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Szanowni Państwo,

Drodzy Klienci i Partnerzy
W tym roku firma Makromed obchodzi 25-lecie działalności.
W 1994 roku podjęliśmy wyzwanie i jako pierwsi, i do tej pory jedyni w Polsce,
rozpoczęliśmy od podstaw projektowanie i produkcję unitów stomatologicznych.
Rok później zyskaliśmy zaufanie japońskiego koncernu NSK Nakanishi
i zostaliśmy w Polsce jego autoryzowanym przedstawicielem.
Mimo coraz większej konkurencji wciąż się rozwijamy, a na najbliższe lata
planujemy nowe inwestycje oraz wprowadzenie na rynek nowych modeli
unitów stomatologicznych.
˾

Roman Żyliński
Założyciel firmy

Krzysztof Zieliński
Założyciel firmy
Prezes Zarządu

Zapraszamy do zapoznania się z wydaniem jubileuszowego katalogu.
Tradycyjnie znajdą w nim Państwo informacje na temat naszej firmy oraz
dokładne zestawienie produkowanych przez nas unitów stomatologicznych
marek CERTUS oraz EXIMA.
˾
W 2017 roku swoją premierę miały zupełnie nowe modele unitów:
EXIMA NEO oraz CERTUS NEO. Już teraz wiemy, że wprowadzenie ich na rynek
było strzałem w dziesiątkę. Z okazji 25-lecia naszej firmy postanowiliśmy
wprowadzić na rynek wyjątkową, limitowaną tylko w ilości 25 sztuk, wersję
unitu stomatologicznego EXIMA NEO. 1% przychodu ze sprzedaży tych unitów
przekazany zostanie na Fundację Gajusz, pomagającą chorym dzieciom.
Zachęcamy do zapoznania się z tą propozycją.
˾
W pierwszym kwartale 2019 roku na naszej stronie www.makromed.com.pl
uruchomiony zostanie konfigurator unitów, który w przystępny i wygodny
sposób umożliwi nie tylko konfigurację wszystkich dostępnych modeli unitów,
ale także pozwoli dokonać wyceny swojego nowego stanowiska pracy.
Oprócz pełnej informacji o wszystkich dostępnych modelach unitów oraz
możliwych do wyboru opcji dodatkowych, unity CERTUS NEO i EXIMA NEO
zostaną przedstawione w każdej z dostępnych wersji kolorystycznych
w prezentacji obrotu o 360o.
˾
Niezmiennie, tak jak od 25 lat, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do współpracy!
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Założyciele firmy i unit nr 1000
Rok 1999

Załoga firmy i unit nr 5000
Rok 2018

Kilka słów o nas

W 2019 roku nasza firma obchodzi 25-lecie swojego istnienia, będąc jednym
z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych twórców dynamicznego rozwoju
branży stomatologicznej w Polsce. Produkujemy najpopularniejsze w naszym
kraju unity stomatologiczne marek EXIMA i CERTUS, fotele stomatologiczne
marki AMICUS oraz foteliki lekarskie.
˾
Dzięki unikatowym pomysłom i wdrożonym do produkcji rozwiązaniom
znajdujemy się w czołówce firm posiadających dogłębną wiedzę na temat
realizacji unitów stomatologicznych.
˾
W naszej ofercie posiadamy dwie marki unitów, a w każdej z nich kilka modeli,
o szerokim zakresie konfiguracji, realizowanej w zależności od potrzeb naszych
Klientów. Wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy w celu doskonalenia
naszych autorskich rozwiązań. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce od podstaw
produkującą unity stomatologiczne, włącznie z pneumatycznym układem
sterującym. Każdy najdrobniejszy element unitów stworzyliśmy w naszym
biurze projektowym, przetestowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji. Samodzielnie wybieramy surowce, z których produkowane są poszczególne elementy
konstrukcyjne; sami opracowujemy i wykonujemy podzespoły elektroniczne.
Każde zamówienie realizujemy indywidualnie i zgodnie z konfiguracją, ustaloną
przez naszych Klientów.
˾
To, co powstaje w naszej manufakturze, weryfikowane jest w oparciu o surową
normę jakości ISO 13 485, wynikającą z zaimplementowanego w naszej firmie
systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Rodzinne relacje,
panujące w firmie, sprzyjają pracy najlepszym specjalistom w branży.
Wspólnie tworzymy nasz etos.

Wyprodukowane przez nas unity są jak dobrze wykwalifikowana asysta,
która pomaga lekarzowi skupić się na najważniejszych aspektach zabiegu.
Nasz serwis zapewnia profesjonalną opiekę nad naszymi produktami.
Dzięki stworzonej sieci współpracujących z nami autoryzowanych firm
handlowo-serwisowych, do naszych Klientów docieramy w ciągu 24 godzin.
Dbamy, aby powstające modele unitów przekonywały użytkowników
niezawodnością, trwałością, funkcjonalnością działania.
˾
Od 1995 roku jesteśmy na rynku polskim autoryzowanym przedstawicielem
japońskiego koncernu NSK Nakanishi, największego obecnie co do wielkości
udziału w rynku producenta końcówek stomatologicznych na świecie.
˾
Mimo obecnej wielkości oraz globalnego zasięgu, koncern NSK Nakanishi
pozostaje od pokoleń firmą rodzinną, co sprawia, że jakość wyrobów,
poziom usług i troska o klientów są jej celami strategicznymi. Od roku 2000
NSK Nakanishi notowana jest na tokijskiej giełdzie papierów wartościowych.
Połączenie rodzinnych tradycji oraz dbałości o markę i jakość z nowoczesnym
modelem prowadzenia biznesu jest receptą na niezwykle dynamiczny wzrost
i rozwój koncernu. Nasza firma podziela te wartości. Od samego początku
wytwarzane przez nas unity stomatologiczne wyposażamy w niezawodne
instrumenty właśnie tego japońskiego koncernu.
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Ekspozycja unitów w siedzibie firmy w Łodzi

Inni o nas

Nos decidimos por Makromed porque buscabamos unos equipos fabricados

exclusivamente en Europa. Nos gustó mucho su construcción. Son unos sillones
muy cómodos tanto para el dentista como para el paciente. Además son muy
resistentes al tener piezas de metal y cerámica y no da ningún tipo de problema,
su mantenimiento es muy sencillo.

