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Síla, bezpečnost a přesnost.
Žádné kompromisy.
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Výkonný a přesný

vždy po ruce
Intuitivní, výkonný, bezpečný a spolehlivý

NSK si uvědomuje, že vysoká koncentrace bez okolního 

rozptylování je základem pro jemné chirurgické implantace. 

NSK SURGIC PRO je kombinací výkonu, přesnosti a snadné 

manipulace. Uživatelé se s přístrojem SURGIC PRO naučí velmi 

rychle pracovat díky jednoduchému a intuitivnímu ovládání.

NSK SURGIC PRO je již pátou generací chirurgických systémů. 

NSK již od zrodu zubních implantátů vyvijí a dodává na trh jen ty 

nejmodernější HI-TECH mikromotorové systémy které jsou 

partnerem všech profesionálů v oboru díky velkému výkonu, 

spolehlivosti, odolnosti a přesnosti. SURGIC PRO byl vyroben bez 

kompromisů s cílem uspokojit všechny specialisty v oboru.
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Přesné ovládání
pro dnešní 
odborné postupy
NSK SURGIC PRO je kompaktní, elegantní a plně integrovaný chirurgický 

systém, který je vybaven systémem (AHC), jež umožňuje automatickou kalibraci 

točivého momentu každého jednotlivého násadce před započetím operace. 

Díky kalibraci (AHC) mikromotor zaručuje přesné zobrazení otáček a točivého 

momentu na LCD displeji. Široké spektrum otáček a točivých momentů 

umožňuje uživateli použít SURGIC PRO ve spojení se všemi světovými výrobci 

implantátů.

Vysoká bezpečnost je zaručena v průběhu všech úrovní otáček a zatížení. 

Během operace zobrazuje podsvícený LCD displej všechny nezbytné informace 

a provozní parametry. Veškeré ovládání bez pomoci rukou je zajištěno díky 

preciznímu nožnímu ovladači. Dovoluje se plně soustředit na složité postupy při 

zavádění implantátů a jiné stomatochirurgické zákroky. Volitelně je možné 

ukládání operačních dat na USB flash disk pro pozdější využití.

NSK SURGIC PRO je výkonným a nenahraditelným partnerem se zárukou 

optimálních výsledků v dentální chirurgii a implantologii.
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Výhody: 

• Široký rozsah otáček od 200 do 40.000 min-1

• Obrovský točivý moment až 80 Ncm

• Autoklávovatelný a thermodesinfinkovatelný mikromotor

• Lehký, kompaktní motor snižuje únavu rukou a zlepšuje rovnováhu

• Bezhlučný a bezvibrační s minimem vývinu tepla

• Vynikající odolnost a životnost

• Vysoká přesnost točivého momentu

• Nejmenší a nejlehčí mikromotor na trhu

•  Tělo motoru z titanu

•  Zcela bezúdržbová konstrukce

• LED osvětlení (přes 32 000 LUX)

Mikromotor

Světlejší a jasnější = jasný krok vpřed
Mikromotor Surgic Pro s LED

světelný / nesvětelný
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Menší a lehčí než předchozí 
chirurgické světelné 
mikromotory

Nový světelný mikromotor je ve srovnání 

s předchozí verzí o 16,2 mm kratší 

a o 42 gramů lehčí!

LED osvětlení pomáhá uživatelům 
k lepší viditelnosti v operačním poli 
a umožňuje tak přesnější 
chirurgické zákroky

Jasnější:  LED generuje přirozené denní světlo, které 

poskytuje jasnější viditelnost v porovnání 

s běžným halogenovým světlem.

Odolnější:  Životnost LED je mnohonásobně delší 

než halogenové žárovky.

