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smile



Predstaviteľ strednej triedy súprav Smile. Spĺňa najnáročnejšie požiadavky na ergonómiu práce lekára a komfort pacienta.

 Ovládanie funkcií súpravy cez fóliovú klávesnicu stolíka lekára

 Regulácia rýchlosti mikromotora už od 60 ot/min pri nadštandardnom krútiacom momente

 Elektronická funkcia cyklického reverzovania mikromotora (Giromatic)

 Svetelná a akustická indikácia potreby ošetrenia nástroja (mazanie)

 Nastavenie výkonu nástrojov cez fóliovú klávesnicu, alebo proporcionálne nožným ovládačom 

 Vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) spúšťané nožným ovládačom (bez časového obmedzenia)

 Automatické vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) po skončení práce s nástrojom

 Fixovanie polohy stolíka lekára mechanickou brzdou 

 Otočná porcelánová pľuvadlová misa (smerom k pacientovi)

 Ovládanie kresla z dvoch miest: z klávesnice stolíka lekára 

i nožným ovládačom 

 Prívody energií pod predným krytom kresla

 Široká škála farebných prevedení

 Možnosť kompletácie kreslom SK1.01 i SK1.08

 Stolík lekára s fóliovou klávesnicou, 

negatoskopom a možnosťou osadenia 5 nástrojov 

 Integrované antiretrakčné ventily

 Regulácia vody pre všetky nástroje s možnosťou samostatnej regulácie každého nástroja

classic 
smile

Producer CHIRANA Medical, a. s.

www.chirana.eu, e-mail: medical@chirana-medical.sk

Product design Ferdinand CHRENKA MED/2008/E/14
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Predstaviteľ súprav Smile určený pre prácu v stomatologických  i  ortodontických ambulanciách. Spĺňa najnáročnejšie požiadavky na ergonómiu práce lekára v ležiacej polohe pacienta. 

Variabilita technického riešenia súpravy umožňuje vytvorenie  širokej škály požadovaných  modifikácií. 

 Otočný pohyb ramien stolíka lekára a sestry sprava doľava 

 Ovládanie funkcií súpravy cez fóliovú klávesnicu stolíka lekára

 Regulácia rýchlosti mikromotora už od 60 ot/min pri nadštandardnom krútiacom momente

 Elektronická funkcia cyklického reverzovania mikromotora (Giromatic)

 Svetelná a akustická indikácia potreby ošetrenia nástroja (mazanie)

 Nastavenie výkonu nástrojov cez fóliovú klávesnicu, 

alebo proporcionálne nožným ovládačom 

 Vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing)  spúšťané nožným ovládačom 

(bez časového obmedzenia)

 Automatické vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) po skončení práce s nástrojom

 Otočná porcelánová pľuvadlová misa (smerom k pacientovi)

 Ovládanie kresla z troch miest: z klávesnice stolíka lekára, 

z klávesnice stolíka sestry  i nožným ovládačom 

 Prívody energií pod predným krytom kresla

 Široká škála farebných prevedení

 Možnosť kompletácie len s kreslom SK1.01 

 Stolík sestry s fóliovou klávesnicou, 

hadicou odsliňovača a odsávačky

 Možnosť dokompletovania stolíka  

polymerizačnou lampou a striekačkou sestry

 Stolík lekára s fóliovou klávesnicou 

a možnosťou osadenia 5 nástrojov 

FD
smile

Producer CHIRANA Medical, a. s.

www.chirana.eu, e-mail: medical@chirana-medical.sk

Product design Ferdinand CHRENKA MED/2008/E/15
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Predstaviteľ strednej vyššej triedy  súprav Smile, spĺňa najnáročnejšie požiadavky na ergonómiu práce lekára a komfort pacienta.

