
Prémium 
Fogászati kezelőegység 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ESZTÉTIKAI LUXUSFOGÁSZAT MODERN VILÁGÁBAN AZ ÖN 

MUNKÁJA MÁR MŰVÉSZET, AMI CSAK VILÁGSZÍNVONALON 

TELJESÍTHETŐ. 

 
 



Melyik az Ön választása… 

 

 

…AZ ESZKÖZVEZETÉSBEN? 
 

 

Diplomat DA370 

felső eszközvezetéssel 

 Diplomat DA380 

alsó eszközvezetéssel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LÁBKAPCSOLÓ TÍPUSÁBAN? 
 

NOK 
taposós, wi-fi lábkapcsoló 

 UNO 
elhúzós, wi-fi lábkapcsoló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Diplomat Dental lábkapcsolók 6 gombjával kényelmesen kezelheti a kezelőszék pozícióját, a pohártöltés 

– öblítés funkciót, a kézidarabok forgási sebességét. Két gombot pedig az Ön saját igénye szerinti feladattal 

láthat el. 



AJÁNDÉK KÉZIDARABOK 

 

 

 

 

 

 

UV LED MIKROMOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densim DX Pro Blue 

+ 1 db AJÁNDÉK! 

Értéke: 390 000 Ft 
 

Densim DX PRO BLUE 
 

A Diplomat Dental saját fejlesztése ez a 

szénkefementes, endo funkciós, UV LED 

fényes innovatív mikromotor. 

 

 

Az UV LED megvilágítja a kompozit 

töméseket. Mivel azok tökéletesen 

kirajzolódnak fúrás közben, Ön nem távolít el 

felesleges foganyagot. Az UV fény 

hagyományos LED fényre is kapcsolható. 

Endo funkciós. A fordulatszám 100-40.000 

rpm-ig változtatható, a 3,5 Ncm-es nyomaték 

változtatása nélkül. A beállított ellenállási érték 

elérésekor a motor forgásiránya automatikusan 

ellentétesre vált. 

 

 

 

 

W&H Turbina és kuplung 

LED fényes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK-98 L Synea VISION turbina, 

Roto Quick RQ-24 kuplung  

DEPURÁTOR LED FÉNYES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMS Mini Piezon FS-367 LED fényes 

 



AJÁNDÉK KÉZIDARABOK 

 

 

 

 

+ AJÁNDÉK 3 db depurátor hegy 

LED fényes, értéke: 117 000 Ft 

 

 
 

PUSZTER 

 

 

 

 

 

 

Luzzani Mini Mate 6F 

6 funkciós, vízmelegítős 

 

POLIMERIZÁCIÓS LÁMPA 

 

 

 

 

 

 

 

Mectron Starlight 
 

 

 

 
 

A DIPLOMAT DA370/DA380 KÜLÖNLEGESSÉGEI 
 

 

 

 

 

 

 
Befordítható öblítő csésze  7” érintő kijelző  USB port az orvosi asztalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Non-touch orvosi lámpa  3D fejtámla  98,6%-os amalgám szeparátor 



A KEZELŐEGYSÉG 

 

 

Innovatív vizesblokk Okos kezelőszék tudása 
 A modern, formatervezett öblítő 

csésze a pohártartó és a kárpit 

színéhez illeszthető. 

 Elektromosan befordítható. A 

páciens kényelmét szolgálja, így 

emeli az Ön által nyújtott 

fogászati élményt. 

 Levehető, így autoklávban 

sterilizálható. 

 A desztillált vizes rendszer 

megóvja kézidarabjait a 

kellemetlen, időrabló dugulástól. 

 A dekontaminációs és 

dezinfekciós rendszer egyetlen 

gombnyomásra átmossa, 

fertőtleníti és öblíti a teljes 

elszívó rendszert és tömlőket. Ön 

minden rendelés végén 

kényelmesen gondoskodhat a 

fertőzések megakadályozásáról. 

 A Metasys MST1 beépített 

amalgám szeparátor az EU 

higanyrendeletét túlteljesítve 

98,6%-os szeparálási rátát 

biztosít. 

