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Planmeca Compact i5

POLSKI

Kreatywnie zaprojektowany – wykonany, aby trwale działać

Design• Wszystko dla użytkownika

p. 4

• Łatwy do różnych opcji konfiguracji i przyjazny dla użytkownika unit do różnych
potrzeb
• Praktyczny i logiczny design ułatwia codzienne czynności
• Wytrzymałe i wysokiej jakości materiały wytrzymują próbę czasu
• Elegancki i wspaniale wykonany pasuje do każdej kliniki stomatologicznej

Dobre samopoczucie• Zrelaksowany zespół dentystyczny i pacjenci

p. 6

• Wygodny dostęp do obszaru zabiegowego dzięki fotelowi o wąskim oparciu zawieszonym na bloku spluwaczki
• Idealnie wyważone ramiona gwarantują ergonomiczną pracę
• Siedzisko umożliwia łatwe wchodzenie i schodzenie
• Wygodna tapicerka zapewniająca komfort dla pacjenta
• Duża przestrzeń do pracy dla asysty

™

Planmeca Compact i5
Pięć zasad lepszej opieki nad pacjentem
Nowy unit stomatologiczny Planmeca Compact ™ i5 została zbudowany w oparciu o pięć
podstawowych zasad: nowoczesny design, dobre samopoczucie, czystości, inteligencja
i ciągły rozwój. Wszystkie te założenia są realizowane w każdym detalu, co daje idealne
połączenie funkcjonalności, trwałości, wygody, bezpieczeństwa i estetyki. Jest to wymarzony
unit dla każdego.

Czystość • Bezpieczne środowisko leczenia

p. 8

• Szybsza obsługa pacjenta:
- Pełna integracja i automatyzacja, aby szybciej wykonywać codzienne czynności
• Zapewnienie bezpieczeństwa: pacjentowi, dentystom i asyście
- Zaawansowane systemy do czyszczenia torów wodnych
- Zautomatyzowany system czyszczenia ramion ssących
• Zaawansowana kontrola jakości:
- Wszystkie funkcje kontroli zakażeń są kontrolowane i rejestrowane

Informacja• Inteligentne narzędzia dla inteligentnej stomatologii

p. 10

• Szybki dostęp do indywidualnych ustawień unitu stomatologicznego
• Unit można łatwo podłączyć do sieci internetowej w celu przetwarzania danych
• Monitorowanie w czasie rzeczywistym codziennych czynności personelu gabinetu
• Zaawansowana analiza danych operacyjnych dla właścicieli kliniki

Rozwój• Ciągłe udoskonalanie

p. 12

• Zaprojektowany z myślą o przyszłości
• Rozwiązanie oparte na platformie ukierunkowanej dla przyszłych uaktualnień
• Bezpieczna inwestycja
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Design
Wszystko dla użytkownika
Elegancka i dopracowana w szczegółach konstrukcja unitu
stomatologicznego Planmeca Compact ™ i5 została stworzona,
aby przetrwać próbę czasu. Rozwój produktu zawsze kierujemy na
to, co według nas ma wpływ na dobre wzornictwo - ergonomię,
bezpieczeństwo, komfort i estetykę. W Planmeca Compact i5 te
wartości projektowe zostały dopracowane i udoskonalone do
najwyższego poziomu.

System logowania Planmeca
PlanID ™ umożliwia dostęp do
osobistych ustawień za pomocą
karty pamięci flash.

Gładkie i szerokie zakresy
ruchów ramienia zapewniają
ergonomiczny przepływ pracy.

Kompaktowy
rozmiar

Solidna
konstrukcja dla
każdego pacjenta:
udźwig 185 kg.

Lampa pola pracy Planmeca
Solanna ™ zapewnia znakomitą
widoczność we wszystkich
częściach pola zabiegowego.

Intuicyjny panel dotykowy posiada menu
użytkownika w 25 językach.

Główny materiał, z którego wykonany jest
unit to aluminium, idealnie nadające się do
przetwarzania, zapewniające najwyższą
wytrzymałość i odporność.

Minimalne wymagania
dotyczące miejsca:
2200 mm (wysokość) x
2780 mm (długość) x
1790 mm (szerokość).

Wskaźnik LED pokazuje
stan procedur
czyszczenia, można
go dopasować do
dowolnego koloru
tapicerki.

Wtyczki instrumentów typu “plug-and-play”
umożliwiają korzystanie z instrumentów
unitu w różnych gniazdach.
Mała konsola instrumentów może być
umieszczona w pobliżu pacjenta, w zasięgu ręki.

