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STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY

501

BOHEMIA 501 Mini
Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: 159 900,- Kč
Je vybavena kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu
s pneumatickou brzdou a otočným plivátkovým blokem se skleněným plivátkem. Plivátkový blok je dále
osazen zásobní lahví na destilovanou vodu pro chlazení nástrojů a pneumatickým odsliňovačem. Toto
provedení není vybaveno separátorem amalgamu – je ale možné soupravu doplnit o externí separátor –
např. sedimentační separátor Skantech (viz příslušenství). Souprava je v tomto provedení připravena pro
připojení třícestné stříkačky (v ceně), světelné nebo nesvětelné turbínové hadice (v ceně je započtena
nesvětelná hadice Midwest 4), světelného nebo nesvětelného mikromotoru (viz doplňkové vybavení) a
odstraňovače zubního kamene nebo druhé turbíny. Maximální počet nástrojů na stolku je pět, elektricky
ovládané jsou tři.
Stomatologické křeslo Chirastar má naprogramované dvě polohy – polohu nasedací a polohu vyplachovací.
Lze jej rozšířit o programovací jednotku. Ta je součástí kompletu fóliových klávesnic (viz doplňkové
vybavení).
Souprava obsahuje:
 Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic
osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
 Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
 Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
 Pantografické rameno světla
 Halogenové operační světlo malé 98010
 Skleněné plivátko
 Pneumatický odsliňovač se sací hubicí Ø6
 Křeslo Chirastar s bezešvým čalouněním
 Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
 Možno dokompletovat separátorem amalgámu Skantech
 Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)
 Volitelné osazení nástroji, libovolné pořadí nástrojů

BOHEMIA 501 Ekonom
Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: 254 600,- Kč
Je osazena kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu s pneumatickou
brzdou a otočným plivátkovým blokem se skleněným plivátkem. Součástí plivátkového bloku je i panel
výkonné odsávačky s hubicemi pro odsliňovač prům. 6 mm a hubicí pro odsávací koncovky prům. 11 mm.
Souprava je osazena pneumatickou vývěvou jako zdrojem podtlaku pro výkonnou odsávačku. Není tedy
třeba soupravu vybavit výkonnou odsávačkou.
Toto provedení není vybaveno separátorem amalgamu – je ale možné soupravu doplnit o externí separátor
– např. sedimentační separátor Skantech (viz příslušenství). Souprava je v tomto provedení připravena pro
připojení třícestné stříkačky (v ceně), světelné nebo nesvětelné turbínové hadice (v ceně je započtena
nesvětelná hadice Midwest 4), světelného nebo nesvětelného mikromotoru (viz doplňkové vybavení) a
odstraňovače zubního kamene nebo druhé turbíny. Maximální počet nástrojů na stolku je pět, elektricky
ovládané jsou čtyři.
Toto provedení je osazeno fóliovou klávesnicí na stolku lékaře a sestry pro ovládání a programování
křesla, napouštění sklenky, oplachu plivátka a ovládání světla.
Souprava obsahuje:
 Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic
osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
 Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
 Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
 Pantografické rameno světla
 Halogenové operační světlo malé 98010














Skleněné plivátko
Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø6 a Ø11
Sada koncovek pro výkonnou odsávačku Cattani
Výkonná pneumatická vývěva
Křeslo Chirastar s bezešvým čalouněním
Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
Možno dokompletovat: separátorem amalgámu Skantech
Volitelné osazení nástroji, libovolné pořadí nástrojů
Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)
Souprava je osazena kompletem foliových klávesnic na stolku lékaře a plivátkovém bloku

BOHEMIA 501 Lux
Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: 265 200,- Kč
Je osazena velkým kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu
s pneumatickou brzdou a otočným plivátkovým blokem se skleněným plivátkem. Součástí plivátkového
bloku je i panel výkonné odsávačky s hubicemi pro odsliňovač prům. 6 mm a hubicí pro odsávací koncovky
prům. 18 mm. Souprava je osazena odlučovačem vlhkosti Cattani a je nutno ji dokompletovat externí
výkonnou odsávačkou (viz doplňkové vybavení).
Toto provedení není vybaveno separátorem amalgamu – je ale možné soupravu doplnit o externí separátor
– např. sedimentační separátor Skantech (viz příslušenství). Souprava je v tomto provedení připravena pro
připojení třícestné stříkačky (v ceně), světelné nebo nesvětelné turbínové hadice (v ceně je započtena
nesvětelná hadice Midwest 4), světelného nebo nesvětelného mikromotoru (viz doplňkové vybavení) a
odstraňovače zubního kamene nebo druhé turbíny. Maximální počet nástrojů na stolku je pět, elektricky
ovládané jsou čtyři.
Toto provedení je osazeno fóliovou klávesnicí na stolku lékaře a sestry pro ovládání a programování
křesla, napouštění sklenky, oplachu plivátka a ovládání světla.
Souprava obsahuje:
 Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic
osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
 Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
 Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
 Pantografické rameno světla
 Halogenové operační světlo velké 98011
 Skleněné plivátko
 Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø6 a Ø18
 Sada koncovek pro výkonnou odsávačku Cattani
 Odlučovač vlhkosti Cattani
 Křeslo Chirastar s bezešvým čalouněním
 Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
 Možno dokompletovat: separátorem amalgámu Skantech
 Volitelné osazení nástroji, libovolné pořadí nástrojů
 Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)
 Souprava je osazena kompletem foliových klávesnic na stolku lékaře a plivátkovém bloku