Zdecydowaliśmy się na firmę Makromed, ponieważ szukaliśmy sprzętu wyprodukowanego wyłącznie w Europie. Bardzo spodobała nam się jego konstrukcja.
Są to bardzo wygodne unity, zarówno dla dentystów, jak i dla pacjentów.
Są również bardzo odporne, dzięki zastosowaniu elementów z metalu i ceramiki.
Nie stwarzają żadnych problemów, a ich konserwacja jest bardzo prosta.
Dra. Magda Faus López
IVIO - Instituto Valenciano de Investigaciones Odontológicas, Valencia, Spain

Do firmy Makromed trafiłem z polecenia dr. Majida Hedayati.

Zgodnie z zapewnieniami zostałem potraktowany niezwykle sprawnie i fachowo.
Nadal korzystam z ich usług ze względu na bardzo wysoki poziom uprzejmości,
życzliwość oraz znajomość problemów techniki medycznej. Nie tylko sprzedadzą
i zapewnią szybką oraz skuteczną obsługę serwisową, ale co ważne, poświęcą czas
i doradzą. Firma Makromed jest dla mnie bardzo przyjazna, oferuje szeroką ofertę
sprzętową, serwisową a także przystępne i negocjowalne ceny.
Wszystko w atmosferze zaufania i życzliwości.
Dziękuję.
Dr n. med. Jerzy Foczpański

Pracuję na unicie produkcji firmy Makromed od prawie 12 lat.

W tym okresie nie zdarzyło mi się odwołać pacjentów z powodu awarii.
W trakcie długiej i intensywnej eksploatacji mój serwisant wymieniał jedynie drobne
elementy, których nazw już nie pamiętam, ale nie pamięta tego także moja kieszeń.
Po 4 latach użytkowania wymieniłam lampę, nie z powodu awarii, lecz chęci
posiadania nowszego modelu. Osobiście mam porównanie - mój wspólnik pracując
na sprzęcie zagranicznym zmuszony jest gościć serwis znacznie częściej i drożej.
Na chwilę obecną, po tylu latach użytkowania unitu, wymiany wymaga jedynie
tapicerka fotela. Gdybym mogła cofnąć czas, kupiłabym to samo.
Tylko tak dalej, poproszę.
Lek. stom. Joanna Urbaniak

W unitach Makromed najbardziej podoba mi się ich niezmienność konstrukcyjna.

Przeprowadzając wymianę jakiegoś wyeksploatowanego elementu jestem pewien
co do typu czy też sposobu instalacji. Podoba mi się również to, że z biegiem czasu
firma ulepsza unity zwiększając ich wytrzymałość oraz wygląd, a jednocześnie
zachowuje w nich sprawdzone elementy konstrukcyjne. Eksploatacja unitu jest
śmiesznie tania w porównaniu do unitów z innych krajów Europy.
Niektóre części zamienne są nawet 20-krotnie tańsze,
a co najważniejsze dostępne są od ręki!
Mirosław Bruliński
Dental-Expert

Unity firmy Makromed można bardzo dobrze dopasować do indywidualnych

potrzeb klienta, ze względu na elastyczność producenta i krajową produkcję.
Z punktu widzenia serwisu niewątpliwymi zaletami tych unitów są stosowanie
niezawodnych systemów pneumatycznego sterowania pracą oraz łatwy dostęp
do relatywnie tanich części zamiennych. Niezwykle cenię sobie bardzo dobrą
współpracę na linii serwis lokalny - producent.
Klientów powinna przekonać trafiona relacja ceny do jakości unitów.
Janusz Klejdysz
Dent-Service

Na obecnym rynku sprzedaż unitów stomatologicznych jest bardzo trudna.

Wielu lekarzy skuszonych niską ceną wybiera produkty wschodnie, które
w późniejszej eksploatacji mogą rozczarować. Z bogatej oferty sprzętu osobiście
polecam unity polskiej firmy Makromed. Posiadają one cechy, które pozwalają
przekonać do siebie wymagających klientów. Charakteryzują się trwałością
wykonania i niezawodnością pracy. Konfigurowane są indywidualnie, zgodnie
z potrzebami klienta. Moja wieloletnia współpraca z firmą Makromed zawsze
układała się bardzo dobrze. Firma dysponuje bogatym zapleczem specjalistów,
znających na wylot swoje produkty. Zawsze służą fachową poradą i pomocą.
W przypadku awarii potrafią błyskawicznie zareagować, a części zamienne są
dostarczane w przeciągu 24 godzin. Jako stały bywalec ich siedziby, czuję się jak
w rodzinie. Zalety produktów, uzupełniają świetne warunki finansowe.
Zdecydowanie firma godna polecenia.
Łukasz Juśkiewicz
Szenty.pl
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Spojrzenie wstecz
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Premiera modelu Dentana KR 9400
unit typu przystawka.
Założyciele firmy z przyjaciółmi na targach
CEDE 1994

1994

Premiera modelu Dentana KR 9600
unit montowany do ściany

Premiera modelu Dentana 2000 Exima
nowa wersja unitu Dentana 2000

Premiera modelu Dentana 2000
kompletny unit stomatologiczny

1995

1996

Powstaje firma Makromed,
z siedzibą w Łodzi przy
ul. Wierzbowej 35.
Nawiązanie współpracy
z japońskim koncernem NSK.
Uzyskanie przedstawicielstwa
na Polskę.