Szybki i lekki skaner wewnątrzustny Planmeca
Emerald® może być używany i udostępniany tak, jak
każdy inny instrument oraz obsługiwany za pomocą
sterownika nożnego.

Składane siedzisko umożliwia łatwe
wchodzenie i schodzenie z fotela.

Wszystkie istotne funkcje kontroli
zakażeń są uporządkowane w swoich
przedziałach i jest do nich łatwy dostęp.

Podwieszony fotel zapewnia dużą
przestrzeń na nogi zarówno dla
dentysty, jak i asysty.
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Dwa, wysokiej jakości, rodzaje
tapicerki - oba w szerokiej gamie
żywych kolorów.
Szeroki zakres regulacji
wysokości fotela pozwala
wygodnie pracować w
różnych pozycjach.

Sterownik nożny można swobodnie
ustawiać i używać do sterowania wszystkimi
niezbędnymi funkcjami.
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Dobre samopoczucie
Zrelaksowany zespół dentystyczny i pacjenci
Unit stomatologiczny Planmeca Compact ™ i5 został zaprojektowany tak,
aby oferować najbardziej płynny przepływ pracy dla zespołu dentystycznego
i najbardziej przyjemne doświadczenie dla pacjentów w każdym wieku. Dzięki
Planmeca Compact i5 wszystkie zabiegi w klinice stomatologicznej mogą odbywać
się bezstresowo.
Ramiona z
instrumentami od
góry - wypróbuj je
i odkryj różnicę!

Dobre samopoczucie dentysty

Dobre samopoczucie asysty

Dobre samopoczucie pacjenta

Planmeca Compact™ i5 został
zaprojektowany, aby codzienna praca była
prostsza, wygodniejsza i mniej stresująca.

Planmeca Compact i5 jest idealny do pracy
na dwie, jaki i na cztery ręce. Zapewnia
dużo miejsca do pracy dla asysty i łatwy
dostęp do przewodów ssących i innych
podstawowych instrumentów. Wszystkie
funkcje kontroli infekcji są starannie
zorganizowane we własnych przedziałach,
codzienne czynności stają się prostsze i
mniej czasochłonne.

Nasze unity stomatologiczne pozwalają
na przeprowadzenie wstępnej rozmowy z
pacjentem w wygodnej pozycji siedzącej,
utrzymując kontakt wzrokowy. Pomaga to
odprężyć się pacjentowi przed zabiegiem i
zbudować zaufanie do lekarza.

Mała konsola instrumentów dostosowuje
się do wszystkich pozycji pracy, a idealnie
wyważone ramiona instrumentów
gwarantują ich ergonomiczne
wykorzystanie. Zawieszony na bloku
sanitarnym fotel ze zwężonym oparciem
i małą podstawą zapewnia doskonały
dostęp do obszaru zabiegowego,
umożliwiając utrzymanie ergonomicznej
pozycji roboczej przez cały dzień.
Lampa pola pracy Planmeca Solanna™
została zaprojektowana tak, aby
zapewnić doskonałą widoczność w całym
obszarze leczenia.
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Składany podnóżek ułatwia wejście i i
zejście z fotela- szczególnie ważne dla
pacjentów w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych.
Konstrukcja fotela dentystycznego podąża
za kształtem ciała pacjenta i zapewnia
mocne i wygodne podparcie. Tapicerka
Ultra Relax ™ reaguje na ciężar pacjenta
i ciepło ciała, co jest szczególnie cenne
podczas dłuższych zabiegów.
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Szybsze procedury dla szybszej obsługi pacjenta

Czystość

W Planmeca Compact™ i5 wszystkie niezbędne funkcje potrzebne
do rutynowych kontroli infekcji są uporządkowane we własnych
przedziałach dla łatwego dostępu. Ramię konsoli można bez
wysiłku przestawić na stronę asysty, umożliwiając lekarzowi
rozpoczęcie wizyty kolejnego pacjenta, podczas gdy procedury
kontroli infekcji są nadal wykonywane. Oznacza to szybszą
obsługę pacjentów i poprawę jakości.

Bezpieczne środowisko leczenia
Dostępność czystej wody jest podstawową wartością w rozwijaniu naszego produktu.
Praktyczne rozwiązania Planmeca Compact ™ i5 sprawiają, że kontrola infekcji jest wyjątkowo
łatwa, ponieważ wszystkie niezbędne funkcje są starannie zorganizowane, zintegrowane,
zautomatyzowane, sterowane i rejestrowane. Bezpieczne środowisko jest gwarantowane
zarówno dla zespołu stomatologicznego, jak i dla pacjentów.