BOHEMIA 501 Profesional
Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: 307 700,- Kč
Je osazena velkým kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu
s pneumatickou brzdou a otočným plivátkovým blokem se skleněným plivátkem. Toto provedení je
osazeno fóliovou klávesnicí na stolku lékaře pro ovládání a programování křesla, napouštění sklenky,
oplachu plivátka a ovládání světla. Součástí plivátkového bloku je i panel výkonné odsávačky s hubicemi pro
odsávací koncovky prům. 11 a 18 mm, třícestnou stříkačkou a také foliovou klávesnicí pro ovládání křesla,
plnění sklenky a oplachu plivátka.
Souprava obsahuje separátor amalgámu Dürr a je nutno ji dokompletovat externí výkonnou
odsávačkou (viz doplňkové vybavení).
Nástrojové vybavení je plně volitelné – soupravy lze osadit všemi běžnými stomatologickými nástroji na
základě objednávky. Maximální počet elektricky ovládaných nástrojů: stolek lékaře 5, místo asistenta 2.
Soupravy jsou vybaveny turbínovou hadicí Midwest4 a třícestnou stříkačkou (v ceně).

Souprava obsahuje:
 Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic
osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Мidwest
 Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
 Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
 Pantografické rameno světla
 Halogenové operační světlo velké 98011
 Skleněné plivátko
 Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø11 a Ø18
 Sada koncovek pro výkonnou sačku Cattani
 Křeslo Chirastar s bezešvým čalouněním
 Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
 Komplet foliových klávesnic na stolku a plivátkovém bloku pro řízení a programování křesla
 Nutno dokompletovat externí výkonnou odsávačkou nebo připojit ke zdroji výkonného sání
 Volitelné osazení nástroji, libovolné pořadí nástrojů
 Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)

BOHEMIA 501 Profesional Travel
Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: 337 190,- Kč
Souprava je vybavena samostatným pojezdem soupravy – křeslo stojí samostatně a souprava se
pohybuje tak, aby vůči křeslu měla vždy stejnou polohu. Lze tedy měnit výšku plivátka vůči křeslu, navíc tím,
že souprava není spojena s křeslem, nepřenášejí se na ni rušivé pohyby vzniklé pohybem pacienta na
křesle. Tento pojezd je možné kombinovat se všemi variantami souprav, zrovnatak se všemi typy křesel. (viz
doplňkové vybavení)
Souprava je osazena velkým kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na
pantografu s pneumatickou brzdou a otočným plivátkovým blokem se skleněným plivátkem. Toto
provedení je osazeno fóliovou klávesnicí na stolku lékaře pro ovládání a programování křesla, napouštění
sklenky, oplachu plivátka a ovládání světla. Součástí plivátkového bloku je i panel výkonné odsávačky
s hubicemi pro odsávací koncovky prům. 11 a 18 mm, třícestnou stříkačkou a také foliovou klávesnicí pro
ovládání křesla, plnění sklenky a oplachu plivátka.
Souprava obsahuje separátor amalgámu Dürr a je nutno ji dokompletovat externí výkonnou
odsávačkou (viz doplňkové vybavení).
Nástrojové vybavení je plně volitelné – soupravy lze osadit všemi běžnými stomatologickými nástroji na
základě objednávky. Maximální počet elektricky ovládaných nástrojů: stolek lékaře 5, místo asistenta 2.
Soupravy jsou vybaveny turbínovou hadicí Midwest4 a třícestnou stříkačkou (v ceně).
Souprava obsahuje:
 Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic
osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Мidwest
 Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
 Pojezd soupravy
 Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
 Pantografické rameno světla
 Halogenové operační světlo velké 98011
 Skleněné plivátko
 Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø11 a Ø18
 Sada koncovek pro výkonnou sačku Cattani
 Křeslo Chirastar s bezešvým čalouněním
 Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
 Komplet foliových klávesnic na stolku a plivátkovém bloku pro řízení a programování křesla
 Nutno dokompletovat externí výkonnou odsávačkou nebo připojit ke zdroji výkonného sání
 Volitelné osazení nástroji, libovolné pořadí nástrojů
 Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)