 A beépített bojlerrel langyos vizet 

adagolhat a pohárba. 

 A szék innovatív billenő mozgása lehetővé teszi a hosszabb 

műtétek kényelmes elvégzését is. 

 A gyors ki- és beszálló pozíción túl 4 orvos 6-6 kedvenc 

pozíciót állíthat be a kezelőszéken. 

 A biztonsági érzékelők akadály esetén blokkolják a szék 

mozgását, így védik a személyek és a berendezések épségét. 

 Az „anti-undress szék” a háttámla lehajtása közben nem húzza 

fel a páciens felső ruházatát. 

 

 

 

 

Kezelőszék kivitele 
 

 A liftes, vagy más néven lebegő szék a mai legmodernebb design. 

 A kezelőszék könnyebben hozzáférhető, így magas szintű komfort érzetet nyújt Önnek munka közben. 

 39 cm-es extra alacsony ülésmagasság a gyermekek, nehezen mozgó idősek számára nyújt kényelmet. 

 Lehajtható jobb, és fix bal kartámla a kényelmes be- és kiszállásért. 

 A 44 színben rendelhető kárpit elnyűhetetlen, strapabíró anyagból készül. 

 Varrás nélküli résmentes kivitele miatt 100%-osan fertőtleníthető. 

 Az 540 mm széles háttámla a pácienseknek ergonomikus elhelyezkedést biztosít. 

 A 2 darab védőfólia a lábnál hosszú ideig megőrzi kezelőszéke állapotát. 



A KEZELŐEGYSÉG 

 

Non-touch orvosi lámpa 

 A Xenos márkájú LED orvosi lámpa a napfény erejével világít. 

30.000 lux fényereje pontos fogkezelést tesz lehetővé. 

 Kézmozdulattal, érintés nélkül, 3 fokozatban vezérelhető: 

0-50-100%-os fényerő. Az 50%-os teljesítmény a fényre kötő 

anyagokkal való munka során praktikus lehetőség. 

 3D-ben mozgatható, így könnyedén célra állítható. 

 Fogantyúja autoklávban sterilizálható. 

 

 

Okos orvosi asztal 

 A pantografikus (önkiegyensúlyozó) 

orvosi asztalt elektro-pneumatikus fékkel 

szállítjuk: Ön csak megfogja az orvosi asztal 

markolatát, és az érintőgomb segítségével 

megfelelő helyzetbe húzza. Amint elengedi a 

fogantyút, az orvosi asztal fékez, és a 

beállított helyzetben marad. 

 Ön alsó-, vagy felsőkaros 

eszközvezetést választhat saját tetszése 

szerint. 

 A 245x380 mm-es rozsdamentes tálca 

az orvosi műszerasztal alatt/fölött található. 

Orvosi asztal 

 A 7” LCD érintő kijelző magyar nyelvű, 

egyszerű menüjét gumikesztyűben is könnyen 

kezelheti.  

 Megjelenése modern, üveg kijelzője nem 

használódik el. 

 Ön minden eszközt 10-féleképpen programozhat 

be előre, így a kezelés sokkal egyszerűbb és 

gyorsabb lesz. 

 Kezelőegysége szinte mindent képes 

elektronikusan kezelni. Néhány fontos funkció 

ezek közül: hűtővíz szabályozás, öblítő csésze 

befordítása, kezelőszék pozíciója, turbina (és 

kauter) összes tulajdonsága. 

 Mikromotor Auto Reverz üzemmódja és összes tulajdonsága. Az „ARev” üzemmód védi páciense és 

kézidarabja épségét: ha a mikromotor forgás gátlódik – például gyökérkezelés közben -, a forgásirány 

megfordul. 



A KEZELŐEGYSÉG 

 

 

 

 

Diplomat Intraoral kamera 

 

 A csúcsminőségű intraoral kamera a látási 

viszonyok javításával növeli a diagnózis pontosságát. 

 Az Ön kérése szerint az orvosi asztalra, vagy a 

nővérkarra szerelhető. 

 

 

 

Neovo monitor 

 

 A lámpaoszlopra szerelt 22”-os monitor nagy mérete 

és kiváló képalkotása lehetővé teszi a páciens 

körültekintő tájékoztatását, ezzel is növelve 

biztonságérzetét. 

