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Planmeca wprowadza zupełnie nową koncepcję unitu – Planmeca Sovereign® Classic
Planmeca rozszerza portfel swoich produktów o nowy unit stomatologiczny w klasie premium. Planmeca
Sovereign® Classic oferuje łatwość użycia i elastyczność w dostosowaniu go do potrzeb każdego dentysty.
Ten cyfrowy unit łączy inteligentną kontrolę infekcji i najwyższe standardy użyteczności w pięknie
zaprojektowanym urządzeniu.
Mądrze zaprojektowane detale
Planmeca Sovereign® Classic został zaprojektowany uwzględniając ergonomię, komfort i użyteczność.
Projektując urządzenie uwzględniono wymagania każdej fazy pracy lekarza i asysty. Kompaktowy, wąski
blok spluwaczki umożliwia montaż unitu w każdym gabinecie stomatologicznym.
Łatwość używania
Użytkownik w łatwy sposób może dostosować własne ustawienia i preferowane narzędzia bezpośrednio na
dotykowym panelu sterowania. Funkcje instrumentów można także wybrać i ustawić przy pomocy
sterownika nożnego.
Unit wyposażony jest w konsolę lekarza na 6 instrumentów. Instrumenty można samodzielnie wybrać,
zamontować i przestawiać ich kolejność dzięki szybkozłączkom. Funkcja ręcznego obracania bloku
spluwaczki i fotela powoduje, że unit można swobodnie przestawić tak, aby pasował do dowolnego
pomieszczenia i stylu pracy lekarza. Poręczne, modularne uchwyty Flexy™ na przewody ssące i na
dodatkowe instrumenty wspierają potrzeby każdego zabiegu.
Inteligentne zapobieganie infekcjom
Planmeca Sovereign® Classic posiada najbardziej zaawansowany system zapobiegania infekcjom.
Użytkownik dla swojego unitu dentystycznego może wybrać okresowe czyszczenie lub stałą dezynfekcję.
Wszystkie niezbędne elementy do procedury zapobiegania infekcjom są perfekcyjnie uszeregowane w
logiczne przedziały, łatwo dostępne dla zespołu stomatologicznego.
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Planmeca Oy i Grupa Planmeca.
Planmeca Oy jest jednym z największych producentów sprzętu stomatologicznego, którego produkty są eksportowane do ponad
120 krajów na świecie. Centrala firmy znajduje się w Helsinkach, w Finlandii. Firma jest liderem w wielu segmentach rynku
dentystycznego, projektuje i produkuje pełną gamę sprzętu dentystycznego w tym unity dentystyczne, panoramiczne (2D) i
tomograficzne (3D) aparaty rentgenowskie oraz zaawansowane oprogramowanie. Planmeca jest największą prywatną firmą w
branży sprzętu dentystycznego, która silnie inwestuje w swój dział R&D.
Planowany obrót Grupy Planmeca w 2013 roku ma wynieść około 760 milionów EUR, zatrudnienie wynosi ponad 2,500 osób.
www.planmeca.com / www.planmeca.pl