Bezpieczeństwo dla
wszystkich: pacjenta,
lekarza stomatologa
oraz asysty.

Łatwa zewnętrzna kontrola zakażeń
Gładkie, równomierne powierzchnie unitu ułatwiają czyszczenie,
zapewniając nienaganną kontrolę zakażeń zewnętrznych kluczowy element w bezpiecznym leczeniu stomatologicznym.
Metalowe powierzchnie są niezwykle trwałe i odporne na
środki czyszczące. Wszystkie krytyczne elementy unitu można
sterylizować w autoklawie, a misę spluwaczki można zdjąć i łatwo
wyczyścić.

Bezpieczeństwo pracowników i pacjentów jest
na pierwszym miejscu
Nasze zaawansowane rozwiązania w zakresie uzdatniania wody
gwarantują, że woda dostarczana do ust pacjenta jest czysta,
zapewniając bezpieczne środowisko zarówno dla pacjenta, jak
i zespołu dentystycznego. Wysoce zautomatyzowane systemy
zapewniają, że żaden biofilm mikrobiologiczny nie zaczyna
tworzyć się w torach wodnych unitu stomatologicznego. Można
wybrać okresową lub ciągłą dezynfekcję zgodnie z własnymi
preferencjami.

Doskonałe wyniki i czystsze ramiona ssące
Zaprojektowaliśmy innowacyjny system do czyszczenia ramion
ssących i filtrów. System czyszczenia ramion ssących (STCS)
automatycznie rozcieńcza i rozprowadza środek do czyszczenia
w rurach ssących oraz usuwa z nich całe powietrze w celu
zapewnienia pełnego kontaktu ze wszystkimi powierzchniami
wewnętrznymi. Środek czyszczący pozostawia się na dwie minuty,
zapewniając bardziej skuteczne czyszczenie.
System znacząco upraszcza i automatyzuje proces dezynfekcji
unitów stomatologicznych - zapewniając bezpieczne środowisko
zabiegowe i generalnie czystszy system ssący.
Skuteczność Planmeca STCS została potwierdzona w niezależnym
badaniu * przeprowadzonym w Dublin Dental University Hospital.

Łatwa kontrola zakażeń w
Planmeca Compact™ i5
• Dobra organizacja: Łatwy dostęp do wszystkich
niezbędnych funkcji

* Boyle MA, O’Donnell MJ, Russell RJ, Galvin N, Swan J, Coleman DC. Overcoming the problem of
residual microbial contamination in dental suction units left by conventional disinfection using
novel single component suction handpieces in combination with automated flood disinfection.

• Integracja: Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych
akcesoriów

Journal of Dentistry. 2015. 43(10):1268-1279. doi: 10.1016/j.jdent.2015.07.018. PMID: 26248229.

• Automatyzacja: Zautomatyzowane funkcje
oszczędzają czas
• Wspomaganie: intuicyjny ekran dotykowy prowadzi
użytkownika przez wszystkie etapy
• Nagrywanie: Lepsza kontrola jakości
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Wydajność dzięki informacjom

Informacja
Inteligentne narzędzia dla inteligentnej stomatologii
Szybko zmieniający się świat stomatologii stawia nowe wymagania klinikom
stomatologicznym, szczególnie jeśli chodzi o zwiększenie wydajności i poprawę jakości
świadczonych usług. Z tego powodu opracowaliśmy inteligentne narzędzia cyfrowe, które
pomogą zwiększyć efektywność i przewidywalność działania każdej kliniki na wyższy poziom.

Nawet małe kliniki dentystyczne generują codziennie duże ilości
danych. Cyfrowy sprzęt stomatologiczny Planmeca można łatwo
podłączyć do sieci w celu wygenerowania informacji, które można
wykorzystać do zwiększenia wydajności i poprawy jakości.
Dzięki naszym inteligentnym rozwiązaniom w programie można
obserwować i rejestrować przepływ pacjentów w klinikach,
optymalizować funkcjonowanie gabinetów za pomocą informacji
w czasie rzeczywistym oraz monitorować korzystanie z urządzeń
cyfrowych. Zarówno pojedyncze kliniki, jak i sieci klinik mogą
poprawić planowanie zabiegów, opierając swoje oceny na łatwych do
odczytania statystykach użytkowania. Oferujemy dwie różne opcje
programów:
Romexis® Clinic Management
• Przejrzysta grafika podglądu kliniki - pokazuje status i obłożenie
urządzeń oraz użytkowników