Bezpečnější:  LED emituje minimálně škodlivé infračervené 

a ultrafialové paprsky. Přírodní kvalita denního 

světla LED je přirozená pro oči.

 se světlem Model: SGL70M Objednací kód: E1023

 bez osvětlení Model: SGL70M Objednací kód: E1023

• titanové tělo – s 2m hadicí

Surgic XT Plus / 98.1 mm, 322 g*

Surgic Pro / 81.9 mm, 280 g

* včetně hadice

SGL70M
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Správná volba pro každého uživatele
Všechny funkce pro orální chirurgii a implantologii zabaleny 

v jednom kompaktním a stylovém zařízení

Velký, podsvícený 
LCD displej

Velký LCD displej s podsvícením vždy nabízí 

perfektní viditelnost všech údajů.

Nastavitelná světelná intenzita

3 stupně světelné intenzity (high / low / off) je 

možné nastavit v závislosti na potřebě uživatele.
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Řídicí jednotka s kalibrací točivého momentu (AHC) 
– zajišťuje přesný točivý moment

SURGIC PRO umožňuje automatickou kalibraci točivého momentu každého 

jednotlivého násadce před započetím operace. SURGIC PRO nabízí vysokou 

přesnost otáček a točivého momentu pro maximální bezpečnost během operace.

6 implantologických systémů + 8 individuálních programů

SURGIC PRO disponuje 8 programy pro každý ze 6 implantologických systémů. Při použití 

několika implantologických systémů je tak možné uložit kompletní pracovní postupy různých 

systémů. Každý program obsaqhuje údaje o rychlosti otáček, točivém momentu, převodu, 

směru otáčení, a intenzitě chlazení.

Vysoce výkonné čerpadlo

NSK má velmi úzké a výkonné čerpadlo 

s rychlým a jednoduchým přístupem. 

Uložení chladicí hadičky je velmi snadné.
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se zálohováním dat

SURGIC PRO + ukládá následující údaje: datum, čas, otáčky, směr otáčení, 

točivý moment a převod nástroje. Kromě toho jsou změny ve směru otáčení 

a výši točivého momentu zaznamenávány podrobně.

Ukladá až 100 minut operačních dat.

Nepotřebuje žádný 
speciální software

Není nutný speciální software pro 

instalaci, protože data se ukládají 

do obvyklých souborů (např. rastrový 

obrázek nebo csv).

Snadný přístup k datům

SURGIC PRO+ USB přístup (USB flash disk není 

součástí balení)

SETTING TORQUE

FORWARD
REVERSE

SPEED(min-1) TORQUE(Ncm) GEAR

15 80 20:1 3 1
COOLANT PROGRAM

Aktuální stav paměti na displeji LCD

LCD displej ukazuje aktuální kapacitu paměti a USB připojení

Paměť
Ukazuje, kolik zbývá kapacity pro ukládání dat

Čas USB paměť
Ukazuje, že USB zařízení je připojeno
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obsah:

• Ovládací jednotka se zálohováním dat • LED SL70M mikromotor • FC-78 nožní ovladač

• X-DSG20L světelné kolénko (převod 20:1) • Chladící set (5 ks) a další příslušenství

Surgic Pro + kompletní set

s X-DSG20L  se světlem Model: SURGIC PRO+ D USB (230V) Objednací kód: Y1002096

Technické údaje:

Řídící jednotka s AHC

• Napájení: AC 230V 50/60Hz

• Maximální čerpací výkon: 75ml/min

• Programy: programů 8 x 6

• Rozměry: v 100 x š 268 x h 220 mm

• USB: 1 USB rozhraní

• Kapacita paměti: 100 min

Mikromotor

• Točivý moment: 5-80 Ncm

• Otáčky motoru: 200 - 40.000 min-1

•  Intenzita světla:> 32.000 LUX

(LED mikromotor)

Nožní ovladač

•  Funkce nožního ovladače:

regulace otáček, ovládání 

chlazení, chod vpřed/vzad, 

ovládání programů

• Plynulé ovládání otáček

kompletní set světelný 
se zálohováním dat

X-DSG20L světelné kolénko
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kompletní set světelný / nesvětelný

obsah:

• Ovládací jednotka • LED SL70M mikromotor • FC-78 nožní ovladač

• X-SG20L světelné kolénko (převod 20:1) • Chladící set (5 ks) a další příslušenství

obsah:

• Ovládací jednotka • SL70M nesvětelný mikromotor • FC-78 nožní ovladač

• SG20 nesvětelné kolénko (převod 20:1) • Chladící set (5 ks) a další příslušenství

Surgic Pro kompletní set

s X-SG20L

Surgic Pro kompletní set

s SG20 

 se světlem Model: SURGIC PRO OPT (230V) Objednací kód: Y1001933

 bez světla Model: SURGIC PRO NON-OPT (230V) Objednací kód: Y1001934

Technické údaje:

Řídící jednotka s AHC

• Napájení: AC 230V 50/60Hz

• Maximální čerpací výkon: 75ml/min

• Programy: programů 8 x 6

• Rozměry: v 100 x š 268 x h 220 mm

Mikromotor

• Točivý moment: 5-80 Ncm

• Otáčky motoru: 200 - 40.000 min-1

•  Intenzita světla:> 32.000 LUX

(LED mikromotor)

Nožní ovladač

•  Funkce nožního ovladače:

regulace otáček, ovládání 

chlazení, chod vpřed/vzad, 

ovládání programů

• Plynulé ovládání otáček

X-SG20L světelné kolénko
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Nožní spínač

Sterilizační kazeta – volitelná

• Rozměry: v 281 x š 171, 5 x h 47 mm

Lehce obsluhovatelný nožní ovladač umožňuje efektivní řízení bez rušivých vlivů při delikátních 

chirurgických postupech. Je navržen tak, aby se zamezilo náhodné aktivaci mikromotoru.

Do sterilizační kazety NSK Surgic lze snadno a bezpečně vložit mikromotor i s kabelem, 

kolénky a rovnými násadci připravenými ke sterilizaci.

Držátkový set
(volitelný)

Držátkový set lze snadno doplnit 

k nožnímu ovladači.

 Model: HANDLE SET

 Objednací kód: Z1027001

 Model: SG-CASE

 Objednací kód: 20001348

 Model: FC-78

 Objednací kód: Z1102001

• Včetně kabelu – 2 m

Změna programu

Změna směru otáčení

Regulace otáček

Ovládání chlazení
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Kolénko Ti-Max X-DSG20L nabízí výjimečnou odolnost a spolehlivost díky jednoduchému systému 

demontování hlavičky, což usnadňuje čištění a údržbu. To zajišťuje maximální efektivitu přenosu síly 

a konstantní točivý moment až do 80Ncm.

Snadná demontáž bez 
použití nářadí

Jediným otočením rozeberete X-DSG20 

a vyčistíte ho zevnitř. Bezpečnostní 

mechanismus zabraňuje vniku krve 

a tělních tekutin do hlavičky kolénka. To je 

zárukou dlouhé životnosti nástroje.

Dvojitý systém těsnění

Původní dvojitý systém těsnění

od NSK spolehlivě zabraňuje vniku

krve a tělních tekutin do hlavičky kolénka. 

To je zárukou dlouhé životnosti nástroje.

Autoklávovatelné do 135 °CTermodezinfikovatelnéPoužívá se až do 80 Ncm

Rozebíratelná chirurgická kolénka 
pro vysoký točivý moment až do 80Ncm

Snadná demontáž bez 
použití nářadí

Jediným otočením rozeberete X-DSG20 

a vyčistíte ho zevnitř. Bezpečnostní 

mechanismus zabraňuje vniku krve 

a tělních tekutin do hlavičky kolénka. To je 

zárukou dlouhé životnosti nástroje.

Dvojitý systém těsnění

Původní dvojitý systém těsnění

od NSK spolehlivě zabraňuje vniku

krve a tělních tekutin do hlavičky kolénka. 