1997

1999

2001

Wyprodukowanie
tysięcznego unitu.
Przekształcenie firmy
w spółkę jawną.

2002
Nowa siedziba firmy w Łodzi
przy ul. Czechosłowackiej 1.

Przekształcenie formy prawnej
w spółkę komandytową.
Przedstawiciele Koncernu NSK i Firmy Makromed
na Międzynarodowym Kongresie FDI / Poznań 2016

Przystąpienie do
Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

9

Rozpoczynamy produkcję
fotela AMICUS

Premiera unitu EXIMA MAX

Wprowadzamy na rynek markę CERTUS

2007

2011

2012

Wprowadzamy model NEO

2015

2016

2017

2018

2019
Jubileusz 25 lecia
istnienia firmy

Grand Prix CEDE 2015
za unit CERTUS Max
Wyprodukowanie unitu
o nr 5000.

Kontakt
Makromed Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Czechosłowacka 1
92-216 Łódź
Polska
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˾
www.makromed.com.pl
biuro@makromed.com.pl

˾

˾

Telefony:
+48 42 678 88 54
+48 42 678 74 80
+48 42 678 54 52
˾

Dział Handlowy
zaprasza:
Pn - Pt 8:30 - 15:30
˾

+48 696 004 800
+48 696 004 900
˾
Faks:
+48 42 678 54 75

Serwis
służy pomocą:
Pn - Pt 8:30 - 14:30

Silny zespół - silna firma
Dział Handlowy

Anna Kaczmarek

Ewa Rzodkiewicz

Rafał Rytel

Specjalista ds. Sprzedaży
Sprzedaż produktów NSK
a.kaczmarek@makromed.com.pl
tel. wew. 102

Specjalista ds. Administracji
Sprzedaż produktów NSK
e.rzodkiewicz@makromed.com.pl
tel. wew. 103

Sprzedaż unitów stomatologicznych
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
r.rytel@makromed.com.pl
tel. wew. 104

Dział Rozwoju i Marketingu

Marek Żyliński

Członek Zarządu
Manager ds. Rozwoju
m.zylinski@makromed.com.pl
tel. wew. 105

Maciej Żyliński

Członek Zarządu
Manager ds. Marketingu
marketing@makromed.com.pl
tel. wew. 106

Piotr Owczarek
Specjalista ds. Marketingu
p.owczarek@makromed.com.pl
tel. wew. 107

11

Miejsca ekspozycji
Wykaz miejsc ekspozycyjnych

Adres

Mixdent

Aleksandrów Ł.

+48 42 299 18 45

Wojska Polskiego 82

2

Dentis

Białystok

+48 85 744 70 56

Świętego Mikołaja 1/22

3

For Em

Bydgoszcz

+48 730-904-090

Toruńska 151

Marku

Częstochowa

+48 34 367 00 00

Loretańska 31

5

Elmed

Ełk

+48 87 621 65 14

11-go Listopada 13

6

Benko Medical

Gdańsk

+48 58 304 65 46

Piotrkowska 41

7

Medimix

Gorlice

+48 18 353 79 92

11-go Listopada 37

Dentix

Kraków

+48 12 640 31 20

Sołtysowska 12a/6U

L-dent

Lublin

+48 81 527 98 37

Inżynierska 5

1

4

8

1

2

3

9

12

Telefon

10

3

DentalExpert

Łomża

+48 86 479 40 05

Wiejska 5A/1A

11

4

Medical

Łomża

+48 86 218 84 87

Piłsudskiego 8

12

5

Makromed

Łódź

+48 42 678 88 54

Czechosłowacka 1

13

6

Szark

Łódź

+48 42 632 24 05

Kościuszki 36

14

Roydental

Nowogard

+48 913 922 920

Armii Krajowej 28

15

Unident

Olsztyn

+48 89 533 07 02

Masztowa 1

16

Estado Art.

Radom

+48 48 360 17 84

Limanowskiego 69A

7

Dentech

Rzeszów

+48 17 852 36 09

Wyspiańskiego 36

8

Amadar

Warszawa

+48 22 826 43 81

Świętokrzyska 14

18

MDS

Warszawa

+48 732 703 600

Górczewska 216/3A

19

Artstom

Wrocław

+48 71 330 00 32

Lubińska 5

Car-Line

Wrocław

+48 71 799 48 20

Powstańców Śląskich 168

17

16

9

unity stomatologiczne CERTUS, EXIMA

˾ Stan ekspozycji na dzień 1 stycznia 2019 r.

sprzęt stomatologiczny NSK

∙ Przed wizytą prosimy o kontakt z wybranym punktem i potwierdzenie dostępności unitów na ekspozycji.
∙ Wykaz nie uwzględnia zmian związanych z rotacją unitów w punktach dealerskich.