Ustawienia osobiste z Planmeca PlanID™
Planmeca PlanID™ to unikalny system logowania, który umożliwia
wygodny dostęp do spersonalizowanych ustawień urządzenia
stomatologicznego dzięki wykorzystaniu szybkiej karty pamięci
typu flash. Użytkownicy mogą korzystać z własnych ustawień
zabiegowych, ustawień instrumentów i języka, kolorów tła i
innych elementów. Dzięki unitom stomatologicznymi, które
natychmiast dostosowują się do potrzeb różnych użytkowników,
korzystanie z urządzeń do zabiegów staje się znacznie bardziej
elastyczne - poprawia ogólną wydajność.

Planmeca PlanID™
Ustawienia osobiste za
pomocą karty typu flash

• Oszczędność czasu dzięki zaplanowaniu czyszczenia, przeglądów
oraz aktualizacji oprogramowania dla unitów stomatologicznych
• Zarządzania ryzykiem możliwych zakażeń ze zdalnym
monitorowaniem wykonanych cykli kontroli zakażeń
Romexis® Insights
• Monitorowanie sprzętu z dowolnego miejsca przez Internet również za pomocą urządzeń mobilnych
• Możliwość monitorowania trendów, zmian i wskaźników
wykorzystania, w wielu lub w jednej klinice
• Właściciele sprzętu i serwis mają bezpieczny dostęp do informacji o
sprzęcie

Monitorowanie codziennej pracy personelu kliniki w czasie rzeczywistym za
pomocą Romexis® Clinic Management
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Zaawansowana analiza danych operacyjnych dla zainteresowanych
podmiotów biznesowych dzięki Romexis® Insights
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Rozwój
Ciągłe udoskonalanie
Planmeca Compact™ i jest najczęściej sprzedawanym unitem
stomatologicznym Planmeca, stale dodajemy do niego nowe
możliwości i funkcjonalności, aby zaoferować profesjonalistom
stomatologicznym na całym świecie najlepszy możliwy wybór do
pracy. Unit stomatologiczny Planmeca Compact™ i5 to już piąta
generacja ciągle udoskonalanych unitów.

Pięć generacji ciągłego doskonalenia
Ponad 50 000 użytkowników Planmeca Compact™ i na całym świecie
zapewniło nam cenne informacje, które pozwoliły udoskonalić nasz
najpopularniejszy model unitów stomatologicznych, aby zaspokoić
potrzeby dzisiejszych specjalistów dentystycznych. Nieustannie
aktualizujemy nasz unit stomatologiczny o nowe funkcje i możliwości,
zachowując sprawdzone i popularne funkcje w nienaruszonym stanie.
Planmeca Compact i5 stanowi kulminację naszego prawie 50-letniego
doświadczenia w tworzeniu przyjaznej dla użytkownika technologii
dentystycznej.

Bezpieczna inwestycja w przyszłość.
Nasze unity stomatologiczne są znane z unikalnych opcji, które można w
pełni dostosować w zależności od preferencji użytkownika. Aby sprostać
wymaganiom dzisiejszej stomatologii - rosnące wymagania w zakresie
kontroli zakażeń i zapewnienia jakości, różnice w korzystaniu z tych
samych urządzeń, stale rosnący przepływ pacjentów itp. - stworzyliśmy
inteligentne, konfigurowalne rozwiązania, które pozwalają dentystom
skupić się na leczeniu pacjentów podczas, gdy technologia zajmuje
się resztą.

Planmeca Compact ™ i5 ma długą żywotność: został zbudowany w taki
sposób, aby można go było uaktualnić o nowe funkcje i ulepszenia w
dowolnym momencie. To czyni inwestycję naprawdę przyszłościową.
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Tak jak tego chcesz
Wybierz swój ulubiony
Istnieje wiele preferencji ustawień pracy. Planmeca Compact™ i5 oferuje
kilka systemów ramion narzędzi i szeroki zakres instrumentów do wyboru
w celu spełnienia konkretnych potrzeb i wymagań.

1 Unit z ramionami od góry, długość ramion 520 mm
2 Unit z ramionami od góry, długość ramion 340 mm
3 Unit z ramionami od dołu
4 Unit z ramionami z boku
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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.

Zapraszamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych!

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.pl

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, DentroVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca ActiveAqua, 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 PlanDesk, 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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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.