 Ovládanie funkcií súpravy cez fóliovú klávesnicu stolíka lekára

 Regulácia rýchlosti mikromotora už od 60 ot/min pri nadštandardnom krútiacom momente

 Elektronická funkcia cyklického reverzovania mikromotora (Giromatic)

 Svetelná a akustická indikácia potreby ošetrenia nástroja (mazanie)

 Nastavenie výkonu nástrojov cez fóliovú klávesnicu, 

alebo proporcionálne nožným ovládačom

 Vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing)  spúšťané nožným ovládačom 

(bez časového obmedzenia)

 Automatické vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) 

po skončení práce s nástrojom

 Fixovanie polohy stolíka lekára automatickou brzdou 

 Otočná porcelánová pľuvadlová misa (smerom k pacientovi)

 Ovládanie kresla z troch miest: z klávesnice stolíka lekára, 

z klávesnice stolíka sestry i nožným ovládačom 

 Prívody energií pod predným krytom kresla

 Široká škála farebných prevedení

 Možnosť kompletácie kreslom SK1.01 i SK1.08

 Stolík asistenta s fóliovou klávesnicou 

a možnosťou vybavenia negatoskopom,

striekačkou a polymerizačnou lampou

 Stolík lekára s fóliovou klávesnicou a možnosťou osadenia 6 nástrojov

 Integrované antiretrakčné ventily

 Regulácia vody pre všetky nástroje s možnosťou samostatnej regulácie každého nástroja

 Zapnutie/vypnutie chladenia z klávesnice stolíka lekára i nožným ovládačom 

elegant Z
smile

Producer CHIRANA Medical, a. s.

www.chirana.eu, e-mail: medical@chirana-medical.sk

Product design Ferdinand CHRENKA MED/2008/E/16
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Predstaviteľ najvyššej triedy súprav Smile. Spĺňa i tie najnáročnejšie požiadavky na komfort práce lekára i pacienta.

 Kompletné ovládanie funkcií súpravy cez fóliovú klávesnicu stolíka lekára

 Všetky funkcie nezávisle nastaviteľné pre dvoch lekárov

 Regulácia rýchlosti mikromotora už od 60 ot/min pri nadštandardnom krútiacom momente

 Elektronická funkcia cyklického reverzovania mikromotora (Giromatic)

 Svetelná i akustická indikácia pre ošetrenie nástroja (mazanie), možnosť kontroly času do mazania

 Nastavenie výkonu nástrojov cez fóliovú klávesnicu, alebo proporcionálne nožným ovládačom 

 Vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) spúšťané nožným ovládačom (bez časového obmedzenia)

 Automatické vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) 

po skončení práce s nástrojom

 Fixovanie polohy stolíka automatickou brzdou

 Otočná porcelánová pľuvadlová misa (smerom k pacientovi)

 Nastavenie času oplachu misy a plnenia pohára 

a  tiež nastavenie automatického oplachu po naplnení pohára

 Ovládanie  kresla z troch miest: z klávesnice stolíka lekára,

z klávesnice stolíka sestry, nožným ovládačom

 Prívody energií pod predným krytom kresla

 Široká škála farebných prevedení

 Možnosť kompletácie kreslom SK1.01 i SK1.08

 Stolík asistenta s fóliovou klávesnicou a možnosťou vybavenia  

negatoskopom, striekačkou a polymerizačnou lampou

 Stolík lekára s fóliovou klávesnicou 

a možnosťou osadenia 6 nástrojov

 Jednoduchá  zámena pozície nástrojov 

(hadice nástrojov sú pripojené k stolíku lekára univerzálnymi 

konektormi)

 Integrované antiretrakčné ventily

 Regulácia chladiacej vody a vzduchu samostatne 

pre každý nástroj cez klávesnicu stolíka lekára

 Zapnutie/vypnutie chladenia z klávesnice stolíka lekára 

i nožným ovládačom je indikované na displeji

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN

Producer CHIRANA Medical, a. s.

www.chirana.eu, e-mail: medical@chirana-medical.sk

Product design Ferdinand CHRENKA MED/2008/E/17
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Predstaviteľ najvyššej triedy súprav Smile. Spĺňa i tie najnáročnejšie požiadavky na komfort práce lekára i pacienta.

 Kompletné ovládanie funkcií súpravy cez fóliovú klávesnicu stolíka lekára

 Všetky funkcie nezávisle nastaviteľné pre dvoch lekárov

 Regulácia rýchlosti mikromotora už od 60 ot/min pri nadštandardnom krútiacom momente

 Elektronická funkcia cyklického reverzovania mikromotora (Giromatic)

 Svetelná i akustická indikácia pre ošetrenie nástroja (mazanie), možnosť kontroly času do mazania

 Nastavenie výkonu nástrojov cez fóliovú klávesnicu, alebo proporcionálne nožným ovládačom 

 Vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) spúšťané nožným ovládačom 

(bez časového obmedzenia)

 Automatické vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) po skončení práce s nástrojom

