
Cтоматологічна установка 

G A L L A N T  O M N I P R A T I Q U E



Партнерство одна із ключових цінностей GALIT

Виробничі процеси в GALIT сфокусовані для створення 
обладнання, яке відповідає найвищим стандартам якості. Ми 
розробляємо, тестуємо, впроваджуємо лише ті механізми, які 
здатні витримати тривалу безперебійну експлуатацію.

Ми усвідомлюємо наскільки важливим для кожного            
професіонала є відсутність простою у роботі. Ми не шукаємо 
компромісів у якості наших виробів.
Керуючись взаємовигідною співпрацею та 20-річним                       
досвідом, докладаємо максимум зусиль, щоб Ваш бізнес    
працював безперебійно.

Компанія GALIT надає повний цикл сервісного                                             
обслуговування та інформаційної підтримки надовго після 
продажу стоматологічних установок.

Для ювелірів у світі стоматології
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Стоматологічна установка GALLANT OMNIPRATIQUE - 
наш глобальний бестселлер. 

Ми створили ергономічну та функціональну стомато-
логічну установку з досконалою конструкцією, адже 
для нас важливі кожна деталь, кожен процес, а не лише 
кінцевий результат. 

Ретельно підібрані компоненти Вашої GALLANT 
OMNIPRATIQUE поєднані між собою для високопродук-
тивної роботи та довершеного результату.

Для Вас ми пропонуємо:

•  Комплектуючі провідних європейських виробників з 
гарантійним обслуговуванням;

•  Лише надійні та довговічні матеріали, які                     
відповідають найвищим стоматологічним стандартам;

•  Блок плювальниці може бути адаптований для вико-
ристання у стаціонарному та підвісному варіантах;

• Унікальний перелік опцій, що відповідає Вашим сто-
матологічним потребам;

•  Можливість обрати до 10 стоматологічних  
інструментів для надійного та ефективного лікування;

•  Рухи блоку асистента у горизонтальній та 
вертикальній площинах;

• Стоматологічні крісла пацієнта, розроблені для мак-
симального комфорту, з низкою варіантів на вибір;

•  Зручність в обслуговуванні,  легкий доступ для 
медперсоналу та сервісних працівників.

Надійність та комфорт, 
перевірені часом
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GALLANT
OMNIPRATIQUE - це: 

•  Ергономічність та функціональність;

•  Турбота про Ваших пацієнтів;

• Максимальна безпека та ефективність усіх 
терапевтичних процедур;

•  Ефективна взаємодія стоматолога із асис-
тентом.
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Опції для крісла пацієнта, які зроблять Вашу 
GALLANT OMNIPRATIQUE ще більш функціональ-

ною:

• Лівий поворотний, знімний підлокітник; 

• Правий поворотний, знімний підлокітник;

• Функція Тренделенбург (синхронне піднімання 
ніг на 15° при опусканні спинки крісла на 90°);

• Додаткові три програми для крісла;

• Заміна обшивки крісла на Soft Foam;

• Спеціальний килимок для захисту сидіння від 
пошкодження.
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Зручне позиціонуван-
ня пацієнта із кріслом        
пацієнта STING

Elle Bianco Elle E C95 Bianco Elle E C2002 Bianco Light Bianco Uni Bianco

Крісло пацієнта може бути оснащене лівим 
або/та правим підлокітником. Для комфорт-
нішого доступу пацієнта до крісла пацієнта.

Функція Тренделенбург (можливість 
синхронного піднімання ніг на 15°при 
опусканні спинки крісла на 90°).
При такому позиціонуванні крісла пацієнта 
забезпечується правильний кровообіг під 
час лікування.

Джойстик керування кріслом пацієнта. 
Високоточний джойстик забезпечує керу-
вання кріслом у простий та ефективний 
спосіб без використання рук.

1007 Графітово-чорний

1011 Транспортний сірий A 3493 Бірюзово-синій

7791 Лососево-помаранчевий

7021 Темно-сірий сатиновий

5011 Cталево-синій

5511 Патіново-зелений

5017 Полунично-червоний

7502 Базальтово-сірий

5003 Сапфірно-синій

14966 Сосново-зелений

1414 Рубіново-червоний

21366 Платинум

1009 D Ультрамариново-синій

5515 Жовто-зелений

8017 Шоколадний

15141 Синьо-сірий

5023 Віддалено синій

68001 Зелений оливковий

8017 UM33 Махагон коричневий

3494 Сірий шовк

3491 Голубий

5503 Шафраново-жовтий

14766 Винно-червоний

4003 Бордово-фіолетовий

5510 Транспортний-пурпурний

3492 Червоний бузок

6001 Сіро-бежевий
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Обшивка Soft Foam