Wykaz miejscowości z autoryzowanymi
firmami handlowo-serwisowymi
▪ Aleksandrów Łódzki
▪ Bełchatów
▪ Białystok
▪ Bielawa
▪ Bielsko Biała
▪ Bolesławiec
▪ Brzeg
▪ Bydgoszcz
▪ Chałupki
▪ Chełm
▪ Ciecierzyn
▪ Częstochowa
▪ Ełk
▪ Gdańsk
▪ Gliwice
▪ Głuchołazy
▪ Gorlice
▪ Gryfice
▪ Horodyszcze
▪ Jarocin
▪ Jeżów Sudeck
▪ Jędrzejów
▪ Katowice
▪ Kętrzyn
▪ Kielce
▪ Knurów
▪ Kobyłka
▪ Konin
▪ Koszalin
▪ Kościan

▪ Kraków
▪ Krosno Odrzańskie
▪ Książ Wielkopolski
▪ Leszno
▪ Lublin
▪ Luboń
▪ Łomża
▪ Łódź
▪ Mierzęcice
▪ Mielec
▪ Mysłowice
▪ Myszków
▪ Nowogard
▪ Nowy Dwór Mazowiecki
▪ Nysa
▪ Olsztyn
▪ Opole
▪ Orle
▪ Ostrowiec Świętokrzyski
▪ Ostrów Wielkopolski
▪ Pawonków
▪ Piekoszów
▪ Piotrków Trybunalski
▪ Płock
▪ Poznań
▪ Puławy
▪ Radom
▪ Rzeszów
▪ Santocko
▪ Siedlce

▪ Sieradz
▪ Skarbimierz
▪ Słupsk
▪ Sopot
▪ Sosonowiec
▪ Starogard Gdański
▪ Strzyżów
▪ Suchy Dwór
▪ Szczecin
▪ Tarnobrzeg
▪ Tarnów
▪ Toruń
▪ Wałcz
▪ Warszawa
▪ Węgrzce Wielkie
▪ Wieluń
▪ Wilkowice
▪ Wolsztyn
▪ Wrocław
▪ Wysoka
▪ Zabrze
▪ Zakopane
▪ Zaleszany
▪ Zamość
▪ Zielona Góra

Gdańsk

Ełk

6

5

Olsztyn

Nowogard

16

14

Łomża

Bydgoszcz

Białystok

10

3

11

2

4

Warszawa
18

Aleksandrów Ł
1

1

Łódź
12

5

13

6

Radom
Lublin

16

Wrocław
19

13

8

9

Częstochowa
9

4

2

Kraków
Na naszej stronie www.makromed.com.pl
znajduje się interaktywna mapa, dzięki której
łatwo zlokalizujesz w swojej okolicy autoryzowane
przez nas punkty handlowe i serwisowe.
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Rzeszów
3

17

Gorlice
7
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Zapraszamy do współpracy firmy handlowe i serwisowe

Program rabatów dealerskich*

Certyfikaty i szkolenia*

Dla współpracujących z nami sprzedawców przygotowaliśmy atrakcyjny
pakiet korzyści, z wysokimi rabatami na czele. Każda firma handlowa otrzymuje korzystny bazowy poziom rabatu, który w zależności od wysokości jej
obrotów może być powiększony.
˾

Z myślą o współpracujących z nami firmach handlowych i serwisowych organizujemy cykliczne szkolenia, zarówno takie, podczas których omawiamy
szczegółowo ofertę unitów naszej produkcji oraz sprzętu stomatologicznego
firmy NSK, jak i techniczne, skierowane do serwisantów, podnoszące
umiejętności, wzbogacające i aktualizujące wiedzę techniczną.
˾

Wszystkie firmy prowadzące działalność handlową i serwisową zachęcamy
do sprawdzenia i skorzystania z tej atrakcyjnej oferty.
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Możliwości ekspozycji produktów*
Prowadzisz firmę handlową, posiadasz przestrzeń ekspozycyjną, na której
mógłbyś zaprezentować unity stomatologiczne naszej produkcji i/lub produkty
firmy NSK, skontaktuj się z nami.
˾
Wszelkie materiały ekspozycyjne dostarczymy na koszt własny, pomożemy
zaaranżować ekspozycję oraz rzetelnie ustalimy obustronie korzystne warunki
współpracy. Współpracujące z nami firmy i punkty handlowe promujemy na
naszej stronie internetowej, w katalogach i innych materiałach reklamowych.

Na zakończenie każdego szkolenia technicznego wręczamy certyfikaty autoryzacji serwisów, uprawniające do świadczenia usług instalacji i dokonywania
napraw gwarancyjnych produkowanych przez naszą firmę unitów.
˾
Zawsze przekazujemy najnowsze informacje w sposób jednoznaczny
i klarowny, dbamy, aby wiedza była zrozumiała dla wszystkich.
Zapewniamy również codzienne merytoryczne wsparcie.
* Szczegóły można uzyskać w Dziale Rozwoju i Marketingu.

Unity stomatologiczne
Unity marki CERTUS
Unity marki EXIMA
Model NEO
Unit jubileuszowy
Dostępne modele
Konfigurator unitów
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Lekkość pracy,

na którą Cię stać!

To hasło, które przyświecało projektantom unitów CERTUS.
˾

W marce tej dostępne są modele: NEO, Max i Standard.
˾
W unitach marki CERTUS przeprojektowany fotel stomatologiczny
jest integralnie połączony z blokiem spluwaczki, wzdłuż którego
się porusza. Fotel może być odchylony od bloku spluwaczki o 20o,
ułatwiając dostęp do pacjenta z obu stron. Posiada predefiniowane
i edytowalne pamięci i wyposażony jest w wygodną pneumatyczną
blokadę zagłówka.
˾
Unity marki CERTUS standardowo wyposażone są w wydajny
ślinociąg przepływowy, indywidualną regulację wody dla każdej
końcówki, przedmuch na każdej końcówce, płynną regulację obrotów,
wewnętrzny obieg wody destylowanej, sterowanie fotelem z pulpitu
lekarza, pneumatyczny hamulec panelu lekarza, a także wygodną
pneumatyczną blokadę zagłówka fotela.
W przypadku wyboru opcjonalnego panelu asysty, dostępne jest
sterowanie z niego wszystkimi funkcjami fotela.