 A kamera-monitor szett alkalmat ad a páciens és Ön 

közötti bizalomépítő kommunikációra, mely elősegíti 

a kötődést, a kliensek megtartását, praxisa 

növekedését. 

 

 

 

3D fejtámla 

 A 3D fejtámla minden irányban, így oldalra is fordítható. A 

hosszabb beavatkozásokat így Ön teljes kényelemben 

végezheti. 

 Egy kézzel, egy mozdulattal könnyedén fixálható. 

 A fejtámlát a gyerekek magasságához is előre billentheti. 

 Hátrahajtható, így kerekes székkel is használható. 

 



A KEZELŐEGYSÉG 

 

 

Nővérkar 

 Asszisztense hatékonyan dolgozhat az 

Ön keze alá a nővér oldali konzol logikus és 

praktikus kialakításának köszönhetően: 

 A pantografikus (önkiegyensúlyozó) 

nővérkar gyorsan és pontosan a megfelelő 

helyzetbe állítható, és a mechanikus 

szakaszos fékkel egyetlen mozdulattal 

rögzíthető. 

 A fólia tasztatúráról irányítható a 

pohár töltés, a csésze öblítés, a szék, a lámpa, 

és a rendelő ajtó nyitása. 

 A tartóban 4 eszköz található: egy kis- 

és egy nagy exhaustoros elszívó, Luzzani 3F 

puszter, Diplomat intraoral kamera. (A fotó 

illusztráció) 

 

Multifunkciós, Wi-Fi lábkapcsoló 

 

 Kényelmes és praktikus, vezeték nélküli megoldás, hiszen 1 töltéssel 60 napig üzemel. 

 A pedál lenyomásával / oldalra húzásával Ön vezérelheti a kézidarabokat. 

 A középső joystick-kal beállíthatja a szék pozícióját, miközben kezei szabadon, sterilen 

maradhatnak. 

 Plusz 4 gomb szolgál az öblítés, a spray, a beülő pozíció, és a pohár töltés vezérlésére. 

Mindehhez csupán a lábra van szükség. 

 2 taposógombot tetszése szerint, szabadon programozhat. 

 



A MEGRENDELÉS MENETE 

 

 

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ 

 Két évtizedes kezelőegység szakértői tapasztalatunkat állítjuk az Ön szolgálatába: minden 

kérdésére választ adunk, továbbá felmérjük rendelője adottságait, és javaslatokkal segítünk a 

kialakításban. 

 Bemutatótermünkben személyesen is megtekintheti a kárpit színeket.  

 

B E M U T A T Ó T E R M Ü N K :  D E B R E C E N  

 

Bemutatótermünk látogatásához kérjük, egyeztessen időpontot szakértőnkkel: 

Nagy Zsolt +36 30/826-0748 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 Megállapodást csak azután kötünk, hogy megtalálta az Ön számára legtökéletesebb 

kezelőegység típust és felszereltséget. 

 A szállítás és üzembe helyezés határideje a gyártástól számított 6-7 hét. 

 

 

FOGADÓSZINT KIÉPÍTÉSE 

 Amíg új kezelőegysége megérkezik, ellenőrizzük a kiállásokat. 

 Szükség esetén új kezelőegységéhez igazítjuk, vagy kiépíttetjük azokat. 

 

 

ÜZEMBE HELYEZÉS, BETANÍTÁS 

 5-6 óra alatt díjmentesen üzembe helyezzük kezelőegységét rendelőjében. 

 Önt és asszisztensét díjmentesen tanítjuk meg a kezelőegység használatára és napi ápolására. 

 Ezután 8 napos átutalásos számlát állítunk ki az Ön részére. 

 

1 

2 

3 

4 



GARANCIÁK 

 

 

 

 

 

Plusz 1 év garanciát vállalunk kezelőegységeinkre a következő feltételekkel: 

 

GARANCIA 1. ÉVE 

 Egy évig teljes körű garanciát vállalunk az általunk üzembe helyezett fogászati 

kezelőegységekre. 