To je zárukou dlouhé životnosti nástroje.
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Hexagonální systém 
upínání kleštiny

Hexagonální systém upínání kleštiny 

udrží vrtáček i při extrémních točivých 

momentech. Lze používat standardní 

vrtáčky.

 se světlem Model: X-DSG20L Objednací kód: C1068

 bez osvětlení Model: X-DSG20 Objednací kód: C1067

 se světlem Model: X-DSG20Lh Objednací kód: C1076

 bez osvětlení Model: X-DSG20h Objednací kód: C1075

rozebíratelné chirurgické kolénkoX-DSG20L

X-DSG20Lh

• Titanové opláštění Duracoat odolné poškrábání

• Tlačítkové upínání

• Dvojitý systém těsnění

• Vnější a vnitřní chlazení (Kirschner & Meyer)

• Celulární optika

• Maximální točivý moment: až 80 Ncm

• Maximální otáčky: 2.000 min-1

• Titanové opláštění Duracoat odolné poškrábání

• Tlačítkové upínání

• Hexagonální systém upínání kleštiny

• Dvojitý systém těsnění

• Vnější a vnitřní chlazení (Kirschner & Meyer)

• Celulární optika

• Maximální točivý moment: až 80 Ncm

• Maximální otáčky: 2.000 min-1

Redukce 20:1

Redukce 20:1

rozebíratelné chirurgDSG20L

odel: X-DSG20L Obje

ětlení Model: X-DSG20 Obje

• Titanové opláštění Durac

• 

k

Redukce 20:1

ické

 se světlem Model:

 bez osvětlení 

irurgické 

SG20Lh

el: X-DSG20Lh Objedn

ení Model: X-DSG20h Objedn

• Titanové opláštění Duracoa

• Hexagonální sys

Redukce 20:1

 se světlem Model: X

 bez osvětlení 

Re

rozebíratelné chirurgické kolénko
se hexagonálním systémem upínání 
kleštiny
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Autoklávovatelné do 135 °CTermodezinfikovatelnéPoužívá se až do 80 Ncm

SG20

 nesvětelné Model: SG20 Objednací kód: C1010

• Tělo z ušlechtilé oceli

• Tlačítkové upínání

• Dvojitý systém těsnění

• Vnější a vnitřní chlazení (Kirschner & Meyer)

• Maximální točivý moment: až 80 Ncm

• Maximální otáčky: 2.000 min-1

Redukce 20:1

0

é Model: SG20 Objed

• T

• Dv

• Vnější a vnitřní chlazení

dukce 20:1

nesvětelné M

Redukc

X-SG20L

 světelné Model: X-SG20L Objednací kód: C1003

• Titanové opláštění Duracoat odolné poškrábání

• Tlačítkové upínání

• Dvojitý systém těsnění

• Vnější a vnitřní chlazení (Kirschner & Meyer)

• Celulární optika

• Maximální točivý moment: až 80 Ncm

• Maximální otáčky: 2.000 min-1

Redukce 20:1

-SG20L

né Model: X-SG20L Objed

• Titanové opláštění Duracoat

• Dv

edukce 20:1

 světelné 

Reduk

Implantologická kolénka
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Autoklávovatelné do 135 °CTermodezinfikovatelné

X-SG25L

 světelné Model: X-SG25L Objednací kód: C1011

• Clean-Head-systém, tlačítkové upínání

• Vnější chlazení

• Maximální otáčky: 40.000 min-1

Přímý převod 1:1

větelné Model: X-SG25L

• Clean-HPřímý převod 1:1

X-SG25L

 světeln

P

X-SG65L

 světelné Model: X-SG65L Objednací kód: C1009

• Pro HP nástroje (ø 2,35 mm)