Крісло пацієнта 
ідеальне доповнення 
GALLANT OMNIPRATIQUE: 

• Крісло спроектоване для забезпечен-
ня найбільшого комфорту пацієнта 
та дозволяє стоматологічній команді 
працювати в ергономічніших умовах.                                       
(Зображення ілюструє крісло пацієнта 
STING).  
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Блок лікаря з верхньою подачею 
інструментів передбачає: 

• Індивідуально підібрані 5 інструментів;

• Легку конструкцію;

• Фіксацію у потрібному місці за допомогою 
пневмогальма;

• Пульти керування управління 
інструментами та кріслом пацієнта.

Блок лікаря з нижньою подачею 
інструментів передбачає:

• Індивідуально підібрані 5 інструментів;

• Легку конструкцію;

• Пульти керування інструментами та кріслом 
пацієнта;

• Регулювання кута нахилу інструментів;

• Зручне регулювання кількості води для охоло-
дження інструментів.

Зводить до мінімуму втому стоматолога 
протягом тривалого лікування
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Блок лікаря Вашої GALLANT OMNIPRATIQUE  
Може бути укомплектований необхідними інструментами, розміщеними у місці, 
де Ви інтуєтивно очікуєте їх знайти. 

Оптимальна вага інструментів та гнучкість шлангів забезпечать комфортну     
експлуатацію під час всього процесу лікування, а також, зменшуючи навантажен-
ня на зап’ястя, мінімізують втому впродовж тривалого лікування. 

З GALLANT OMNIPRATIQUE все необхідне на відстані руки.



Блок асистента Вашої GALLANT 
OMNIPRATIQUE:
• Ефективна взаємодія стоматолога та асистента;

• Ключовий фактор якісного лікування.

Блок асистента  
на 5 інструментів

2 інструменти

3 інструменти.

4 інструменти.

Синергія 
командної роботи  
з Omnipratique
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Пляшка системи чистої води, об’ємом 2 літри. 
Конструкція пляшки мінімізує ризик перехресного забруд-
нення, а із байонетним з’єднанням - наповнення пляшки 
стало ще швидшим.   

Керамічна плювальниця – стійка до дезінфекції

Легкий поворот плювальниці на 180°, забезпечує ергономічний та 
зручний доступ асистенту та оптимальний комфорт для пацієнта. 
Оснащена змивом та електронним керуванням наповнення склянки.

Стаціонарний Підвісний

Система чистої води
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Система гігієни, якій довіряють

Гідроблок GALLANT OMNIPRATIQUE – легкий доступ, швидке та безпечне 
обслуговування медперсоналом та сервісними працівниками.
Гідроблок з гладкою поверхнею легко очищувати, а для обслуговування 
достатньо зняти лише одну кришку на фіксаторах. 
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G A L LA N T
O M N I P R AT I Q U E

Блок асистента

Стоматологічний
світильник MAIA

Крісло пацієнта STING базова версія (Tecnodent), включає:

• Повністю електромеханічний підйом і рухи спинки;

• Програма для перевстановлення на “0” позицію;

• Програма для позиції спльовування;

• Аварійна зупинка на основі;

• Аварійна зупинка на спинці;

• Підголівник з подвійною артикуляцією UNI;

• Широка спинка крісла.
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Підвісний гідроблок

Керамічна чаша плювальниці 
поворотного типу із змивом 
та електронним керуванням 
наповнення склянки

Система чистої води 2 л.

Блок лікаря з верхньою
подачею шлангів на пантографічному
важелі з пневмогальмом, включає:

• Негатоскоп;

• Пульт керування кріслом та установкою з 
регулюванням потужності всіх динамічних 
інструментів та функцією ENDO;

• Максимально на п’ять інструментів.
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Багатофункційна
безпровідна 
педаль



Для блоку лікаря
Пневмовихід без підсвітки 
Пневмовихід з підсвіткою 
Мікромотор OPTIMA MX2 int (40 програм) Bien Air 
Другий мікромотор для OPTIMA MX2 Bien Air 
Мікромотор MX2 LED Bien Air 
Другий мікромотор MX2 LED Bien Air 
Мікромотор MCX LED (1000-40,000 об/хв) Bien Air
Другий мікромотор MCX LED (1000-40,000 об/хв) Bien Air 
Скелер Xinetic Satelec
Скелер Xinetic LED Satelec
Скелер Piezon No Pain EMS
Скелер Piezon LED No Pain EMS
Фотополімеризаційна лампа MiniLED Satelec 
Пістолет 3-х функційний DСІ
Пістолет 3-х функційний MINIMATE Luzzani Dental 
Пневматична педаль DСІ 
Багатофункційна педаль, FARO
Столик малий  з силіконовим ковриком
Столик великий з силіконовим ковриком

