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Magnus Diamond Flex Pneumático
Cinco pontas, refletor de LED, biarticulado

VALORIZANDO
SEU CONFORTO
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Magnus Diamond Cart

Magnus Diamond Flex

Cadeira Odontológica:

Equipo: Cart ou Flex

• 09 movimentos: 04 individuais e 05
automáticos (volta a zero e 03 posições de
trabalho + Last Position -5º Trendelemburg);

• Mesa em plástico resistente (proteção UV);

• Pedal de comando acoplado a base com
acionamento por botões e joystick.

• Terminais bordem, para alta e baixa rotações;

• Encosto e assento confortável e anatômico de
fácil higienização;
• Estrutura resistente e estável (dispensa fixação)
com pintura lisa e branco dental, com
tratamento anticorrosivo e antibacteriano e
com a base com debrum antiderrapante;
• Sistema fuso de elevação (motoredutor isento de
óleo): Tensão de Alimentação: 90 a 240 Vac —
50/60 Hz; força máx. de 600kg; certificado
pela DEWERT/PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e
Rohs); suporta paciente de até 200kg;
• Botão vermelho de Stop Emergencial conforme
a Norma Internacional IEC 60.601-3
(INMETRO).

PRATA

• Seringa tríplice, com bico removível e
autoclavável;

01 (uma) alavanca sublateral,
regulagem longitudinal.

• Sistema pneumático e automático para
acionamento nos terminais;
• Reservatório de água;
• Suporte dos instrumentos com angulação de 45°;
• Pedal de comando, pneumatico e progressivo
• Bandeja em aço inox, removível e autoclavável;
• Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis.
Unidade Auxiliar:

OURO
02 (duas) alavancas sublaterais,
regulagem longitudinal e de
inclinação.

• Estrutura resistente em plástico (proteção UV);
• Estrutura resistente com pintura lisa em branco
dental;
• Cuba removível de altíssima resistência;

Refletor:
• Luminosidade de 25.000 (+/- 15%), Lux a
6.000 (+/- 15%) selecionada em 04
intensidades; (Multifocal)
• Acendimento e desligamento sincronizado com
as posições automáticas;
• Manopla removível para esterilização;
• Proteção do espelho multifacetado com
sistema de bolha.

• Condutores de água em aço inox, removíveis
e autoclaváveis;
• Sugador automático, com separador de detritos
e tela em inox.

• Cuba em Porcelana ou Cerâmica ou BPT(Inquebrável);
CORES DISPONÍVEIS

OURO CROMADO
02 (duas) alavancas sublaterais,
regulagem longitudinal e de
inclinação, pés cromados
e rodízios de silicone.

Acessórios e opcionais que podem ser incluídos:

Pedal de comando
móvel independente
multifuncional

Cabeçote do refletor com
iluminação por LED

Braço rebatível/
escamoteável com abertura

Encosto de cabeça
biarticulado/multiarticulado

Terminal extra
para alta rotação

Bandejas
autoclaváveis

Fotopolimerizador
de LED acoplado

Negatoscópio
de LED acoplado

Porta-copo incorporado
à unidade auxiliar

Segundo sugador incorporado
à unidade auxiliar

Equipo com 5 pontas

Seringa tríplice incorporada
à unidade auxiliar

Braço assistente

Rebatimento da unidade
auxiliar com movimento
de 90° a 180°

Tubulação totalmente
embutida

Braço flex com
travamento pneumático

Terminal de baixa
rotação com sistema
de refrigeração

Caixa de comando
independente

Regulagem externa
de água e ar do equipo

Reservatório de água
com capacidade
de 1.000 ml (1L)

Sistema de assepsia e
desinfecção do equipo com
válvula antirretração

A Dentemed reserva-se o direito de alterar os produtos sem aviso prévio.
Verifique quais itens são opcionais. Fotos ilustrativas.
As cores podem ter sofrido alterações na reprodução gráfica.

Jato de bicarbonato
e ultrassom acoplado

Kit suctor para
bomba de vácuo

Refletor multifacetado
com lâmpada de LED

Acionador sensorizado
para água da unidade auxiliar
com regulador de vazão

Cuba
translúcida
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