• Pro RA (kolénkové) nástroje (ø 2,35 mm)*

*s dodaným adaptérem

• Clean-Head-systém • Vnější chlazení

• Maximální otáčky: 40.000 min-1

Rovný násadec 1:1

X-SG65L

 světelné Model: X-SG65L

Rovný násadec 1:1

X-SG93L

• Clean-Head-systém, tlačítkové upínání

• Vnější chlazení • Tříbodový sprej

• Maximální otáčky: 120.000 min-1

Převod do rychla 1:3

 světelné Model: SG93L Objednací kód: C1004

 nesvětelné Model: SG93 Objednací kód: C1007
Tříbodový sprej

Rovný násadec

X-SG93L

 světelné Model: SG93L

ě é SG93

Chirurgická kolénka a násadce
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SGM série

SGMS-ER20i (s hloubkovým dorazem)

16:1 Model: SGM-ER16i Objednací kód: Y110126

20:1 Model: SGM-ER20i Objednací kód: Y110127

32:1 Model: SGM-ER32i Objednací kód: Y110128

64:1 Model: SGM-ER64i Objednací kód: Y110129

256:1 Model: SGM-ER256i Objednací kód: Y110130

20:1 Model: SGMS-ER20i Objednací kód: Y110147

Autoklávovatelné do 135 °CTermodezinfikovatelné

• Maximální otáčky: 2.000min-1

• Maximální točivý moment: 50 Ncm

• Vnější i vnitřní chlazení (Kirschner a Meyer)

2 typy hloubkových dorazů. 

Oba se snadno nasazují a snímají.

• Maximální otáčky: 2.000min-1

• Maximální točivý moment: 50 Ncm

• Vnější i vnitřní chlazení (Kirschner a Meyer)

• Včetně dvou hloubkových dorazů

20:1 Model: SGMS-ER20i

• M

• Vnější i v

• 

odel: SGM-ER16i

20:1 Model: SGM-ER20i

32:1 Model: SGM-ER32i

64:1 Model: SGM-ER64i

256:1 Model: SGM-ER256i

e

16:1 Model

20:1

Chirurgická kolénka s minihlavičkou
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Rovné násadce

20° lomený násadec

Autoklávovatelné do 135 °CTermodezinfikovatelné

 Model: SGS-ES

 Objednací kód: H264

 Model: SGS-E2S

 Objednací kód: H266

 Model: SGA-ES

 Objednací kód: H263

 Model: SGA-E2S

 Objednací kód: H265

• Pro chirurgické vrtáky (ø 2.35)

• Aretace kleštiny otočným 

kroužkem

• Maximální otáčky: 

40.000 min-1

• Pro chirurgické vrtáky (ø 2.35)

• Aretace kleštiny otočným 

kroužkem

• Maximální otáčky: 

80.000 min-1

• Pro chirurgické vrtáky (ø 2.35)

• Aretace kleštiny otočným 

kroužkem

• Maximální otáčky: 

40.000 min-1

• Pro chirurgické vrtáky (ø 2.35)

• Aretace kleštiny otočným 

kroužkem

• Maximální otáčky: 

80.000 min-1

Přímý 

převod 1:1

Převod 

do rychla 1:2

Přímý 

převod 1:1

Převod 

do rychla 1:2

ný násadec
O

O

• Pro

o

Přímý 

převod 1:1

O

• ProPřevod 

do rychla 1:2

adce

O

• PrPřímý 

převod 1:1

Termodezinfikovatelné

O

• PrPřevod 

do rychla 1:2

Mikrochirurgické násadce
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1,8 mm přímočarý pohyb

17° oscilační pohyb

3° kmitavý pohyb 

 Model: SGR2-E

 Objednací kód: SH162

 Model: SGO2-E

 Objednací kód: SH164

 Model: SGT2-E

 Objednací kód: SH163

• S tryskou vnějšího chlazení

• Maximálně 12.600 kmitů/min

• S tryskou vnějšího chlazení

• Maximálně 12.800 kmitů/min

• S tryskou vnějšího chlazení

• Maximálně 12.600 kmitů/min

Redukce 3:1

Redukce 3:1

Redukce 3:1

Autoklávovatelné do 135 °CTermodezinfikovatelné* Pilky jsou prodávány samostatně.

