

CAD/CAM
Obrazowanie
Unity stomatologiczne
Instrumenty

Dentsply Sirona Poland Sp. z o.o.
Poleczki Business Park,
ul. Salsy 2, budynek Lisbon
02-823 Warszawa

dentsplysirona.com


