
 

Τροχήλατη Οδοντιατρική μονάδα Foschi Dental Unit CV200 
 

Πλήρης, πανίσχυρη μονάδα κατασκευασμένη από την Ιταλική εταιρία Foschi s.r.l., με δυνατότητα 
λήψης σειράς από χειρολαβές και ξέστρα, οι οποία έχει απεριόριστες δυνατότητες λόγω και της 
πολύ μεγάλης ισχύος της, καθώς δουλεύει με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα ο οποίος παρέχεται από 

αεροσυμπιεστή. Η οδοντιατρική μονάδα Foschi Dental Unit CV200 προορίζεται για κάθε είδους 
οδοντιατρικές (κι όχι μόνο) εργασίες σε ζώα συντροφιάς. 
 
 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της: 
 

Το τροχήλατο stand της επιτρέπει να μεταφέρεται εύκολα, σε οποιοδήποτε σημείο του ιατρείου. 

Ο κτηνίατρος έχει στη διάθεσή του τα πάντα, σε μία μόνο συσκευή: μονάδα καθαρισμού των 
δοντιών με υπερήχους, μονάδα στίλβωσης, χειρολαβές και σειρά από άκρα (ξέστρα) για τις βασικές 
οδοντιατρικές εργασίες. Έτσι, ο κτηνίατρος αυξάνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ενώ οι ασθενείς 

του απολαμβάνουν μια πιο ολοκληρωμένη θεραπεία.  
Η πλήρης οδοντιατρική μονάδα Foschi Dental Unit CV200 είναι πολύ φιλική προς το χρήστη, 

όντας ιδιαίτερα απλή ως προς το χειρισμό της.  
Ενεργοποιείται άμεσα, με το πάτημα ενός ποδοχειριστήριου (foot pedal). Πολύ ανθεκτική, εύκολη 
στη χρήση, στη συντήρηση και στον καθαρισμό της.  
 
 

Η βασική έκδοση της οδοντιατρικής μονάδας 
Foschi Dental Unit CV200, περιλαμβάνει:  
 

• Ευθεία χειρολαβή, που στο άκρο της διαθέτει μονάδα 
καθαρισμού με υπερήχους (scaler) 
 

• Ευθεία χειρολαβή πολύ υψηλών στροφών (380.000 
rpm) για micromotor και contra angle 

 

• Ευθεία χειρολαβή χαμηλών στροφών (20.000 rpm) 
για τη στίλβωση (polishing) 

 

• Γωνιακή Χειρολαβή για παροχή νερού κι αέρα 
 

• Αναρρρόφηση, με δοχείο χωρητικότητας 4 λίτρων 
 

• Περιλαμβάνει και μία ευθεία κεφαλή contra angle που 
δέχεται σετ με φρέζες 

 

• Δοχείο νερού χωρητικότητας 1 λίτρου 
 
 

  
 
 

Εικόνες των ειδών που συνοδεύουν την οδοντιατρική μονάδα Foschi CV200 (που περιλαμβάνονται 

στη βασική έκδοση) θα βρείτε στο τέλος της παρουσίασης. 



Προαιρετικά, διατίθεται και με αεροσυμπιεστή (compressor), με 
προδιαγραφές λειτουργίας σε ιατρείο (medical compressor). 
 

Ο προτεινόμενος αεροσυμπιεστής είναι: 
 
✓ μεγάλης απόδοσης (παρέχει ως και 70 λίτρων αέρα το λεπτό) 

και  

✓ εξαιρετικά χαμηλός σε θόρυβο (δεν υπερβαίνει τα 52 db) 

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

❖ Παροχή αέρα: 5-8 bar 

❖ Διαστάσεις της μονάδας (Μ x Π x Υ ), χωρίς το τροχήλατο σταντ: 50 x 80 x 40 εκατοστά 

❖ Βάρος: 30 κιλά 

❖ Χωρητικότητα φιάλης νερού: 100 ml 

❖ Χωρητικότητα δεξαμενής αναρρόφησης: 4000 ml 

 

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εργαλεία (κλειδιά σύσφιξης) για τη σύνδεση κι αποσύνδεση 

των άκρων (ξέστρων κ.ά.) στις χειρολαβές. 
 
