
Planmeca Sovereign®

Prawdziwe arcydzieło



Zmechanizowana obrotowa podstawa

• Szybka zamiana do pracy dla prawo lub lewo ręcznego stomatologa

• Optymalna skuteczność dla różnych potrzeb klinicznych i pozycji leczenia

• Adoptuje wszystkie szczególne wymagania (np. implantologiczne, 
wykorzystanie CAD/ CAM, protetyczne)

Obrotowy fotel pacjenta i boczny mechanizm podnoszący

• Unikalna pozycja do konsultacji

• Komfortowa pozycja do wejścia i zejścia z fotela

• Możliwość leczenia klinicznego, kiedy pacjent jest w pozycji siedzącej 
(np. potrzeby protetyczne, ekstrakcja zębów, pacjenci z niedowładami)

Regulowane mechanicznie długości oparcia fotela i zagłówka

• Rewolucyjna ergonomia leczenia

• Optymalne pozycjonowanie pacjenta

Idealne dostosowanie do Twoich potrzeb



Ergonomia dla dentysty
• Boczne podnoszenia fotela i 

mała podstawa bloku spluwaczki 
maksymalizują przestrzeń na nogi 
dentysty

• Szeroki zakres regulacji wysokości unitu, 
pozwala na leczenie w pozycji stojącej

• Wolna przestrzeń wokół fotela 
szczególnie przydatna w protetyce

• Regulacja długości oparcia – kluczowe 
znaczenie do wygodnej pozycji pacjenta

• Kształt i konstrukcja oparcia umożliwia 
doskonały zasięg i łatwy dostęp do jamy 
ustnej

• Możliwość leczenia pacjenta w pozycji 
siedzącej

• Wytrzymałe i solidne ramię zapewnia 
wyjątkowy zakres ruchów i sprawności

Rewolucyjna ergonomia leczenia

Ergonomia dla asysty
• Maksymalna przestrzeń dla asysty wraz z 

fotelem, krzesełkiem i tacą obrotową
• Wszystkie instrumenty i ślinociąg 

umieszczone są w dogodnych miejscach 
• Konsola z instrumentami może być 

przeniesiona na stronę asysty dla 
łatwiejszej i efektywniejszej pracy

• Zintegrowany system czyszczenia 
przewodów ssących unitu wraz z 
przepłukiwaniem torów wodnych 
instrumentów 

• Solidne i gładkie powierzchnie 
umożliwiające łatwe czyszczenie i 
zachowanie elegancji

Ergonomia dla pacjenta
• Unikalna pionowa pozycja siedząca 

dla łatwego zejścia i wejścia oraz do 
konsultacji z lekarzem

• Długość oparcia dostosowana do 
rozmiaru pacjenta, dająca optymalne 
oparcie

• Zsynchronizowane ruchy siedziska i 
oparcia dla większej wygody

• Tapicerka Ultra Relax maksymalizuje 
komfort: visco elastyczne wypełnienie, 
doskonale dopasowuje się do kształtu 
pacjenta

• Zaawansowana technologia i stylistyka 
urządzenia dające najlepsze możliwości 
leczenia klinicznego

• Komfort łagodzi możliwy lęk związany z 
leczeniem



Idealne połączenie unitu 
stomatologicznego i 
oprogramowania

Po podłączeniu unitu dentystycznego 
do modułu Planmeca Romexis Clinic 
Management™, wszystkie działania 
użytkownika (np. użycie instrumentów, 
procedury czyszczenia, pozycje krzesła 
itp.) są automatycznie rejestrowane. 
Planmeca dla użytkowników swojego 
sprzętu proponuje szeroki wachlarz 
nowych usług mających wpływ na 
kontrolę jakości i konserwację.

Idealna platforma dla wszelkich istniejących i 
przyszłych innowacji

Unit dentystyczny Planmeca Sovereign® dostarcza 
wszechstronnych możliwości integracji z mikroskopem, 
wewnątrzustnym aparatem rentgenowskim i innymi urządzeniami 
specjalistycznymi. Oferuje również szeroki zakres zintegrowanych 
narzędzi, takich jak mikrosilniki chirurgiczne lub urządzenia do 
endodoncji. Kolejną wspaniałą funkcją jest możliwość wyboru 
źródła i rodzaju wody oddzielnie dla każdego instrumentu.

Rewolucyjny zintegrowany skaner

Planmeca ma zaszczyt przedstawić Planmeca PlanScan™, 
pierwszy wewnątrzustny skaner zintegrowany z otwartymi 
systemami CAD/ CAM. System zapewnia szybkie skanowanie 
w czasie rzeczywistym. Dane są natychmiast dostępne do 
projektowania CAD/ CAM oraz do wytwarzania koron, mostów lub 
szablonów chirurgicznych. Dane z cyfrowego skanowania można 
łączyć z obrazami z aparatów rentgenowskich Planmeca 3D, 
zapewniając doskonały punkt wyjścia do diagnostyki i planowania 
leczenia.

Planmeca Poland
skr.pocztowa 43 | 00-971 Warszawa
tel. 022 497 90 84 | fax 022 824 30 66

biuro@planmeca.pl | www.planmeca.pl
6
.pl

Na zdjęciach mogą występować elementy nie wchodzące w skład standardowej dostawy. Firma zastrzega sobie prawo do zmian.

Planmeca, Planmeca Sovereign, Planmeca Romexis oraz Planmeca PlanScan są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi Planmeca w wielu krajach.
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