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jednoduchá obsluha,
fantastický dizajn

Čistý, štíhlý a harmonický dizajn zubní soupravy Planmeca Compacti je ideální 

volbou pro stomatologické praxe hledající vysoce kvalitní zařízení s estetickým 

a osobitým vzhledem. Jednoduchá obsluha a dokonalé hygienické funkce 

zabezpečují výkonné, příjemné a bezpečné pracovní prostředí jak pro uživatele, 

tak i pro pacienty.

• Absence základny křesla pacienta a jeho ultratenké polstrování opěrky zad 

ponechávají mimořádný prostor pro nohy a umožňují udržovat povrch podlahy 

čistý.

• Celkový vzhled křesla doplňuje Vámi preferovaný typ polstrování (Standard, 

Ultra anebo Ultra Metalic). Elastické Ultra polstrování se perfektně adaptuje a 

kopíruje anatomii pacienta, takže poskytuje dokonalý komfort.

• Konzola má pět inteligentních Plug&Perform pozic nástrojů, na které je možno 

připojit kterýkoliv nástroj ze široké nabídky Planmeca.
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Jednoduchá obsluha 
nástrojů
Rameno nástrojů nad pacienta má lehký, 

přesný a perfektně vyvážený pohyb 

umožňující maximální pracovní komfort. 

Velmi malá konzole nástrojů může být 

snadno umístěna v blízkosti ústní dutiny 

bez omezení pohodlí pacienta. 

Hadice nástrojů jsou pokryté silikonem, 

což dělá práci s nástroji jednoduchou a 

příjemnou. Perfektně vyvážené ramena 

nástrojů jsou flexibilní dopředu i do 

stran, čímž je zabezpečen jejich dostatečný 

dosah. Také asistent má dosah na konzoly 

a může během čtyř-ruké práce pohodlně 

připravit nástroje a koncovky.

Důležité  
faktory hygieny
Dokonalý hygienický dizajn soupravy 

napomáhá dentálnímu týmu precizně 

dodržovat hygienické procedury. Všechny 

části vystavené možné kontaminaci jsou 

odnímatelné anebo chráněné návleky.

• Nástroje a odsávací koncovky jsou 

odnímatelné a sterilizovatelné.

• Hygienická membrána na konzole 

nástrojů může být termodezinfikována.

• Ramena nástrojů, hadice a skleněné 

plivátko jsou odnímatelné za účelem 

snadného čištění. 

• Držák operačního světla a proplachovací 

držák nástrojů lze termodezinfikovat.

Automatický 
proplach nástrojů
Pro šetřeni časem při hygienických 

procedurách, je proplach nástrojů soupravy 

vysoce automatizován. 

• QFS – Quick Flush Systém, rychlý proplach 

nástrojů během výměny pacienta.

• IFS – Intensive Flush Systém, intenzivní 

proplach ráno a po posledním 

pacientovi.

Periodické čištění pomocí Planmeca 

Waterline Cleaning Systémem (WCS) a 

čistícího přípravku Planosil se efektivně 

odstraňuje biofilm z vodních rozvodů 

soupravy (DUWL). Automatická, počítačem 

řízená procedura ponechává pH, vůni, chuť 

a chemické složení vody nezměněné. 

Možnosti křesla 
pacienta
• Automatická opěrka nohou má svůj 

pohyb synchronizován s opěrkou zad.

• Volitelné opěrky rukou napomáhají 

pacientovi při nasedáni a vysedání 

z křesla.

• Chirurgická opěrka slouží na znehybnění 

ruky.

• Nová motorická opěrka hlavy má pohyb 

ve třech směrech, což, umožňuje plně 

motorické polohování hlavy. Praktické 

a hygienická ovládání je zabezpečeno 

intuitivním joystickem.

Vytišteno na ekologicky nezávadném
 papíru
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Obrázky mohou obsahovat volitelné části, které nejsou obsaženy ve standardní dodávce. Změny vyhrazeny.
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