 A szervizes karbantartás a garanciaidő alatt félévente kötelező, ez a garancia 

érvényesítésének feltétele. 

 
 

GARANCIA 2. ÉVE 

 Az üzembe helyezés 1. évfordulójától Ön PLUSZ 1 ÉVIG a Medical Plus Service Kft. ajándék 

garanciaévét élvezheti. 

 A garancia a készülék félévente történő karbantartása esetén érvényes. 

 A +1 év garancia nem vonatkozik a víz-, és levegő utakra, illetve a kézidarabokra. 

 

HÍVJA FÉLÉVENTE SZERVIZ VONALUNKAT: 

Nagy Zsolt kezelőegység szakértő 

 

1 

2 



VÁSÁRLÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÖN ÉRTÉKES PLUSZ AJÁNDÉKAI A 

FENTI ALAPÁRBAN: 

 

Együtt dolgozunk egészségügyi vállalkozásának sikerén! 

 
 

Megfelel Önnek a fenti kezelőegység? 

 

 

A DIPLOMAT 

DA370/DA380 BRUTTÓ ÁRA 
 

+ 
LED FÉNYES KÉZIDARABOK 

1 000 000 Ft értékben 

+ 
+1 ÉV GARANCIA 

értéke: felbecsülhetetlen 

MEGFELEL, 

ALÁBB MEGRENDELEM 



 

 

MEGRENDELŐLAP 
 

Az alábbi adatokkal megrendelem az 1. számú mellékletben található fogászati 

berendezéseket. 
 

MEGRENDELT TERMÉKEK 
 

TERMÉK NEVE MENNYISÉGE BRUTTÓ ÁR 

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 

MEGRENDELŐ ADATAI 
 

Név: ___________________________________________________________________________________________  

Szállítási cím: __________________________________________________________________________________  

Számlázási cím: ________________________________________________________________________________  

Telefonszám: __________________________________________________________________________________  

E-mail cím: _____________________________________________________________________________________  

 

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

Szállítás: A megrendelt termékeket 100.000 Ft felett díjmentesen szállítjuk ki Önnek 

Magyarország egész területén. Szintén díjmentesen vállaljuk a készülék üzembe 

helyezését a termék jellegétől függően, illetve a fogorvos és assztisztense betanítását is! 

Fizetési mód: Az üzembe helyezés napjától számított 8 napon belüli átutalás. 

 

Aláírásommal igazolom, hogy megvásárolom a fent felsorolt terméke(ke)t, továbbá 

vállalom a számla kiegyenlítését a kiszállítást és üzembe helyezést követő 8 napon belül. 

 

Kelt: 

 

Aláírás, bélyegző 

 
KÖSZÖNJÜK MEGRENDELÉSÉT! 

KÉRJÜK, HOGY AZ ALÁÍRT, LEBÉLYEGZETT MEGRENDELŐLAPOT ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉST EMAILBEN 

(SZKENNEKLVE/FOTÓZVA), VAGY POSTAI ÚTON SZÍVESKEDJEN HOZZÁNK VISSZAJUTTATNI! 

  



 

 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

mely létrejött egyrészről 

  

Név:  

Cím:  

Adószám:  

Bankszámla száma:  

Képviselő: 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

  

másrészről 

  

Medical Plus Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 138. 

Levelezési cím: 4029 Debrecen, Attila tér 6. 

Adószám: 14033481-2-09 

Bankszámla száma: 11100609-75009991-01000003 

képviseletében: Nagy Zsolt ügyvezető 

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító), 

  

továbbiakban együtt: Szerződő Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. Szállító jelen szerződés keretében vállalja Megrendelő__________________________ cím alatti 

telephelyére az 1. számú mellékletként csatolt árajánlatban részletezettek szerint fogászati 

berendezés beszerzését, szállítását, beszerelését. Szállító vállalja továbbá a beszerzett termékek 

Megrendelő telephelyére, __________________________ cím alá szállítását, előre egyeztetett időpontban, 

ahol az átvételt Megrendelő üzemeltetési csoportvezetője a szállítólevélen aláírásával igazolja. Szállító 

a termékek szállításával egyidejűleg köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges 

dokumentumokat átadni. 