˾
Unity marki CERTUS wyposażamy w lampy oświetlające z szerokiej
oferty włoskiej firmy G.COMM oraz w osprzęt renomowanego
japońskiego koncernu NSK (końcówki ze światłem bądź bez,
mikrosilnik elektryczny lub pneumatyczny, skaler piezoelektryczny,
piaskarkę i inne). Dodatkowo w unicie można zainstalowć panel
asysty, ssak chirurgiczny, kamerę z monitorem oraz inne wysokiej
klasy wyposażenie.
˾
Unit CERTUS Max od standardowego unitu CERTUS odróżnia m.in.
nowy dizajn klawiatury sterującej, ruchoma miska spluwaczki, nowy
panel asysty, pozwalający na zamontowanie aż czterech różnych
końcówek. Osłona bloku spluwaczki unitu CERTUS Max i NEO może
być polakierowana w jednym z kilku kolorów, zgodnie z wybranym
kolorem tapicerki fotela lub indywidualnego upodobania.
˾
Unit CERTUS NEO odróżnia od unitu CERTUS Max nowy dizajn panelu
lekarza i asysty, inna forma klawiatury sterującej i zintegrowany
z obudową pojemnik na chusteczki higieniczne.
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Pewność pracy,

którą pokochasz!

To hasło, które przyświecało projektantom unitów EXIMA.
Od 2000 roku już kilka tysięcy unitów stomatologicznych marki EXIMA
ma swoje miejsce w gabinetach stomatologicznych na terenie całego
kraju, a także poza jego granicami.
˾
Unity marki EXIMA obecnie dostępne są w czterch modelach:
popularnym i lubianym przez lekarzy modelu Max, podstawowych
czyli X1G i X1D (rękawy wiszące) oraz najnowszym NEO.
Unit EXIMA to stanowisko pracy stomatologa montowane do fotela
stomatologicznego lub bezpośrednio do podłogi.
˾
Unity marki EXIMA wyposażamy w produkowany przez nas fotel
stomatologiczyny AMICUS. Takie zestawienie to niezawodność
działania dwóch kompatybilnych urządzeń, połączonych
w zintegrowaną całość.
˾
Każdy unit Exima wyposażony jest w wydajny ślinociąg przepływowy,
indywidualną regulację wody dla każdej końcówki, przedmuch na
każdej końcówce, płynną regulację obrotów, stacjonarny lub ruchomy
blok spluwaczki, wewnętrzny obieg wody destylowanej, sterowanie
fotelem z pulpitu lekarza, pneumatyczny hamulec panelu lekarza.

Dodatkowo unity mogą być wyposażone w panel asysty, instalację
ssaka chirurgicznego, kamerę z monitorem oraz inne wyposażenie,
takie jak końcówki ze światłem bądź bez, mikrosilnik elektryczny
lub pneumatyczny, skaler piezoelektryczny, lampę polimeryzacyjną
czy piaskarkę.
˾
Fotelem oraz funkcjami spluwaczki i lampy można sterować zarówno
z klawiatury panelu lekarza jak i asysty oraz przy użycia sterownika
nożnego.
˾
Unity marki EXIMA standardowo wyposażamy w lampy oświetlające
z oferty włoskiej firmy G.COMM oraz w najnowocześniejszy osprzęt
renomowanego japońskiego koncernu NSK.
Na życzenie unity możemy wyposażyć w urządzenia innych marek.
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Ponad 20 lat rozwijania przez naszą firmę
myśli technicznej w zakresie produkcji unitów
pneumatycznych i wyprodukowanie 5000
niezawodnych stanowisk pracy stomatologa,
teraz połączone z talentem i kreatywnością
projektantów form przemysłowych.
Efekt? Modele EXIMA NEO i CERTUS NEO.
Specjalnie dla Ciebie.

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
W NOWEJ FORMIE

Model NEO oferowany w markach CERTUS i EXIMA to kontynuacja docenionej przez użytkowników, sprawdzonej technologii pneumatycznej,
którą cechuje niedościgniona niezawodność i przystępna cena.
˾
Dizajn modelu NEO, uwzględniając sugestie stomatologów, wyznaczył nowe trendy i otworzył kolejny rozdział w historii rozwoju naszej firmy.
Wygląd NEO to wynik naszego ponad 20-letniego doświadczenia w projektowaniu unitów stomatologicznych i świeżego spojrzenia na formę unitu
przez projektantów form użytkowych. Nowoczesny i lekki wygląd, model NEO zawdzięcza odpowiednio wyważonej proporcji łuków i kątów ostrych.
Kontrasty widać również w kolorystyce. Grafitowe tło klawiatury z kolorowymi oznaczeniami przycisków estetycznie kontrastuje z bielą panela.
Indywidualny charakter każdego unitu można podkreślić dzięki szerokiej gamie kolorów tapicerki. W modelu CERTUS NEO kolumnę bloku spluwaczki
można pokryć jednym z lakierów wybranych z oferowanego wzornika.
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˾

˾

Panel lekarza NEO ze specjalną konstrukcją odciągów o dużym zasięgu
umożliwiającym wygodną pracę, posiada ergonomicznie zaprojektowaną rączkę z przyciskiem hamulca pneumatycznego. Panel może być
wyposażony w pięć instrumentów, spoczywających na nowozaprojektowanej, wygodnej w czyszczeniu i sterylizacji zdejmowanej podkładce
silikonowej. Umieszczona pod panelem lekarza taca, z lakierowanego
aluminium ma optymalną powierzchnię pozwalającą umieścić na niej
dwie standardowej wielkości tacki na narzędzia.
˾

