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SIMPLE, COMPACT
AND FUNCTIONAL.
PAPRASTAS, KOMPAKTIŠKAS
IR FUNKCIONALUS

MIGLIONICO.NET

PAPRASTAS, KOMPAKTIŠKAS
IR FUNCIONALUS.
Rafinuotos linijos ir ergonomiškas dizainas garantuoja optimalią
darbo vietą ir maksimalų komfortą pacientui.
Kompaktiškas daktaro stalelis su intuityvia valdymo panele.
Rankovės su savaiminio balanso sistema, dėl ko nejuntamas
pasipriešinimas darbo metu. Galimybė pajungti 5 įrankius ir
valdyti variklio greiti ir skalerio galią.
Platus papildomų priedų pasirinkimas ir lankstumas norint
susikomplektuoti reikiamą įrangą.
NICE ONE, visapusiškai išbaigtas ir kompaktiškas odontologinis
įrenginys, kuris garantuoja patikimumą.
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ASISTENTO
KONSOLĖ

SPJAUDYKLĖS
BLOKAS

Asistento konsolė turi
multifunkcinį valdymo skydą
+ 2 standartines žarnas. 2
papildomos vietos įmonuotuoti
papildomą švirkštą ar kietinančia
lempą.

Kompaktiškas spjaudyklės blokas
kurį galima pasukti iki 50° kampu,
plačiam ir patogiam priėjimui iš
asistento pusės.
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SPJAUDYKLĖ
Vientisas keramikinis spaudyklės dubuo, kurį
galima nuimti ir autoklavuoti.

AKSESUARAI

HIGIENOS PRIEŽIŪRA

Platus NiceONE opcijų pasirinkimas, kiekvienos klinikos individualiems
poreikiams. Visų komplektuojančių dalių gamintojai yra rinkos lyderiai ir
užtikrina aukštą kokybę bei ilgaamžiškumą.

Higienos procedūros turėtų būti maksimaliai paprastas ira efektyvios ir užimti
maksimaliai trumpą laiką.
Miglionico odontologiniai įrenginiai sukurti užtikrinti maksimaliai saugią ir greitą Jūsų
paceintų gydymo procedųrą.
Nuimamos ir Autoklavuojamos dalys: Medicininio nerūdyjančio plieno spjaudyklės
kraneliai, Nerūdyjančio plieno padėkliukas, Asistento konsolės silikoninė rankena,
Daktaro staliuko silikoninė instrumentų apsauga, Daktaro staliuko silikoninės rankenos.
Operacinio šviestuvo silikoninės rankenos.

OPERACINIAI ŠVIESTUVAI
Oodontologiniai įrenginiai komplektuojami su Faro
šviestuvais:
FARO Halogen mod. EDI , Lux 30.000
FARO LED mod. ALYA, Lux 50.000
FARO LED mod. MAIA, Lux 35.000

IŠORINIS PC
Galimybė pajungti išorinį pc,
Kameros ir RVG senorius.

KĖDUTĖS
Galima pasirinkti
iš trijų kėdučių
modelių.

Spjaudyklės
kraneliai pagaminti
iš medicininio
nerūdyjančio plieno.

Silikoninė
instrumentų
apsauga kurią
galima nuimti.

DEZINFEKCIJOS
SISTEMA
Atskiras butelio sistema
destiliuoto vandens tiekimui.

KOMFORTAS
IR DIZAINAS

PRITAIKYKITE ĮRENGINĮ SAVO SKONIUI

PACEINTO KĖDĖ - ACTIO
7 išsaugojamos padėtys, ergonomija ir
maksimalus komfortas pacientui.
Platus nugaros atlošas ir minkšta
sėdimoji dalis.

Cod. 920 Renoir

Cod. 902 Giotto

Cod. 904 Kostabi

Cod. 905 Gaudì

Cod. 906 Klimt

Cod. 919 Botticelli

Cod. 909 Matisse

Cod. 908 Van Gogh

Cod. 950 Botero

Cod. 923 Modigliani

Cod. 924 Mirò

Cod. 910 Raffaello

Cod. 914 Caravaggio

Cod. 922 Dalì

Cod. 915 Leonardo

Cod. 911 Michelangelo

RANKTŪRIS DEŠINĖJE PUSĖJE

ATLOŠAS

Galima papildomai užsakyti antrą ranktūrį dešinėje
įrenginio pusėje maksimaliam paciento komfortui.
Šis ranktūris yra lengvai nulenkiamas, todėl netrukdo
daktarui ar pacientui kai baigiama procedūra.

3D ašimi reguliuojamas ir
judantis galvos atlošas patogus
tiek suaugusiems tiek vaikams.

Dental Units Miglionico were created in 2000 from the passion and willpower of the founder, Giuseppe Miglionico. Behind
“Miglionico” there is much more than the owner’s last name, but his educational path with over 25 years of technical experience in
the major Italian brands. The added value of Miglionico Units is their complete manufacturing in Italy as all stages of production are
performed within the company itself: from design, to the careful selection of excellent materials, to final testing and quality control.
Our personal selection of raw materials and production processes control are the guarantee that really nothing is left to chance!
Miglionico, the pride of a product entirely made in Italy.

Odontologinių įrenginių kompanija Miglionico 2000 metais buvo sukurta didelės aistros ir valios įkurėjo Giuseppe Miglionico. Už
“Miglionico” kompanijos pavadinimo slypi ne tik įkūrėjo pavardė, bet ir jo techninė patirtis sukaupta per daugiau kaip 25 metus dirbant
didžiausiose Italijos kompanijose. Pridėtinė Miglionico Odontologinių įrenginių vertė yra pilnas gamybos procesas atliktas Italijoje,
kadangi visi gamybos etapai yra išpildomi jų gamykloje, nuo dzinao iki atsargiai atrinktų aukštos kokybės medžiagų, bei kokybiško testavimo. Mūsų personalo atrinktos mdžiagos ir gamybos proceso kontroliavimas užtikrinta, kad viskas yra pilnai išpildyta.
Miglionico, produkto pilnai pagaminto Italijoje pasididžiavimas

Miglionico s.r.l.
HEADQUARTER
Via Molise Z.I., Lotti 67-68
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - ITALY
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