2. A beszerzés határideje:20__.__.__. 

 

2.1. Az 1. pontban meghatározott termékek beszerzésére a szerződéskötéstől számított 9 héten belül 

kerül sor. 

 

2.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Szállító a határidő lejárta előtt is teljesíthet, határidő 

lejárta előtti teljesítés Megrendelőt a teljesítés előtt 3 nappal értesíteni köteles. A megfelelő 

felvilágosítás mellett történt előteljesítést Megrendelő köteles elfogadni. 

 

 

  



 

 

 

3. Vállalkozási díj 

3.1. Szerződő Felek megállapodása és a jelen szerződés 1. és 2. számú mellékleteként csatolt árajánlat 

alapján az 1. pontban meghatározott munkák szerződésszerű teljesítése esetén Szállítót összesen 

bruttó _____________.- Ft, azaz bruttó ________________________________ forint vállalkozási díj illeti, mely 

tartalmazza az 1. számú árajánlatban részletezett ajándékokat. A Szállítói díj a Szállító valamennyi díját 

és költéségét magában foglalja. Megrendelő előleget nem fizet. 

3.2. Megrendelő a vállalkozási díjat számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 10 napos 

banki átutalással fizeti ki Szállító CIB Banknál vezetett 11100609-75009991-01000003. számú 

számlájára, a teljesítési igazolás után. 

3.3. A számla az 1. pont szerinti termékek teljes körű, hibátlan állapotú átvételét követően 

lefolytatott sikeres átadás-átvételi eljárás után _________________________ által kiállított 

teljesítésigazolás alapján nyújtható be, a Megrendelő által aláírt szállítólevéllel. 

 

 

4. Szállító kijelenti, hogy jelen szerződés 1. pontjában meghatározott termékek beszerzése semmiféle 

jogi akadályba nem ütközik. Kijelenti továbbá, hogy a termékek értékesítéséhez minden jogszabályi 

előírásnak megfelel. 

 

5. Szerződő felek a teljesítés folyamán a következők szerint működnek együtt: 

 

5.1. Megrendelő és Szállító folyamatosan konzultálnak egymással. 

 

5.2. Szállító minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely a beszerzés kellő 

időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. 

Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Szállító felelős. 

 

5.3. Megrendelő valamennyi olyan információt (a jelen szerződésben ezen túl: Szükséges Információ) 

átad Szállítónak, amely a szerződés megfelelő minőségű teljesítéséhez szükséges.  

 

6. Kapcsolattartás a szerződés teljesítése során: jelen szerződés tekintetében 

Megrendelő részéről:  

_______________________________________________________________ 

Megbízott részéről nyilatkozattételre jogosult:  

Nagy Zsolt (tel: +36 30 8260748; e-mail: nagyzsolt@fogorvosiszerviz.hu). 

  

7. Szerződő felek a Szállító és a Megrendelő részéről történő szerződésszegés esetére vonatkozóan az 

alábbiak szerint rendelkeznek: 

7.1. Szerződő felek Szállító késedelme, vagy hibás teljesítése esetén a határidőkre vonatkoztatott 

minden késedelmi napra, vagy a kijavításig a szerződés bruttó ellenértéke 0,01%-ának megfelelő 

kötbért állapítanak meg. Amennyiben a szállítás a Megrendelő hibájából akadályba ütközik, a 

befejezési határidő a késedelem időtartamával módosul és a késedelem időtartamára kötbérfizetési 

kötelezettség nem keletkezik. Ezen okokra visszavezethető kieső idővel a szerződő felek a teljesítési 

határidőt módosítják. 

  

mailto:nagyzsolt@fogorvosiszerviz.hu


 

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja 

első sorban írásbeli.  

Jelen, 3 számozott oldalból álló szerződés négy, egymással mindenben megegyező eredeti 

példányban készült.  

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

  

  

Mellékletek: 

1. 1. sz. árajánlat 

  

  

Kelt:  

 

 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Megrendelő  Nagy Zsolt 

  ügyvezető 

  Szállító 