Przyciski reagują z lekkim i jednocześnie wyraźnym kliknięciem.
Panel asysty standardowo zawiera 4 uchwyty i klawiaturę, przy użyciu
której można sterować wszystkimi funkcjami unitu i fotela.
˾

Zaprojektowane od podstaw, umieszczone na panelu lekarza i asysty
klawiatury, to pod kątem ergonomii i wygody użytkowania zupełnie
nowa jakość. Grupy przycisków, oznaczone symbolami graficznymi
i wydzielone kolorami, dodatkowo podkreślono kształtem reliefowych
przetłoczeń. Dzięki temu lekarz może wygodnie trafić w konkretny
przycisk nawet bez patrzenia na klawiaturę.

Blok spluwaczki z obrotową sekcją miski rozbudowano o zintegrowany
pojemnik na chusteczki higieniczne.
˾
Analogicznie jak wszystkie pozostałe modele z naszej oferty, model NEO
wyposażamy w lampy włoskiej firmy G.COMM i osprzęt renomowanego
japońskiego koncernu NSK.

Unit jubileuszowy

Z okazji 25-lecia naszej firmy przygotowaliśmy specjalną, limitowaną wersję*
unitu EXIMA NEO 2019! Powstanie tylko 25 numerowanych egzemplarzy.
Do każdego unitu dołączony zostanie pamiątkowy Certyfikat.
Unit jubileuszowy będzie miał gwarancję producenta przedłużoną
do pięciu lat, a zakupione z unitem instrumenty NSK do dwóch lat.
˾

1%

przychodu od każdego sprzedanego unitu jubileuszowego
przekażemy na działalność opiekującej się nieuleczalnie
chorymi dziećmi Fundacji GAJUSZ.
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˾
Jubileuszowa wersja unitu EXIMA NEO dostępna będzie
w czterech kolorach tapicerki najczęściej wybieranych
przez naszych klientow:
granatowym,
niebieskim,
ciemnoszarym
jasnoszarym.
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Zestawienie dostępnych modeli unitów CERTUS i EXIMA
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CERTUS NEO

CERTUS MAX

CERTUS STANDARD

5

5

5

POLARIS - diodowa, bezcieniowa

POLARIS - diodowa, bezcieniowa

POLARIS - diodowa, bezcieniowa

1

Silikonowe rękawy

2

Typ lampy (w standardzie)

3

Pneumatyczny hamulec ramienia

TAK

TAK

4

Pamięć fotela w pozycji „do spluwaczki”

TAK

TAK

TAK
_

5

Obrotowa sekcja spluwaczki

TAK

TAK

_

6

Sygnalizacja niedomknięcia miski spluwaczki

TAK - aktywna podczas ruchu fotela

_

7

Pojemnik na chusteczki higieniczne

TAK - w bloku spluwaczki

TAK - aktywna podczas ruchu fotela
_

8

Panelik asysty

4 uchwyty - w standardzie

4 uchwyty - opcja

3 uchwyty - opcja

9

Kolor unitu

RAL 9016 - biały

RAL 9016 - biały

RAL 9016 - biały

10 Kolor tapicerki

do wyboru z oferowanego wzornika

do wyboru z oferowanego wzornika

do wyboru z oferowanego wzornika

w kolorze unitu
lub do wyboru z oferowanego wzornika

w kolorze unitu
lub do wyboru z oferowanego wzornika

w kolorze unitu
lub do wyboru z oferowanego wzornika

11 Kolor obudowy bloku spluwaczki

_

Dostępny również w wersji limitowanej 2019
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EXIMA NEO

EXIMA MAX

EXIMA X1G

EXIMA X1D

1

5

5

5

5

2

POLARIS - diodowa, bezcieniowa

POLARIS - diodowa, bezcieniowa

ISA - halogenowa, bezcieniowa

ISA - halogenowa, bezcieniowa

3

TAK
TAK

TAK
_

TAK

4

TAK
_

5
6

TAK
_

TAK
_

opcja
_

opcja
_

7

TAK - w bloku spluwaczki

_

_

_

8

4 uchwyty - w standardzie

3 uchwyty - opcja

3 uchwyty - opcja

3 uchwyty - opcja

9

RAL 9016 - biały

RAL 9016 - biały

RAL 9016 - biały

RAL 9016 - biały

10

do wyboru z oferowanego wzornika

do wyboru z oferowanego wzornika

do wyboru z oferowanego wzornika

do wyboru z oferowanego wzornika
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w kolorze unitu

w kolorze unitu

w kolorze unitu

w kolorze unitu
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EXIMA NEO

D

S

S

EXIMA X1D
S

D

S

S

S

S

F

S

S

S

D

S

S

S

-

S

S

W

Tacka na narzędzia na maszcie lampy

Tacka na narzędzia pod panelem

Strzykawko-dmuchawka 3-funkcyjna

Regulacja wody do każdej końcówki

Sterowanie funkcjami bloku spluwaczki

Sterowanie fotelem

Hamulec pneumatyczny ruchu obrotowego

Hamulec pneumatyczny ramienia

Silikonowa podkładka pod końcówki

Rękawy silikonowe ze światłem

Rękawy silikonowe bez światła

5 rękawów

Czwarty rękaw pneumatyczny

Rękawy dolne

Rękawy od góry

PANEL LEKARZA

Sterownik nożny

Bez fotela (mocowanie do podłogi)