Objed

• S try

• Maxim

Redukce 3:1

arý pohyb

Objedn

• S trys

• Maximá

Redukce 3:1

Objedn

• S trys

• Maximá

Redukce 3:1

Chirurgické mikropilky
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Model: SGT-2 Objednací kód: Y900076

Model: SGT-1 Objednací kód: Y900075

Model: SGO-6 Objednací kód: H174042

Model: SGO-5 Objednací kód: H174032

Model: SGO-4 Objednací kód: H174041

Model: SGO-3 Objednací kód: H174031

Model: SGO-2 Objednací kód: H174044

Model: SGO-1  Objednací kód: H174034

Model: SGR-3 Objednací kód: Y900074

Model: SGR-2 Objednací kód: Y900073

Model: SGR-1 Objednací kód: Y900072

• Pilový list 0,35 mm • balení 10 listů

• Pilový list 0,35 mm • balení 10 listů

• Tloušťka pilového listu 0,35 mm • 1 kus

• Tloušťka pilového listu 0,35 mm • 1 kus

• Tloušťka pilového listu 0,3 mm • 1 kus

• Tloušťka pilového listu 0,3 mm • 1 kus

• Tloušťka pilového listu 0,3 mm • 1 kus

• Tloušťka pilového listu 0,3 mm • 1 kus

• Pilový list 0,35 mm • balení 10 listů

• Pilový list 0,35 mm • balení 10 listů

• Pilový list 0,35 mm • balení 10 listů

SGR2-E pilové listy přímočaré

SGO2-E pilové listy pro oscilaci

SGT2-E pilové listy pro kmitavý pohyb

Pilové listy



24 Orální chirurgie

Kompletní set s LED násadcem VarioSurg

Model: VSRG OPT(230V) Objednací kód: Y1001929

Kompletní set s násadcem bez světla VarioSurg

Model: VSRG 230V3(230V) Objednací kód: Y1001940

NSK bez přestání pokračuje ve výzkumu, vývoji a zlepšování všech produktů 

bez ohledu na to, jaké kvality již bylo dosaženo. Variosurg s LED světlem byl 

vyvinut s důrazem na snadnou obsluhu a vysokou bezpečnost. 

Variosurg je silným partnerem pro piezochirurgii.

Nikdy nekončící evoluce

Vysoce výkonný piezochirurgický systém 
s LED osvětlením
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• Kostní chirurgie

• Sinus lift

• Parodontální chirurgie

• Endodontická chirurgie

• Implantologie

• Čelistní ortopedie

• Scaling

Aplikace

Duální LED osvětlení

Kostní chirurgie

Sinus lift Scaling Perio

Špachtle

Sinus membrána Retrográdní endo

Extrakce Implantologie

Chirurgické špice Výběř ze 34 špic pro různé použití



NSK představuje bezkabelový 

přístroj pro šroubování protetiky 

s kalibrovaným systémem 

točivého momentu (TCS) určený 

pro pevné usazení upevňovacích 

šroubů. Nástroj iSD900 přispívá 

k úspoře času a umožňuje díky 

svému jedinečnému, snadno 

ovladatelnému kalibrovacímu 

systému točivého momentu 

precizní a bezrizikové připevnění 

abutmentů.

Kalibrační systém točivého momentu (TCS)

Lehce a přehledně nastavitelný točivý moment od 10 do 40 Ncm.

TCS umožňuje jednoduchou kalibraci během pár sekund a garantuje 

tak precizní točivý moment a klidnou práci.

iSD900 setkalibrace

Kalibrátor točivého momentu

Bezdrátový přístroj pro šroubování 
protetiky s kalibrovaným systémem 
točivého momentu (TCS)

Model: ISD900 (230V) Objednací kód: Y1001358
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