 Odnímateľný a ľahko ovládateľný systém horného vedenia hadíc, 

plne flexibilný, bez spätného ťahu hadíc 

 Fixovanie polohy stolíka lekára automatickou brzdou

 Otočná porcelánová pľuvadlová misa (smerom k pacientovi)

 Nastavenie času oplachu misy a plnenia pohára a tiež nastavenie 

automatického oplachu po naplnení pohára

 Ovládanie  kresla z troch miest: z klávesnice stolíka lekára, 

z klávesnice stolíka sestry, nožným ovládačom

 Prívody energií pod predným krytom kresla

 Široká škála farebných prevedení

 Možnosť kompletácie kreslom SK1.01 i SK1.08

 Stolík asistenta s fóliovou klávesnicou 

a možnosťou vybavenia negatoskopom, 

striekačkou a polymerizačnou lampou

 Stolík lekára s fóliovou klávesnicou 

a možnosťou osadenia 6 nástrojov

 Jednoduchá  zámena pozície nástrojov priamo lekárom  

(hadice nástrojov sú pripojené k stolíku lekára 

univerzálnymi konektormi)

 Integrované antiretrakčné ventily

 Regulácia chladiacej vody a vzduchu samostatne 

pre každý nástroj cez klávesnicu stolíka lekára

 Zapnutie/vypnutie chladenia z klávesnice stolíka lekára 

i nožným ovládačom je indikované na displeji

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN

Producer CHIRANA Medical, a. s.

www.chirana.eu, e-mail: medical@chirana-medical.sk

Product design Ferdinand CHRENKA MED/2008/E/18
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Predstaviteľ strednej vyššej triedy súprav Smile. Spĺňa najnáročnejšie požiadavky na ergonómiu práce lekára a komfort pacienta.

 Ovládanie funkcií súpravy cez fóliovú klávesnicu stolíka lekára

 Regulácia rýchlosti mikromotora už od 60 ot/min pri nadštandardnom krútiacom momente

 Elektronická funkcia cyklického reverzovania mikromotora (Giromatic)

 Svetelná a akustická indikácia potreby ošetrenia nástroja (mazanie)

 Nastavenie výkonu nástrojov cez fóliovú klávesnicu, alebo proporcionálne nožným ovládačom

 Vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) spúšťané nožným ovládačom 

(bez časového obmedzenia)

 Automatické vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) 

po skončení práce s nástrojom

 Odnímateľný a ľahko ovládateľný systém horného vedenia hadíc,

plne flexibilný, bez spätného ťahu hadíc 

 Fixovanie polohy stolíka lekára automatickou brzdou 

 Otočná porcelánová pľuvadlová misa (smerom k pacientovi)

 Ovládanie kresla z troch miest: z klávesnice stolíka lekára, 

z klávesnice stolíka sestry a nožným ovládačom 

 Prívody energií pod predným krytom kresla

 Široká škála farebných prevedení

 Možnosť kompletácie kreslom SK1.01 i SK1.08

 Stolík asistenta s fóliovou klávesnicou 

a možnosťou vybavenia  negatoskopom, 

striekačkou a polymerizačnou lampou

 Stolík lekára s fóliovou klávesnicou 

a možnosťou osadenia 6 nástrojov

 Integrované antiretrakčné ventily

 Regulácia vody pre všetky nástroje s možnosťou 

samostatnej regulácie každého nástroja

 Zapnutie/vypnutie chladenia z klávesnice stolíka lekára 

i nožným ovládačom

Producer CHIRANA Medical, a. s.

www.chirana.eu, e-mail: medical@chirana-medical.sk

Product design Ferdinand CHRENKA MED/2008/E/19
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Predstaviteľ ekonomickej triedy súprav Smile. 

 Otočná porcelánová pľuvadlová misa (smerom k pacientovi)

 Nádoba autonómnej vody pre chladenie nástrojov

 Systém ejektorového odsávania

 Možnosť kompletácie len kreslom SK1.01

 Stolík lekára bez fóliovej klávesnice 

s mechanickým ovládaním funkcií zospodu stolíka

a možnosťou osadenia 5 nástrojov

 Regulácia chladiacej vody mechanicky na stolíku lekára

mini 02
smile

Producer CHIRANA Medical, a. s.

www.chirana.eu, e-mail: medical@chirana-medical.sk

Product design Ferdinand CHRENKA MED/2008/E/20
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Predstaviteľ  ekonomickej triedy súprav Smile. Spĺňa požiadavky na ergonómiu práce lekára. 