BOHEMIA 501 Profesional E-control
Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: 324 900,- Kč
Souprava je vybavena novým systémem řízení a nastavení nástrojů. Tento systém ovládá jak otáčky
motoru tak množství a kvalitu spraye jednotlivých nástrojů elektricky jedním regulátorem umístěným zboku
stolku a tyto hodnoty si ukládá do paměti. Při opětovném použití nástroje se uložená nastavení vyvolají
z paměti a nástroje se nastaví do do uloženého režimu. Tento systém významně usnadňuje nastavení
nástrojů, navíc nožním pedálem lze rozhodnout, jestli nástroj bude pracovat s chlazhením, nebo bez
chlazení.
Souprava je dále osazena velkým kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na
pantografu s pneumatickou brzdou a otočným plivátkovým blokem se skleněným plivátkem. Toto
provedení je osazeno fóliovou klávesnicí na stolku lékaře pro ovládání a programování křesla, napouštění
sklenky, oplachu plivátka a ovládání světla. Součástí plivátkového bloku je i panel výkonné odsávačky
s hubicemi pro odsávací koncovky prům. 11 a 18 mm, třícestnou stříkačkou a také foliovou klávesnicí pro
ovládání křesla, plnění sklenky a oplachu plivátka.
Souprava obsahuje separátor amalgámu Dürr a je nutno ji dokompletovat externí výkonnou
odsávačkou (viz doplňkové vybavení).
Nástrojové vybavení je plně volitelné – soupravy lze osadit všemi běžnými stomatologickými nástroji na
základě objednávky. Maximální počet elektricky ovládaných nástrojů: stolek lékaře 5, místo asistenta 2.
Soupravy jsou vybaveny turbínovou hadicí Midwest4 a třícestnou stříkačkou (v ceně).
Souprava obsahuje:
 Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic
osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Мidwest
 Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
 Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
 Pantografické rameno světla
 Halogenové operační světlo velké 98011
 Skleněné plivátko
 Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø11 a Ø18
 Sada koncovek pro výkonnou sačku Cattani
 Křeslo Chirastar s bezešvým čalouněním
 Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
 Komplet foliových klávesnic na stolku a plivátkovém bloku pro řízení a programování křesla
 Nutno dokompletovat externí výkonnou odsávačkou nebo připojit ke zdroji výkonného sání
 Volitelné osazení nástroji, libovolné pořadí nástrojů
 Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)

BOHEMIA 501 Profesional M-control
Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: 331 900,- Kč
Souprava je vybavena novým systémem řízení a nastavení nástrojů. Tento systém ovládá jak otáčky
motoru tak množství a kvalitu spraye jednotlivých nástrojů elektricky jedním regulátorem umístěným zboku
stolku a tyto hodnoty si ukládá do paměti. Nastavení je zobrazeno na displeji, Konkrétní nastavení nástroje
lze uložit do jedné ze tří pamětí. Při opětovném použití nástroje se uložená nastavení vyvolají z paměti a
nástroje se nastaví do do uloženého režimu. Tento systém významně usnadňuje nastavení nástrojů, navíc
nožním pedálem lze rozhodnout, v jakém režimu bude nástroj pracovat - s chlazhením, nebo bez chlazení.
Díky předvolbám je práce s nastavením nástroje ještě snadnější.
Souprava je dále osazena velkým kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na
pantografu s pneumatickou brzdou a otočným plivátkovým blokem se skleněným plivátkem. Toto
provedení je osazeno fóliovou klávesnicí na stolku lékaře pro ovládání a programování křesla, napouštění
sklenky, oplachu plivátka a ovládání světla. Součástí plivátkového bloku je i panel výkonné odsávačky
s hubicemi pro odsávací koncovky prům. 11 a 18 mm, třícestnou stříkačkou a také foliovou klávesnicí pro
ovládání křesla, plnění sklenky a oplachu plivátka.
Souprava obsahuje separátor amalgámu Dürr a je nutno ji dokompletovat externí výkonnou
odsávačkou (viz doplňkové vybavení).
Nástrojové vybavení je plně volitelné – soupravy lze osadit všemi běžnými stomatologickými nástroji na
základě objednávky. Maximální počet elektricky ovládaných nástrojů: stolek lékaře 5, místo asistenta 2.
Soupravy jsou vybaveny turbínovou hadicí Midwest4 a třícestnou stříkačkou (v ceně).