Для гідроблоку:
Слиновідсмоктувач ежекторний повітряний 

Блок асистента з пультом, слиновідсмоктувачем та пиловідсмоктувачем DÜRR COMFORT з 
фільтром

Блок асистента з пультом, слиновідсмоктувачем та пиловідсмоктувачем DÜRR COMFORT з 
фільтром на важелі FARO з вертикальним переміщенням  

Сепаратор CATTANI 
Сепаратор CATTANI з клапаном вибору DÜRR DENTAL 
Клапан вибору DÜRR DENTAL 

Сепаратор CS1, DÜRR DENTAL (включає клапан вибору)

Клапан плювальниці, DÜRR DENTAL 

3-х функцій ний пістолет DCI 

3-х функційний пістолет MINIMATE Luzzani Dental
Фотополімеризаційна лампа MiniLED Satelec 
Поворотний ричаг кріплення монітора (без кабелів монітора) 
Діатермокоагулятор 
Світильник FARO MAIA LED 
Світильник FARO ALYA LED 

Опції
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Світильник FARO EVA LED 
Металева плита на підлогу для кріплення установки та крісла
Блок вводу для стаціонарного гідроблоку (комунікації під гідроблок) 
Блок вводу для стаціонарного гідроблоку (комунікації збоку ) 
Розподільча коробка (зовнішній підвід) 

Для стоматологічного крісла
Заміна крісла пацієнта STING на крісло пацієнта ЕCО NEXT 
Лівий поворотний, знімний підлокітник 
Правий поворотний, знімний підлокітник 
Магнітна подушка для плоского підголівника 
Підголівник з подвійною артикуляцією UNI (для ЕCО NEXT) 
Функція Тренделенбург (синхронне піднімання ніг на 15°при опусканні спинки крісла на 90°)
Вузька спинка крісла (тільки для ЕCО NEXT) 
Заміна обшивки крісла на Soft Foam
Додаткові три програми для крісла пацієнта

Для безпеки і комфорту
Центральний клапан виключення повітря (забезпечує закриття мережі подачі повітря при 
вимкненні живлення установки)

Центральний клапан виключення води (забезпечує закриття мережі подачі води при 
вимкненні живлення установки)

Сепаратор соди GF 1для CS 1 DÜRR DENTAL (забезпечує збирання соди після процедури гігіє-
ни і запобігає відкладанню соди в трубопроводах)

Пристрій для промивки Vario DÜRR DENTAL (забезпечує періодичну подачу води в сепаратор 
для запобігання забруднення)
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20 Педалі для керування інструментами

Багатофункційна педаль:

• Увімкнення/Вимкнення стома-
тологічних інструментів;

• Увімкнення/ вимкнення спрею 
та продувки для стоматологіч-
них інструментів;

• Регулювання швидкості/потуж-
ності стоматологічних інстру-
ментів.

Пневматична педаль DCI

• Увімкнення/Вимкнення стома-
тологічних інструментів.
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Світильники
FARO

ALYA LED MAIA LED EVA LED

Температура світла 5000 К 5000 К 5000 К

Сила світлового потоку від 3 000 до 50 000 LUX від 3000 до 35 000 LUX від 3,000 до 50 000 LUX

Безтіньовий ефект 6*3 мм еліпс 9*6 мм еліпс  10*6 мм еліпс

Стаматологічні світильники FARO – це:

• Оптимально освітлена робоча поверхня;

• Запатентована оптична система FARO;

• Знімні ручки для стерилізації;

• Нове електронне оснащення світильників FARO забезпечує сумісність з 
системами запису відео та діагностичними інструментами.

Спеціальна тривимірна система 
обертання



Габаритні розміри підвісної стоматологічної установки GALLANT OMNIPRATIQUE із 
верхньою подачею інструментів та кріслом пацієнта STING.

Габаритні розміри установки
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Габаритні розміри підвісної стоматологічної установки GALLANT 
OMNIPRATIQUE із нижньою подачею інструментів та кріслом пацієнта ECO 

NEXT. 
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Чому стоматологи обирають GALIT?



Версія: 20210413
Технічна специфікація чи зовнішній зовнішній вигляд обладнання можуть бути змінені без попереднього попередження.

Контактна інформація

ПП «Галіт»
вул. 15 Квітня, 6Є, с.Байківці, 

Тернопільський р-н, 47711, Україна 

0 800 502 998
 

office@galit.te.ua
service@galit.te.ua