 Ovládanie funkcií súpravy cez fóliovú klávesnicu stolíka lekára

 Regulácia rýchlosti mikromotora už od 60 ot/min pri nadštandardnom krútiacom momente

 Elektronická funkcia cyklického reverzovania mikromotora (Giromatic)

 Svetelná a akustická indikácia potreby ošetrenia nástroja (mazanie)

 Nastavenie výkonu nástrojov cez fóliovú klávesnicu, 

alebo proporcionálne nožným ovládačom 

 Vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing)  spúšťané nožným ovládačom 

(bez časového obmedzenia)

 Automatické vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) 

po skončení práce s nástrojom

 Fixovanie polohy stolíka lekára mechanickou brzdou 

 Systém ejektorového odsávania - odsliňovač i odsávačka

 Otočná porcelánová pľuvadlová misa (smerom k pacientovi)

 Ovládanie kresla z dvoch miest: z klávesnice stolíka lekára 

i nožným ovládačom 

 Prívody energií pod predným krytom kresla

 Široká škála farebných prevedení

 Možnosť kompletácie kreslom SK1.01 i SK1.08

 Stolík lekára s fóliovou klávesnicou, 

negatoskopom a možnosťou osadenia 5 nástrojov

 Integrované antiretrakčné ventily

 Regulácia vody pre všetky nástroje 

s možnosťou samostatnej regulácie 

každého nástroja 

 

 Smile MINI 04 ponúkame i v prevedení so stolíkom 

lekára na kolieskach – MINI 04 SU

mini 04
smile

Producer CHIRANA Medical, a. s.

www.chirana.eu, e-mail: medical@chirana-medical.sk

Product design Ferdinand CHRENKA MED/2008/E/21
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Predstaviteľ strednej triedy súprav Smile. Spĺňa najnáročnejšie požiadavky na ergonómiu práce lekára a komfort pacienta.

 Ovládanie funkcií súpravy cez fóliovú klávesnicu stolíka lekára

 Regulácia rýchlosti mikromotora už od 60 ot/min pri nadštandardnom krútiacom momente

 Elektronická funkcia cyklického reverzovania mikromotora (Giromatic)

 Svetelná a akustická indikácia potreby ošetrenia nástroja (mazanie)

 Nastavenie výkonu nástrojov cez fóliovú klávesnicu, alebo proporcionálne nožným ovládačom

 Vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing)  spúšťané nožným ovládačom 

(bez časového obmedzenia)

 Automatické vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) po skončení práce s nástrojom

 Odnímateľný a ľahko ovládateľný systém horného vedenia hadíc, plne flexibilný, 

bez spätného ťahu hadíc 

 Fixovanie polohy stolíka lekára automatickou brzdou 

 Otočná porcelánová pľuvadlová misa (smerom k pacientovi)

 Ovládanie kresla z dvoch miest: z klávesnice stolíka lekára, 

nožným ovládačom 

 Prívody energií pod predným krytom kresla

 Široká škála farebných prevedení

 Možnosť kompletácie kreslom SK1.01 i SK1.08

 Stolík lekára s fóliovou klávesnicou 

a možnosťou osadenia 5 nástrojov

 Integrované antiretrakčné ventily

 Regulácia vody pre všetky nástroje s možnosťou 

samostatnej regulácie každého nástroja

sympatic
smile

Producer CHIRANA Medical, a. s.

www.chirana.eu, e-mail: medical@chirana-medical.sk

Product design Ferdinand CHRENKA MED/2008/E/22
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Predstaviteľ  ekonomickej triedy súprav Smile. Spĺňa požiadavky na ergonómiu práce lekára. 

