
MIKROSKOPY
STOMATOLOGICZNE



ALPHA AIR 6 
» Tubus uchylny 0-220°

»  Opcjonalnie: Tubus stały 45°
»   6-stopniowy zakres powiększeń
»   Oświetlenie LED + 150,000 LUX »   
Okular 10-krotny z regulacją dioptrii

» Opcjonalnie: 12.5x, 16x i 20x
» Ogniskowa obiektywu: 175mm, 200mm, 250mm,  

300mm, and 400mm 
» Opcjonalnie: Obiektyw Vario Focus (200mm–350mm) 

»   Zasilanie USB i 12 V DC bezpośrednio w stanowisku 
  optycznym
»   Oświetlenie współosiowe
» W standardzie filtr kompozytowy i bezczerwony
» Szeroki wybór akcesoriów
»   Sześć opcji montażu: Jezdna, podłogowa, ścienna,      

    wysokościenna, sufitowa, blatowa  

EVOLUTION ZOOM
» Ogniskowa obiektywu: 200mm—400mm
» Okulary: 10x, 12.5x i 20x
» Pole widzenia: 14mm—70mm
»   Oświetlenie pola: 70 mm
»   Jasność oświetlenia w polu pracy w największym  

natężeniu 100 000 lux
»   Tubus uchylny 0-220°
»   Sterowana elektrycznie regulacja ostrości
»   Sterowana elektrycznie regulacja powiększenia 1:6

ALPHA AIR 3 
» Tubus uchylny 0-220° 

»   Opcjonalnie: Tubus stały 45°
»   3-stopniowy zakres powiększeń
»   Oświetlenie LED + 150,000 LUX »   
Okular 10-krotny z regulacją dioptrii

» Opcjonalnie: 12.5x, 16x, i 20x
» Ogniskowa obiektywu: 175mm, 200mm, 250mm, 300mm, i 400mm 

» Opcjonalnie: Obiektyw Vario Focus (200mm–350mm) 
»   Zasilanie USB i 12 V DC bezpośrednio w stanowisku optycznym 
»   Oświetlenie współosiowe
» W standardzie filtr kompozytowy i bezczerwony
» Szeroki wybór akcesoriów

AKCESORIA
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"Produkt Seiler Alpha Air oferuje najlepsze źródło światła, jakie 
kiedykolwiek używałem. Zakres pozwala mi zobaczyć szczegóły, 
których nigdy wcześniej nie widziałem. Produkt Seiler powinien 
być traktowany jako jeden z najlepszych mikroskopów na rynku.”

    ~ Dr. Nathan Woods, Doktor Stomatologii, Endodonta | Mesa, AZ

Jako jedyne w branży mikroskopy Seiler umożliwiają uzyskanie aż 6 stopniowego 
powiększenia. Z tak ulepszoną precyzją w powiększeniu, mikroskopy Seiler poprawiają 
ogólną jakość pracy wykonywanej przez dentystów.

Mikroskopy Seiler szczycą się jednym z najjaśniejszych źródeł oświetlenia LED
o natężeniu 150 000 lux przy żywotności pracy diody wynoszącej 50 000 godzin.

POWIĘKSZENIE
I OŚWIETLENIE

PRZECHWYTYWANIE 
OBRAZU

Mikroskopy Seiler mają wbudowany port USB i 12 v źródło zasilania, co pozwala 
na dłuższe użytkowanie bez ładowania akumulatora kamery. Dzięki wykorzystaniu 
kamery full HD rejestrującej wideo w rozdzielczości 4K, dentyści mogą lepiej 
omawiać z pacjentami ich obawy. Ten typ komunikacji pomaga stomatologom 
budować dobre relacje z pacjentami, aby nie czuli, że są nakłaniani do zbędnego 
leczenia.

"Dokumentacja kliniczna to jedno z najpotężniejszych narzędzi w stomatologii. 
Dzięki cyfrowej wizualizacji i rejstracji wideo, lekarz ma szeroki wachlarz 
możliwości, począwszy od omawiania przypadków z pacjentami do 
korzystania z cyfrowego materiału do celów edukacyjnych.”

   ~ Dr. Jenner Argueta Zepeda, Doktor Stomatologii, Endodonta | Guatemala 
City, Gwatemala



Około 80% praktykujących lekarzy dentystów jest w wieku powyżej 40 lat, co czyni 
optymalną ergonomię ważnym elementem. Praca w dziedzinie, gdzie zaburzenia układu 
mięśniowo-szkieletowego nie są rzadkością, dentyści muszą być pewni, że niezależnie 
od wyboru mikroskopu, będzie on sprzyjał optymalnej pozycji roboczej.

Mikroskopy Seiler zapewniają pracę dentysty w pozycji wyprostowanej, 
utrzymując kontakt wzrokowy z pacjentem.

“Używam mikroskopów Seiler już od kilku lat. Sposób, w jaki zostały zaprojektowane, 
wspomaga utrzymanie pozycji unikając urazów mięśni, zwłaszcza szyi i talii, co było dla 
mnie na początku kariery ważną kwestią, ponieważ jestem byłym graczem rugby. 
Mikroskop pozwala mi siedzieć w wygodnej pozycji, patrząc przez układ optyczny 
korygowany do nieskończoności i zmieniając powiększenie natychmiast, bez 
rozmazywania i cieni. Pomaga mi to zapewnić moim pacjentom dokładne i przewidywalne 
zabiegi endodontyczne, pracując komfortowo przez dłuższy okres czasu.”

   ~ Dr. Sergio A. Rosler, Doktor Stomatologii, Endodonta |  Buenos Aires, Argentina

ERGONOMIA ZASTOSOWANIA

PERIODONTOLOGIA
"Mikroskop pozwala mi umieścić 
implanty i wykonać przeszczep tkanki 
kostnej w znacznie bardziej efektywny 
sposób z dodatkowym powiększeniem.” 
~ Dr. John C. Boain Doktor Stomatologii, 
FAGD, AFAAID St. Louis, MO

“Jestem mocno zaangażowany w użycie powiększenia i 
oświetlenia w stomatologii klinicznej, a mikroskopy stomatologiczne 
Seilera z pewnością spełniają moje oczekiwania.”

   ~ Dr. Mike Horrocks, BDS MSc, Endodonta  | Manchester, UK

ENDODONCJA
"Wyższe powiększenie wraz z 
potężnym oświetleniem, Seiler 
umożliwia mi zlokalizowanie i leczenie 
kanału MB2, cieśni itd.”
~ Dr. Freddy Belliard Doktor 
Stomatologii, Endodonta Guadalajara, 
Hiszpania

IMPLANTOLOGIA
“Mikroskop Seiler jest niezbędny podczas 
pracy na tkankach miękkich 
i twardych, gdy wszczepienie implantu 
poprzedzone jest ekstrakcją.”
~ Dr. Kayvon Javid  DICIO, FCII, AFWCLI, 
CPT1, implantolog

STOMATOLOGIA ODTWÓRCZA 
"Mikroskop pozwala na wizualizację pola 
tak samo dobrze, jeśli nie lepiej, niż w 
systemie CEREC. Im lepsze 
przygotowanie początkowe za pomocą 
mikroskopu, tym lepszy efekt końcowy." 
~ Dr. Sameer Puri, Wiceprzewodniczący 
CEREC Education Scottsdale, AZ
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