
Planmeca Compacte je nová dentální souprava navržená pro moderní 

a výkonné metody ošetření. Funkce, subtilní profi l a otočná základna 

umožňují soupravu umístit i do ordinací s omezeným prostorem. 

S velmi výkonným nářadím a vysokým stupněm integrace nabízí 

efektivní nástroj pro moderní stomatologii. Výjimečná fl exibilita a čistý 

design činí soupravu stejně vhodnou pro praváky i leváky a pro dvou i 

čtyřruční práci.

• Jednoduchá, stabilní a spolehlivá konstrukce

• Křeslo pacienta se soupravou otočné o 180 stupňů

• Navrženo k užití sacího systému za hlavou pacienta



PLANMECA OY  Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland, tel. + 358-9-75905 500
fax + 358-9-75905 555, e-mail: sales@planmeca.com, www.planmeca.com

Charakteristika:

Vyvážené rameno nesoucí stolík s nástroji nad pacientem poskytuje ideální ergonomii a maximalizuje pracovní komfort

Výběr z více než dvaceti vysoce výkonných nástrojů poskytuje spoustu uživatelem programovatelných nastavení.

Multifunkční nožní ovladač umožňuje hygienické ovládání křesla, soupravy a nástrojů bez pomoci rukou.

Volitelný „Plus pakage“ poskytuje rozšířená specifická ovládání, jako individuální programování pozic křesla pro několik 
uživatelů, rozšířené ovládání nízkých otáček mikromotoru a programovatelné časovače.

Rameno nástrojů, plivátko a operační světlo se pohybuje spolu s křeslem pacienta.

Údržba celistvého a hladkého povrchu je velmi snadná.

Antikontaminační bariéra vysokootáčkových nástrojů předchází průniku kontaminovaných aerosolů do turbínky a hadic

Opěrka hlavy se dvěma klouby umožňuje jednoduché a komfortní polohování pacientovy hlavy a poskytuje zřetelný pohled do 
jeho úst.

Volitelné opěrky rukou a „Ultra“ polstrování pro maximální pohodlí pacienta.

Možnost zabudování intraorální kamery PM Intracam a plochého LCD monitoru.
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Obrázky mohou obsahovat volitelné části, které nejsou obsaženy ve standardní dodávce. Změny vyhrazeny.

Autorizovaní zástupci:
ADR Praha, tel:  257 810 800, e-mail: adr.rosecky@seznam.cz
DENTALEX Hradec Králové, tel: 495 536 144-6, e-mail: info@dentalex.cz
FISCHER DENTAL Liberec, tel:  485 130 700, e-mail: fischerdental@fischerdental.cz
FORMED Novŷ Jičín, tel:  556 701 949, e-mail: info@formed.cz
SET SERVIS České Budějovice, tel:  386 460 713, e-mail: setservis@mbox.vol.cz
VMK Praha, tel:  283 880 150, e-mail: vmk@mbox.vol.cz
JAMRICHDENTA Dolný Lopašov, tel: +421 33 77 941 75, e-mail: jamrichdenta@jamrichdenta.sk
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