 Ovládanie funkcií súpravy cez fóliovú klávesnicu stolíka lekára

 Regulácia rýchlosti mikromotora už od 60 ot/min pri nadštandardnom krútiacom momente

 Elektronická funkcia cyklického reverzovania mikromotora (Giromatic)

 Svetelná a akustická indikácia potreby ošetrenia nástroja (mazanie)

 Nastavenie výkonu nástrojov cez fóliovú klávesnicu, alebo 

proporcionálne nožným ovládačom 

 Vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing)  

spúšťané nožným ovládačom (bez časového obmedzenia)

 Automatické vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing)

po skončení práce s nástrojom

 Fixovanie polohy stolíka lekára 

automatickou brzdou 

 Odnímateľný a ľahko ovládateľný systém 

horného vedenia hadíc, plne flexibilný, 

bez spätného ťahu hadíc 

 Systém ejektorového odsávania 

 Otočná porcelánová pľuvadlová misa (smerom k pacientovi)

 Ovládanie kresla z dvoch miest: 

z klávesnice stolíka lekára i nožným ovládačom 

 Prívody energií pod predným krytom kresla

 Široká škála farebných prevedení

 Možnosť kompletácie kreslom SK1.01 i SK1.08

 Stolík lekára s fóliovou klávesnicou 

a možnosťou osadenia 5 nástrojov

 Integrované antiretrakčné ventily

 Regulácia vody pre všetky nástroje s 

možnosťou samostatnej regulácie každého nástroja

Producer CHIRANA Medical, a. s.

www.chirana.eu, e-mail: medical@chirana-medical.sk

Product design Ferdinand CHRENKA MED/2008/E/23
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Nová generácia kresla. Maximálny komfort pre lekára i pacienta.

 Anatomický tvar opierky chrbta a sedáka bez „efektu vyzliekania“

 Programovateľné nastavenie 2 x 4 pozícií s vizuálnou kontrolou na displeji 

 Elektronické alebo mechanické ovládanie opierky hlavy

 Elektronicky riadené pohyby opierky chrbta a sedáka

 Tri varianty opierok rúk:

1) fixná ľavá,

2) vyklápacia pravá,

3) motoricky riadená pravá  

 Bezpečnostný systém zastavenia 

so spätným chodom pre uvoľnenie 

prekážky 

 Nová technológia bezšvového 

poťahu – jednoduchá dezinfekcia 

a čistenie

 Vzducho, paropriepustný  poťah 

kresla, odolný proti oteru 

a pretrhnutiu

 Čistenie antibakteriálnymi 

a antimykotickými prostriedkami 

 Prívody energií pod predným krytom kresla 

 Nezávislý nožný ovládač umožňuje použiť 

kreslo SK1.08 spolu s rôznymi typmi súprav 

SMILE a inými stacionárnymi súpravami

 Nosnosť kresla: 185 kg

 Protišoková  Trendelenburgova pozícia 

už v štandardnom vybavení prináša 

maximálnu mieru bezpečnosti pre pacienta

Producer CHIRANA Medical, a. s.

www.chirana.eu, e-mail: medical@chirana-medical.sk

Product design Ferdinand CHRENKA MED/2008/E/24
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Je spoľahlivé, spĺňa tie  najnáročnejšie požiadavky na ergonómiu práce lekára a komfort pacienta.

 Anatomický tvar opierky chrbta a sedáka bez „efektu vyzliekania”

 Možnosť naprogramovania 4 nezávislých pracovných polôh 

 Elekronické, alebo mechanické ovládanie opierky hlavy

 Polohovateľná opierka chrbta s tenkým profilom. Opierka chrbta v troch variantách: 

1) klasická,  2) široká, 3) klasická s nižším výrezom pre opierku hlavy 

 Tri  varianty opierok rúk: 1) fixná ľavá, 2) vyklápacia dopredu pravá,  

3)  vyklápacia dozadu pravá  i s možnosťou očalúnenia

 Bezpečnostný systém zastavenia kresla

 Vzducho, paropriepustný a bezšvový poťah kresla, odolný proti oteru a pretrhnutiu

 Hygienický poťah pod nohy

 Čistenie antibaktérialnymi a antimykotickými prostriedkami 

 Prívody energií pod predným krytom kresla

 Nezávislý nožný ovládač umožňuje použiť kreslo SK1.01 

spolu s rôznymi typmi súprav SMILE a inými stacionárnymi súpravami

 Nosnosť kresla: 180 kg 

 Výškové nastavenie kresla 

už od  42 cm

 Protišoková  Trendelenburgova 

pozícia v nadštandardnom vybavení 

prináša maximálnu mieru bezpečnosti 

pre pacienta

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN

SK 1.01
kreslo

Producer CHIRANA Medical, a. s.

www.chirana.eu, e-mail: medical@chirana-medical.sk

Product design Ferdinand CHRENKA MED/2008/E/25


