Příklady použití systému Zirc v praxi
Privátní praxe č. 1

Snadné a přehledné uskladnění. Do nosných skříněk byly vyrobeny vodící lištičky z nerezové
oceli na zákázku. Vzdálenosti jednotlivých "pater" odpovídají jak výšce tácků, tak výšce boxů.
Skříňky nemají dveře, nejsou nutné, každý box je hermeticky uzamčen patentovaným
uzávěrem. Tácky i boxy jsou barevně odlišeny podle druhu výkonu.

Nástroje po sterilizaci jsou připraveny k jednotlivým výkonům, tácky jsou barevně odlišeny. V
této zubní praxi jsou nástroje po sterilizaci ještě zatavovány do ochranné folie.

Příruční mobilní box, tzv. přenosný šuplík, efektivně uchovává zásoby materiálu týkající se
jednotlivého druhu výkonu. Přehledná a pohotová pomoc supluje neustálé hledání materiálu
po šuplíkách a skříňkách. Hermeticky uzamykatelné víko zajistí bezprašné prostředí pro
materiál.

Privátní praxe č. 2

Boxy jsou pohotově připraveny pro případ potřeby u zubařského křesla.

Skříňky vyrobeny na míru uchovávají jak velké tácky (horní část), tak i malé tácky (dolní část).

Malé tácky s nástroji jsou barevně odlišeny podle druhu výkonu.

Mytí a
sterilizace.
Zatavení
nástrojů do folií je
nadstavbová varianta
uchování nástrojů.
Privátní praxe č. 3
Vnější strana dna boxu má
protiskluzovou úpravu. Horní
strana víka zvednuté okraje. Boxy
je proto možné skladovat ložené na
sobě (viz foto vlevo). Do skříněk je
však možné zakoupit stojany Zirc,
které jsou variabilní a vhodné jak
pro hluboké boxy, tak pro mělké
tácky (viz foto vpravo).

Tácky a boxy využijí
nejen stomatologové, ale
i dentální
hygienistky. Do boxu je
možné variabilně vložit
přihrádky podle přání
a praktické
potřeby každého
zubního lékaře.

Privátní praxe č. 4
I menší stomatologickou
praxi lze zpřehlednit,
udržovat zorganizovanou a
na konci dne snadno
uzavíratelnou např.
stahovací roletou - viz detail
níže.

Nechcete-li pořizovat drátěnné stojany
na boxy a tácky, pak jsou řešením
zakázkově vyrobené vodicí lišty vyrobené
z nerez drátu o půrměru 5 mm
a naohybané dle potřeby.
Potřebujete-li zjistit více informací,
obraťte se na nás, lišty necháme
sami zhotovit přesně dle rozměrů
vašich skříní.
vašich
Privátní praxe č. 5 – ordinace ortodoncie
Jste ortodontista a máte pocit, že pro Vás tento systém není? Opak je pravdou! Proč si
neuspořádat jednotlivé tácky a boxy dle právě prováděného výkonu – lepení, otiskování,
fotografování, hygiena…možností je spousta!
Ukázka vyšetřovacího tácku a konzultačního boxu

Tácek na lepení a sejmutí

Box na lepení a sejmutí

Privátní praxe č. 6
Ergonomie ruku v ruce z organizací
materiálů a nástrojů….to je ZIRC!
Jeden box je málo? Nic není
problém… pořiďte si jich libovolné
množství!
Detaily níže ukazují uspořádání
boxu s kompozitními stříkačkami
a tácku s více nástroji

Systém nabízí kromě kazet se stojany pro zásobníky na fotokompozitní pryskyřice i kazety pro
variantu karpulí. Prostorové uspořádání a rozčlenění je zcela individuální podle požadavků
ošetřujícího a konkrétního výkonu – viz níže.

Kazeta na focení

Kazeta na obličejový oblouk

Označte si rotační nástroje pro snadné
objednávání! Zorganizujte personál – už
nikdy Vám nebudou nástroje chybět.
Jak na to? Vyfotografujte si oblíbené
nástroje, očíslujte. Vytvořte tabulku pro
objednávání – pořadové číslo odpovídá
konkrétnímu rotačnímu nástroji – do pravé
kolonky poznačte počet objednání.

