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Planmeca Compact™ i Classic
Idealny wybór do stomatologii zachowawczej

Nadzwyczajnie 
skuteczny
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Optymalny dostęp 
i przyjemny design
Funkcjonalny design unitu Planmeca Compact™ i Classic 
gwarantuje płynną pracę ze znakomitą ergonomią.

Ponadczasowy design, trwała 
konstrukcja
Używamy elementów z aluminium 
malowanych metodą proszkową, aby 
zapewnić najlepszą trwałość. Gładkie 
powierzchnie, malowane metodą proszkową 
spełniają najbardziej rygorystyczne 
wymagania z zakresu ochrony przed 
zakażeniami.

Perfekcyjny dostęp
Fotel mocowany na bloku sanitarnym 
i niewielka podstawa unitu powiększa 
maksymalnie miejsce na nogi dla zespołu 

zabiegowego. Cienki i wąski kształt oparcia 
fotela zapewnia znakomity dostęp do pola 
zabiegowego.

Unikalne połączenie unitu z 
oprogramowaniem klinicznym
Planmeca Romexis® Clinic Management 
umożliwia połączenie wszystkich unitów w 
sieci, gwarantując otrzymywanie danych 
dotyczących sposobu używania i pracy unitu, 
zwiększając efektywność i jakość pracy 
gabinetów dentystycznych.

SIEĆ
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Łatwy do poznania i do pracy
Planmeca Compact™ i Classic posiada tradycyjną klawiaturę membranową 
sterującą wszystkimi ważnymi funkcjami instrumentów, unitu i kontroli infekcji. 
Klawiatura może być także dostępna na ramieniu asysty.

Perfekcyjnie wyważone ramiona instrumentów
Wyważone ramiona instrumentów „od góry” gwarantują ergonomiczne 
użycie instrumentów, gdzie nawet niewielki ruch wystarcza do 
uruchomienia instrumentu. Unit Planmeca Compact™ i Classic może 
posiadać instrumenty z ramionami “od dołu”.

Natychmiastowe dopasowanie do różnych potrzeb
Dowolnie wymieniane instrumenty i łatwo przestawiana konsola 
umożliwiają dostosowanie unitu do preferencji użytkownika bez 
korzystania z jakichkolwiek narzędzi.

Skaner wewnątrzustny jak 
każdy inny instrument
Pełna integracja skanera wewnątrzustnego 
z unitem dentystycznym gwarantuje 
dostęp do danych ze skanowania na żywo, 
bezpośrednio w tablecie zamocowanym 
na unicie.

Cała obsługa w jednym 
sterowniku nożnym
Wszystkimi niezbędnymi funkcjami unitu 
można kierować z trwałego sterownika 
nożnego, nie używając do tego rąk 
i minimalizując niebezpieczeństwo 
zakażeń krzyżowych.
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Znakomity komfort pacjenta
Design fotela odpowiada kształtowi ciała pacjenta i 
zapewnia bezpieczne oraz komfortowe wsparcie.

Najwyższej jakości tapicerki 
gwarantujące trwały komfort
Tapicerka Comfy™ wykonana z trwałej, 
sztucznej skóry. Cienki kształt umożliwia 
łatwy dostęp lekarzowi do pola zabiegowego, 
a bezszwowe wykonanie tapicerki gwarantuje 
zachowanie jej czystości i zapobieganie 
zakażeniom.

Tapicerka Ultra Relax™ wykonana z niezwykle 
trwałej sztucznej skóry i wypełniona 
pianką termoelastyczną dostosowuje się 
perfekcyjnie do kształtu ciała pacjenta, 
gwarantując komfort leczenia nawet przy 
najdłuższych zabiegach.

Black
5607 • Ultra Relax

305 • Comfy

Graphite
5806 • Ultra Relax

703 • Comfy

Metallic Gold
3174 • Ultra Relax

Metallic Silver
5002 • Ultra Relax

Coff ee
705 • Comfy

Walnut
3777 • Ultra Relax

Taupe
3779 • Ultra Relax

Hazel
704 • Comfy

Diplomat Blue
2478 • Ultra Relax

Dark Blue
504 • Comfy

Baltic
2551 • Ultra Relax

Metallic Blue
4020 • Ultra Relax

Deep Sea Blue
604 • Comfy

Steel Blue
401 • Comfy

Azure
2674 • Ultra Relax

708 • Comfy

Sky
2665 • Ultra Relax

707 • Comfy

Petrol
2520 • Ultra Relax

701 • Comfy

Metallic Pine
4304 • Ultra Relax

Lime
4482 • Ultra Relax

602 • Comfy

Sun
5250 • Ultra Relax

Red
1176 • Ultra Relax

702 • Comfy

Purple
9333 • Ultra Relax

706 • Comfy

Cassis
9314 • Ultra Relax

Fuchsia
6583 • Ultra Relax

710 • Comfy

Comfy™ 

Ultra Relax™

Ergonomicznie 
zaprojektowany fotel
Zagłówek z dwoma przegubami zapewnia 
wygodną pozycję dla głowy pacjenta. 
Dzięki płynnej regulacji długości zagłówka, 
fotel można dostosować dla dowolnej 
wielkości pacjenta.

Unity Planmeca można opcjonalnie 
wyposażyć w dwa podłokietniki.

Nakładka dla 
dzieci gwarantuje 

optymalne wsparcie 
dla mniejszych 

pacjentów
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Obrazy mogą zawierać elementy opcjonalne niedołączane przy standardowej dostawie. Dostępne konfiguracje i funkcje mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.  
Niektóre z powyższych produktów mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i regionach. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, DentroVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, 
Planmeca ARA, Planmeca CAD/ CAM, Planmeca CALM, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca Creo, Planmeca Emerald, Planmeca FIT, Planmeca Intra, 

Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, 
Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, Planmeca PlanClear, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, 

Planmeca PlanView, 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 SmartGUI, Planmeca Solanna, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, 
Planmeca Viso, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, Saddle Stool, SmartPan, SmartTouch, Trendy i Ultra Relax 

są zarejestrowanymi bądź niezarejestrowanymi znakami towarowymi Planmeca w różnych krajach.
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Wszystko z jednym programem.

Planmeca Oy projektuje i produkuje pełen asortyment sprzętu stomatologicznego w branży, w tym urządzeń do

 obrazowania 3D i 2D, CAD / CAM, unity dentystyczne i oprogramowanie. Planmeca Oy, jest spółką dominującą fińskiej Planmeca Group, 

jest silnie zaangażowana w polepszenie opieki poprzez innowacje i jest największą prywatną firmą w tej dziedzinie.
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