ČEŠTINA

Planmeca
™
Compact i Classic

Ideální volba pro potřeby všeobecné stomatologie
Cenově dostupná zubní souprava se všemi potřebnými funkcemi
Základní funkce soupravy a nástrojů

Optimální ergonomie

Planmeca Compact™ i Classic má tradiční klávesnici, kterou se ovládají všechny
základní funkce soupravy a nástrojů včetně ovládání ochrany proti infekci. I odsávací
rameno asistenta lze osadit klávesnicí a zvýšit tak ergonomii práce se soupravou.

Funkční design a pečlivě vybrané komponenty soupravy
Planmeca Compact™ i Classic zajišťují hladký průběh ošetření
a příjemnou pracovní polohu pro ošetřujícího lékaře.
Skvěle vyvážená ramena nástojů

Odolný hliníkový držák nástrojů

Vyvážená ramena nástrojů zaručují ergonomickou práci s nimi,
pro aktivaci nástroje je potřebný jen drobný pohyb. Na přání je
možno soupravu osadit i nástroji se spodním vedením.

Klávesnice pro ovládání zubní soupravy je
integrována v novém robustním držáku
nástrojů z hliníku. Hliníkový povrch je
velmi odolný a může být dezinfikován
běžnými desinfekčními prostředky
používanými v ordinaci.

Předdefinovaný výběr nástrojů
Souprava Planmeca Compact™ i Classic je nabízena s již
předdefinovanou sadou nástrojů. Tato sada obsahuje všechny
základní nástroje včetně integrovaných mikromotorů. Všechna
nastavení nástrojů se provádí pohodlně pomocí ovládacího
panelu soupravy. Nástrojové vybavení lze rozšířit o odstraňovač
zubního kamene, LED polymerační lampu a intraorální kameru.

Funkční design
Boční zdvihový mechanismus křesla a
malá základna plivátkového bloku zvětšují
prostor pro nohy lékaře i asistenta.
Úzká opěrka zad usnadňuje přístup
do dutiny ústní.

Veškeré ovládání jediným
nožním ovladačem
Všechny potřebné funkce lze ovládat
pomocí nožního ovladače soupravy,
máte tak volné ruce a zároveň se snižuje
riziko křížové kontaminace.

Mimořádné pohodlí pro pacienta
Zubní souprava má manuálně polohovatelnou opěrku hlavy a fixní opěrku
pro nohy. Opěrka hlavy s dvojitým kloubem zajišťuje pohodlné polohování
hlavy pacienta. Plynulé a snadné nastavení její délky umožňuje jednoduché
přizpůsobení křesla pacientům různého vzrůstu. Díky fixní opěrce pro nohy
polstrování nemá mezery a je pro pacienta velmi pohodlné.
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Souprava Planmeca Compact™ i Classic
se vyrábí se dvěma různými typy
polstrování, Comfy™ nebo Ultra Relax™,
které jsou dostupné v široké škále barev.
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All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, DentroVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca AINO, Planmeca ARA, Planmeca CAD/CAM, Planmeca Chair,
Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca Noma, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD,
Planmeca PlanClear, Planmeca PlanMill, Planmeca PlanScan, Planmeca Planosil, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner,
Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System,
Proline Dental Stool, ProTouch, Saddle Stool, SmartPan, SmartTouch, Trendy nebo Ultra Relax jsou registrované anebo neregistrované ochranné známky Planmeca v různých zemích.
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Obrázky mohou obsahovat volitelné prvky, které nejsou standardní součástí dodávky. Dostupné konfigurace a vlastnosti se mohou v jednotlivých zemích lišit.
Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Právo na změny vyhrazeno.