Fotel inny

Predefiniowane i edytowalne pamięci fotela

F
DU

Pamięć fotela w pozycji “do spluwaczki”

F

D

S

S

S

S

S

S

S

S

D

S

S

D

S

S

S

S

D

S

S

S

S

S

S

S

S

D

S

S

D

S

S

S

S

S

S

S

Pneumatyczna blokada zagłówka fotela
Pamięci fotela

S

S
S

S

S

Blokada ruchu fotela podczas pracy końcówki

Fotel Amicus

F

F

S
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S

CERTUS STD

W kolorze białym RAL 9016

CERTUS MAX

S

D

S

S

S

S

S

S

S

S

D

S

S

D

S

S

S

S

S

S

S

S

S

CERTUS NEO

S

EXIMA X1G
S

EXIMA MAX

S

UNIT

Zestawienie opcji wszystkich dostępnych modeli unitów CERTUS i EXIMA
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-

D
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D
D
D

D
D
D

Instalacja ssaka, pompa sucha
Instalacja ssaka, z separatorem amalgamatu

Panel asysty - 3 końcówki

S
S

S
S

Sterowanie funkcjami spluwaczki i lampy
Sterowanie funkcjami fotela

S
W
DU

S
W
DU

Bezcieniowa diodowa POLARIS
Bezcieniowa halogenowa ISA

opcja do wyboru za dopłatą
opcja do wyboru za dopłatą i po dodatkowym uzgodnieniu
standard w przypadku wyboru fotela AMICUS,

D
DU
F

z innym fotelem wymaga dodatkowego uzgodnienia

opcja do wyboru

W

Bezcieniowa inna

D

D
Bezcieniowa diodowa IRIS, z wbudowaną kamerą

LAMPA OŚWIETLENIOWA

D

D

Dodatkowa strzykawko-dmuchawka

Panel asysty - 4 końcówki

D

D

D

Instalacja ssaka, pompa z separatorem

PANEL ASYSTY

S

S

DU

W

S

D

S

S

D

S

D

D

D

S

S

S

Sygnalizacja niedomknięcia miski podczas ruchu fotela
Ślinociąg przepływowy

S

S

Obrotowa miska spluwaczki

D
S

S

D
S

Fotel odchylany od bloku spluwaczki

Odchylany blok spluwaczki

Blok spluwaczki w kolorze tapicerki fotela

standard

DU

W

S

D

S

S

D

S

D

D

D

D

S

-

S

-

S

-

S

LEGENDA

-

-

BLOK SPLUWACZKI

27

Unit CERTUS - przydatne wymiary
940

70

700

1750

82

0

720

150o

70o
1890

90o
20o

180o
wymiary podane w milimetrach

130

940 - 1450

10o
439 - 790
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Minimalna powierzchnia do zamontowania unitu CERTUS i schemat przyłączy

OPIS
A - Rura ø50 PVC
B - Rura ø32 PVC (instalacja ssaka)
C - Rura z gwintem wewnętrznym 1/2" - sprężone powietrze
D - Rura z gwintem wewnętrznym 1/2" - woda
E - Przewód elektryczny 3 x 1,5 mm² Cu (L=500)
F - Przewód elektryczny 2 x 0,75 mm² Cu poprowadzony do pompy ssaka (L=500)
G - Kotwa metalowa M10 wystająca 40 mm nad powierzchnię podłogi (4 szt.)

UWAGI
1. Rura ø32 (instalacja ssaka) poprowadzona do pompy ssaka
bez kolan 90° (2 x 45°)
2. Dopuszcza się przewód ciśnieniowy ø wew. = 6 mm
poprowadzony w osłonie np. peszel
3. Przy pompie ssącej należy umieścić rurę kanalizacyjną ø50 PVC
4. W instalacji wodnej gabinetu należy stosować filtr i zawór
odcinający wodę po zakończeniu pracy
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Unit EXIMA - przydatne wymiary
820

1610 - 2050

70

580

720

0
82

70o
1890

90o
90o

180o
wymiary podane w milimetrach

130

580 - 1530

10o
400 - 850
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135o

Minimalna powierzchnia do zamontowania unitu EXIMA z fotelem AMICUS i schemat przyłączy

OPIS
A - Rura ø 50 PVC
B - Rura ø 32 PVC (instalacja ssaka)
C - Rura z gwintem wewnętrznym 1/2” - sprężone powietrze
D - Rura z gwintem wewnętrznym 1/2” - woda
E - Przewód elektryczny 3 x 1,5 mm² Cu (L=500)
F - Przewód elektryczny 2 x 0,75 mm² Cu poprowadzony do pompy ssaka (L=500)

UWAGI
1. Rura ø 32 (instalacja ssaka) poprowadzona do pompy ssaka
bez kolan 90° (2 x 45°)
2. Dopuszcza się przewód ciśnieniowy øwew. = 6 mm
poprowadzony w osłonie np. peszel
3. Przy pompie ssącej należy umieścić rurę kanalizacyjną ø 50 PVC
4. W instalacji wodnej gabinetu należy stosować filtr i zawór
odcinający wodę po zakończeniu pracy
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Konfigurator unitów
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˾ Zachęcamy do korzystania z nowego konfiguratora unitów, dostępnego pod adresem www.makromed.com.pl/konfigurator

...> wygodne intuicyjne korzystanie ...> pełna oferta unitów marek EXIMA i CERTUS ...> szczegółowe opisy ...> przegląd wszystkich możliwych opcji
...> łatwość oszacowania ceny ...> prezentacja 360o.