Souprava obsahuje:
 Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic
osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Мidwest
 Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
 Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
 Pantografické rameno světla
 Halogenové operační světlo velké 98011
 Skleněné plivátko
 Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø11 a Ø18
 Sada koncovek pro výkonnou sačku Cattani
 Křeslo Chirastar s bezešvým čalouněním
 Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
 Komplet foliových klávesnic na stolku a plivátkovém bloku pro řízení a programování křesla
 Nutno dokompletovat externí výkonnou odsávačkou nebo připojit ke zdroji výkonného sání
 Volitelné osazení nástroji, libovolné pořadí nástrojů
 Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)
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Skleněné plivátko
Pneumatický odsliňovač se sací
hubicí průměr 6mm
Pneumatická vývěva s hubicí
průměr 11
Výkonná sačka průměr 18mm,
nutno dokompletovat externí
výkonnou odsávačkou
Sada koncovek pro výkonnou
odsávačku
Odlučovač vlhkosti Cattani



















x

x

x

x



x







x

x









x











x

x

x


„Durr“


„Durr“


„Durr“







Varianta souprav BOHEMIA 501
Horní vedení hadic
Počet elektricky ovládaných
nástrojů na stolku
Počet elektricky ovládaných
nástrojů na místě asistenta
Pojezd soupravy
Programovatelný režim nástrojů
Foliové klávesnice na stolku a
místě asistenta
Programovatelné křeslo
Otočný plivátkový blok
s pneumatickou brzdou
Pantografické rameno stolku
s pneumat. brzdou
Pantografické rameno světla

Separátor amalgamu
Multifunkční nožní spínač

x
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CENÍK - doplňkové vybavení a úpravy k soupravám BOHEMIA 501
Typ

Popis

Cena (Kč) bez
DPH

Cena (Kč)
DPH

s

ZÁMĚNY

Záměna křesla Chirastar za křeslo Promed AG03

20 000

24 200

A ÚPRAVY

Záměna křesla Chirastar za křeslo Promed AG04

26 000

31 460

Záměna křesla Chirastar za křeslo Promed Cobra

45 000

54 450

Záměna spodního vedení hadic za horní – stolek 501

14 455

17 491

Záměna spodního vedení hadic za horní – stolek 503

18 000

21 780

Záměna malého světla za velké u var. Mini a Ekonom

2 820

3 412

Oddělení stolku od soupravy - kovový pojezd stolku

8 600

10 406

Konzole pro snížení plivátka u soupravy pro děti

2 182

2 640

Pojezd soupravy

24 900

30 129

DOPLŇKOVÉ

Stolička Chirastar

3 300

3 993

VYBAVENÍ

Stolička Promed AG11 záda s kruhem

9 490

11 483

Stolička Promed AG21 nastavitelná záda s kruhem
Stolička Promed AG31 nastavitelná úzká opěrka s
kruhem

9 490

11 483

8 390

10 152

Stolička Promed AG41 úzká opěrka s kruhem

7 790

9 426

Stolička Promed AG61 sedlo s kruhem

7 990

9 668

Pravá opěrka pro křeslo Chirastar

3 000

3 630

Pravá opěrka pro křeslo Promed AG03

2 000

2 420

Pravá opěrka pro křeslo Promed AG04

3 300

3 993

Pravá opěrka pro křeslo Promed Cobra

7 500

9 075

Dětský podsedák - polštář Promed

3 500

4 235

Separátor amalgámu Dürr

37 000

44 770

Separátor amalgámu Skantech

21 000

25 410

Komplet mokrého sání pro soupravu Lux

5 364

6 490

Kompresor Ekom DK50S 5litrů ve skříňce

26 379

31 919

Výkonná odsávačka Ekom DO2.1S ve skříňce

18 981

22 967

2 636

3 190

14 455

17 491

od 23800

od 28798

2 500

3 025

940

1 137

Turbínová hadice Midwest světelná

1 600

1 936

Motorová hadice nesvětelná

1 000

1 210

Motorová hadice světelná

3 050

3 691

OZK Woodpecker

8 900

10 769

Přídavný tácek na rameno světla
Komplet fóliových klávesnic pro Mini, Ekonom, Lux
Intraorální kamera s výstupem USB + monitor + držák
Zvýšení počtu elektricky ovládaných nástrojů
Turbínová hadice Midwest

OZK a polymerizační lampa Woodpecker
Stříkačka na boku plivátka

13 460

16 287

1 500

1 815

KŘESLA

Křeslo Chirastar

49 000

59 290

SAMOSTATNĚ
BEZ
SOUPRAVY

Křeslo Promed AG03 programovatelné

69 000

83 490

Křeslo Promed AG04 programovatelné

75 000

90 750

Křeslo Promed Cobra programovatelné

94 000

113 740

Halogen malé 98011

3 500

4 235

Halogen velké se senzorem 98011.1

6 800

8 228

LED se senzorem 18W

9 900

11 979

SVĚTLA

Ceny jsou platné od 1.9.2015