 

 

 

Είδη που συνοδεύουν την οδοντιατρική μονάδα Foschi CV200 
 
 

  
 

(ευθεία χειρολαβή και scaling tips) 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

       
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



Μια οικονομική λύση 
 

Τροχήλατη Οδοντιατρική μονάδα Healicom P209 με ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή  
Healicom P209 Complete Dental Unit with Air Compressor  
 

        
 

Πλήρης, πανίσχυρη οδοντιατρική μονάδα, κατασκευασμένη από την Κινεζική εταιρία Healicom, με 
δυνατότητα λήψης σειράς από χειρολαβές και ξέστρα, οι οποία έχει απεριόριστες δυνατότητες λόγω 
και της πολύ μεγάλης ισχύος της, καθώς δουλεύει με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα ο οποίος 

παρέχεται από ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή. Η οδοντιατρική μονάδα Healicom Dental Unit 
P209 προορίζεται για κάθε είδους οδοντιατρικές (κι όχι μόνο) εργασίες σε ζώα συντροφιάς. 
 

Το τροχήλατο stand της επιτρέπει να μεταφέρεται εύκολα, σε οποιοδήποτε σημείο του ιατρείου. 
Ο κτηνίατρος έχει στη διάθεσή του τα πάντα, σε μία μόνο συσκευή: μονάδα καθαρισμού των 
δοντιών με υπερήχους, μονάδα στίλβωσης, χειρολαβές και σειρά από άκρα (ξέστρα) για τις βασικές 

οδοντιατρικές εργασίες. Έτσι, ο κτηνίατρος αυξάνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ενώ οι ασθενείς 
του απολαμβάνουν μια πιο ολοκληρωμένη θεραπεία.  
Η πλήρης οδοντιατρική μονάδα Healicom Dental Unit P209 είναι πολύ φιλική προς το χρήστη, 

όντας ιδιαίτερα απλή ως προς το χειρισμό της.  
Ενεργοποιείται άμεσα, με το πάτημα ενός ποδοχειριστήριου (foot pedal). Πολύ ανθεκτική, εύκολη 
στη χρήση, στη συντήρηση και στον καθαρισμό της.  

 
Έχει ισχύ 600W και χάρη στον αεροσυμπιεστή της, μπορεί να παράσχει 118 λίτρα αέρα ανά λεπτό, 
υπό πίεση από 0 ως 6 bar. Ο αεροσυμπιεστής (compressor) έχει προδιαγραφές για λειτουργία σε 

ιατρείο (medical compressor) και παράγει πολύ χαμηλό θόρυβο, καθώς δεν υπερβαίνει τα 42dB !  
 
Η μονάδα έχει διαστάσεις Π x Β x Υ = 44 x 35 x 72 εκατοστά και ζυγίζει 35 κιλά. 

 
Διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO και δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) με τις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).  
 
Καλύπτεται από εγγύηση δύο (2) ετών. 



 
Στο βασικό εξοπλισμό της μονάδας περιλαμβάνονται: η τροχήλατη μονάδα όπως φαίνεται 

στην εικόνα, με συρτάρι για τα οδοντιατρικά εργαλεία (Mobile dental unit with instrument tray), 
αθόρυβος αεροσυμπιεστής, κατάλληλος για χρήση σε ιατρείο, χωρίς λάδι (Silent, medical grade, oil 
free, dental air compressor), σιελαντλία (Saliva ejector), σύριγγα εκτόξευσης προς 3 κατευθύνσεις 

(3-way Syringe), ελαστικούς σωλήνες (κορδόνια) στους οποίους προσαρμόζονται μεταξύ άλλων οι 
χειρολαβές υψηλής και χαμηλής ταχύτητας (High speed handpiece & low speed handpiece tubing), 
φωτισμός LED για πολυμερισμό (LED curing light), μονάδα υπερήχων για τον καθαρισμό δοντιών 

(Ultrasonic scaler), δοχείο καθαρού νερού για διάφορες οδοντιατρικές εργασίες (Clean water bottle 
system), δοχείο για την αποχέτευση του νερού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εργασίας 
(Drainage Water bottle system) και ανοξείδωτη δεξαμενή αέρα (Stainless steel air tank). 
 

Οι χειρολαβές υψηλής και χαμηλής ταχύτητας (High speed handpiece & low speed handpiece) 
περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό της μονάδας. 

  
 


