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GLOBAL mikroskop
změnil můj život a
udělal moji endodoncii
zábavnější.
Dr. Stewart Shapiro
Montreal, Quebec

VÝPLŇOVÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ | ENDODONTIKA | IMPLANTOLOGIE | 
PERIODONTIKA

ZKUŠENOST 
MIKROSKOPU
Společnost Global se zavázala poskytovat nejlepší dostupné 
mikroskopické zážitky. Mikroskop A-Series ™ je navržen pro 
intuitivní ovládání a zároveň výrazně zlepšuje vizualizaci pro 
dřívější diagnostiku a léčbu a nastavení
nový standardů v zubní mikroskopii.

● K dispozici se zvětšením 3, 4 nebo 6 kroků

● Řídicí systém AXIS ™ poskytuje měnič
zvětšení,

  ergonomické kliky a ovládání napnutí náklonu

na jednom umístění bilaterálně

● Aktualizovaný dalekohled okulárem dioptrií

● Nejjasnější dostupný světelný zdroj LED

● Třístupňový měnič filtrů: čirý, žlutý a zelený

● Vlastní možnosti montáže pro všechny
kancelářské      prostory: podlaha,

zeď nebo strop

● Omezená doživotní záruka

● Jediný dentální mikroskop vyrobený v USA.

Volitelné zařízení 
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               NOVÝ DESIGN Elegantní, inovativní styl moderní zubní ordinace

 INTUITIVNÍ KONTROLA Nový řídicí systém AXIS ™ usnadňuje umístění a ovládání

        JASNĚJŠÍ  SVĚTLO S více než 100 000 luxů nabízíme nejjasnější dostupný světelný zdroj LED

           VĚTŠÍ POHODLÍ Nový ergonomický design, přinášející zdravotní výhody

SYSTÉM 
ŘÍZENÍ 

AXIS

™

GLOBAL mikroskopy jsou 
základem mé praxe a také 
důvodem pro mé pohodlí 

a efektivitu.
Dr. Stacey Ochoa

St. Louis, MO



VIZUALIZACE KOMUNIKACE PREZENTACE CO-DIAGNÓZA

Výjimečná komunikace
Mikroskop A-Serie ™ nabízí fenomenální příležitost ke
zlepšení komunikace mezi zubními lékaři, pacienty a kolegy.
Pacienti mají šanci prohlížet si živé obrázky, souhlasit s
navrhovaným řešením a možnosti zahájení léčby

● Vylepšená vizualizace pomocí vysokých úrovní
   zvětšení
● Okuláry vytvářejí výjimečné zorné pole
● Nastavení dioptrií harmonizuje s brýlemi
● Bez překážek, koaxiálního osvětlení ,bez stínů
● Fotografie jsou výjimečným prostředkem     
dokumentace 
● Poskytování obrázků s vynikajícími detaily
● Nahrávání a zobrazení v HD je nyní k dispozici
● Používejte pro prezentace a příležitosti k výuce
  na konferencích

Mikroskop je nedílnou součástí 
diagnostiky našich pacientů. Zvětšené 

obrázky a video   jsou zásadní pro 
efektivní komunikaci      .. Dr. Ronald 

Goldstein
Atlanta, GA
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Fotografie se svolením 
Dr. Glennvan As

* Použití okulárů 10x, objektivů 250 mm a binokulárů 160 mm.
   U vybraných součástí lze tento rozsah zvětšení posunout nahoru nebo dolů.
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M O D E L KROKY
                     Zvětšení (x) / zorné pole (dia-mm)

2.1X



KOMFORT | ZDRAVÍ | EFEKTIVNOST | PRODUKTIVITA | DRŽENÍ TĚLA

DLOUHODOBÉ 
VÝHODY
ERGONOMIE
GLOBAL mikroskopy zvyšují pohodlí a
zlepšují ergonomii pro uvolněnější pracovní den.
Použití aktualizovaného modelu A-Series ™ podporuje 
dlouhodobé zdravotní přínosy tím, že operátorovi pomáhá 
udržovat optimální vzpřímené a vyvážené držení těla.

● Při pohledu dalekohledem dovnitř
pohodlná poloha bez stresu
● Schopnost pracovat delší dobu bez bolesti zad  a 

bolesti  krku 

● Přínosy pro zdraví by mohly prodloužit život v    

praxi
● Zvyšte produktivitu tím, že uvidíte méně pacientů
zatímco uděláte více zubního lékařství na každém z 

nich

Po 20 letech jsem stále 
ohromen u Global 
mikroskopu jeho  
přesností dokumentací a 
komunikací.
Dr. Glenn van As
Vancouver, BC

  DLOUHÉ ZDRAVÍ Zabraňte namáhání zad a krku

Během dvou týdnů od použití
GLOBALmikroskopu mi 

bolest zad a krku zmizela. 
Dr. L ynn A. Jones

Bellevue, WA



Usnadňujeme to!

GSC 18006

 US 800.861.3585   |   INT 636.861.3388   |

info@smrcek-dental.cz

info@globalsurgical.com

https://www.facebook.com/globalsurgical/
https://www.linkedin.com/company/globalsurgical/
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https://www.instagram.com/globalsurgical/
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