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Nowy unit stomatologiczny Planmeca oferuje funkcjonalność i elastyczność dla każdego 
dentysty 
 
Niewielki, szybki i sprytny unit stomatologiczny Planmeca Compact ™ i3 to mądry wybór dla każdego 
dentysty, który ma ograniczoną przestrzeń, a poszukuje funkcjonalnego rozwiązania. Łącząc świetną 
ergonomię, płynność pracy i łatwość obsługi to jest elastyczny unit, który  pozwala stomatologom zarówno 
prawo- jak i leworęcznym pracować wygodnie w dowolnej pozycji. 

Planmeca Compact ™ i jest najpopularniejszym unitem dentystycznym Planmeca - ponad 50 000 instalacji w 
klinikach dentystycznych na całym świecie. Do wypróbowanej, przetestowanej i sprawdzonej linii produktów 
dodawany jest teraz nowy, szybki unit, aby zaspokoić potrzeby wszystkich specjalistów dentystycznych, a 
zwłaszcza tych pracujących w dużych klinikach i sieciach klinik. 

Ramiona unitu z elastycznym zakresem ruchów zajmują niewiele miejsca i zapewniają ergonomię w klinikach 
dentystycznych. Planmeca Compact i3 można przystosować do pracy dla prawo - lub leworęcznego dentysty 
w zaledwie 10 sekund, po prostu przesuwając konsolę instrumentów - bez konieczności przestawiania lampy 
pola pracy. Jest to praktyczne rozwiązanie dla wszystkich klinik, w których kilku dentystów korzysta z tego 
samego unitu, a przestrzeń gabinetu jest ograniczona. 

Dzięki swojej smukłej budowie Planmeca Compact i3 pasuje do każdego układu kliniki. Dzięki dużej 
przestrzeni roboczej dookoła unitu, urządzenie pozwala zespołowi dentystycznemu na komfortową pracę w 
pozycji siedzącej lub stojącej. Mała konsola przyrządów może być ustawiona nad pacjentem, co ułatwia 
utrzymanie ergonomicznej pozycji przez cały dzień. Funkcja obracania urządzenia może być używana do 
dokonywania dalszych drobnych korekt zgodnie z własnymi preferencjami. Urządzenie nadaje się zarówno 
do pracy na dwie, jak i na cztery ręce. 

Planmeca Compact i3 jest łatwy do obsługi i użycia, został zaprojektowany, aby uprościć codzienną 
stomatologię. Intuicyjny panel dotykowy prowadzi użytkownika w preferowanym języku, a prosta konstrukcja 
urządzenia sprawia, że zewnętrzne procedury kontroli infekcji są łatwe i szybkie do wykonania. Unit można 
również dostosować do indywidualnych preferencji i rozbudować o wybrane funkcje, takie jak np. 
zintegrowany skaner wewnątrzustny. 

Aby zaspokoić potrzeby dużych klinik, jedyny w swoim rodzaju system logowania Planmeca PlanID ™ 
umożliwia dentystom natychmiastowy dostęp do osobistych ustawień na dowolnym unicie 
stomatologicznym za pomocą prostego użycia karty. Pomaga to klinikom elastycznie korzystać ze sprzętu, 
ponieważ unitów dentystycznych nie trzeba już przypisywać do konkretnych użytkowników. Wszystkie 
informacje o użytkowaniu są przechowywane w oprogramowaniu Planmeca Romexis® - w ten sposób duże 
kliniki i ich sieci mogą sprawdzić  kiedy, jak i przez kogo urządzenie było używane. 

 „Uważamy, że doskonała ergonomia, łatwość obsługi i płynny przepływ pracy powinny być koniecznością, a 
nie luksusem. Podobnie jak wszystkie nasze modele unitu stomatologicznego, nowy Planmeca Compact i3 
oferuje wszystkie zalety unitów Planmeca, a nawet więcej ”, mówi Jukka Kanerva, wiceprezes działu 
Planmeca Dental Care Units & CAD / CAM. 
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W celu uzyskania więcej informacji, prosimy o kontakt z: 

Jukka Kanerva, Vice President  
Dental care units & CAD/CAM division, Planmeca Oy 
Tel. +358 20 779 5848 
Email: jukka.kanerva@planmeca.com 

 

Planmeca Oy i Grupa Planmeca 
Firma Planmeca Oy jest jednym z wiodących producentów sprzętu dentystycznego na świecie, a oferowane przez nią produkty to: 
cyfrowe unity stomatologiczne, rozwiązania CAD/CAM, światowej klasy sprzęt do obrazowania 2D i 3D oraz kompleksowe 
rozwiązania z zakresu oprogramowania komputerowego. Firma Planmeca z siedzibą w Helsinkach, Finlandia, dostarcza swoje 
produkty do ponad 120 krajów na całym świecie. Jest to największa prywatna firma działająca w tej branży, która opiera swoją 
działalność na zaangażowaniu oraz inwestowaniu w innowacyjne technologie i projektowanie. Planmeca Oy jest częścią fińskiej 
Grupy Planmeca działającej w branży technologii medycznych. Obrót grupy w 2018 roku wyniósł ponad 746 mln EUR i zatrudnia 
prawie 2800 osób na całym świecie.  

www.planmeca.pl 
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