Dodatkowa oferta
Fotel Amicus
Foteliki stomatologiczne
Oświetlenia G.Comm
Osprzęt NSK
Kompresory. Pompy ssaka
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Fotelik typu “ROGAL”

Fotel AMICUS

Fotelik typu “SIODŁO”

Regulacja wysokości siedziska i podłokietnika

Duży zakres ruchu góra -dół, ruchoma sekcja nóg

Regulacja siedziska w dwóch płaszczyznach

Pneumatyczna regulacja wysokości

Wygodne w każdym położeniu podparcie lędźwiowe

Indywidualna regulacja kąta nachylenia siedziska

Chromowana kolumna, podnóżek i podstawa

Wielopłaszczyznowa regulacja położenia i wysokosci zagłówka

Pneumatyczna regulacja wysokości

5 kółek

Hermetyczna klawiatura sterująca funkcjami fotela

Chromowana kolumna, podnóżek i podstawa

Cicha praca dzięki najwyższej klasy siłownikom Linak

5 kółek

Kolor obudowy: RAL 9016 - biały

Fotele i foteliki pokryte są bezszwową, profilowaną tapicerką renomowanej firmy Serge Ferrari. Właściwości tych pokryć charakteryzuje większa
trwałość, a powierzchnie fotela są łatwe do utrzymania w czystości. Kolor tapicerki można indywidualnie wybrać z oferowanego wzornika.

Standardowy kolor lakieru obudowy bloku spluwaczki

RAL 9016 - biały
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Dodatkowe kolory lakieru obudowy bloku spluwaczki
(dotyczy wybranych modeli)
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Kolory wydrukowane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od kolorów rzeczywistych.
Przed dokonaniem wyboru koloru docelowego zalecamy zapoznać się z oryginalnym
wzornikiem kolorów.
Producent tapicerki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie
oferowanej kolorystyki.
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Włoska firma G.COMM istnieje od 2004 r. Dzięki wysokiej jakości produkty firmy G.COMM znane są w ponad 30 krajach.
˾
Firma specjalizuje się w produkcji urządzeń usprawniających pracę stomatologów, głównie lamp
diodowych i halogenowych oświetlających pole zabiegowe. Jako jedna z niewielu instaluje
w lampach kamery umożliwiające rejestrację zabiegu.
˾
Produkowane przez nas unity wyposażamy
w lampy firmy G.COMM, której jesteśmy
przedstawicielem na rynku polskim.
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IRIS VIEW - lampa bezcieniowa diodowa . LED

POLARIS - lampa bezcieniowa diodowa . LED

ISA - lampa bezcieniowa halogenowa
• Dwustopniowa regulacja natężenia światła:
17.000 i 22.000 lux
• Temperatura barwy światła: 5.000 K
• Index odwzorowania kolorów (CRI): >90
• Również w wersji z włącznikiem bezdotykowym
• Szybkorozłączne uchwyty (możliwość sterylizacji)

• Źródło światła - 10 diod LED
• Żywotność diod LED ok 50.000 godzin pracy
• Bardzo niski pobór energii elektrycznej
• Nieznaczna emisja ciepła
• Brak układu chłodzenia eliminuje powstawanie hałasu
• Regulacja intensywności strumienia światła
w zakresie: od 8.000 do 35.000 lux
• Płynna regulacja temperatury barwy światła
w zakresie: od 4.200 do 6.000 K
• Index odwzorowania kolorów (CRI): >85
• Również w wersji z włącznikiem bezdotykowym
• Szybkorozłączne uchwyty (możliwość sterylizacji)

• Źródło światła - 8 diod LED o bardzo niskim poborze
energii elektrycznej i nieznacznej emisji ciepła
• Żywotność diod LED ok 50.000 godzin pracy
• Brak układu chłodzenia eliminuje powstawanie hałasu
• Regulacja intensywności strumienia światła
w zakresie: od 8.000 do 35.000 lux
• Płynna regulacja temperatury barwy światła
w zakresie: od 4.200 do 6.000 K
• Index odwzorowania kolorów (CRI): >93
• Wbudowana kamera Full HD z funkcją autofokus,
automatyczną regulacją balansu bieli, 20 -krotnym
optycznym powiększeniem obrazu i 12 -krotnym
powiększeniem cyfrowym
• Możliwość wyboru 3 programów oświetlenia
• Interfejs iOS dostępny na tablet iPad
- do obsługi kamery i lampy
• Szybkorozłączne uchwyty (możliwość sterylizacji)

Dlaczego?
Podstawą genezy Koncernu Nakanishi Seisakusho była założona przez Keiichi Nakanishi w 1930 roku

w Tokyo firma, która pierwotnie powstała w celu produkcji i sprzedaży kątnic stomatologicznych.
Swoją obecną nazwę – NSK Nakanishi – nosi od 1953 roku i od początku swojego istnienia
zajmuje się produkcją sprzętu dla stomatologii. W 1970 roku firma rozszerzyła swoją działalność
o produkcję turbin. Obecnie projektuje, produkuje i dostarcza szeroką gamę produktów i urządzeń
niezbędnych dla funkcjonowania nowoczesnej stomatologii.
˾
NSK jest firmą w pełni i w tradycyjnym rozumieniu japońską, co ma decydujący wpływ na każdy
obszar jej działalności. Nie zysk jest najważniejszy, a dostarczanie jakości, sygnowanej rodzinnym
nazwiskiem Nakanishi, której już czwarte pokolenie zarządza firmą.
˾
NSK to obecnie globalna marka, a jej silne strony to wszechstronny asortyment produktów,
ergonomiczne wzornictwo, wysoka jakość, logistycznie rozwinięta sieć sprzedaży i obsługi klienta.
Niezawodne produkty ze znaczkiem NSK są znane i cenione w ponad 130 krajach. Rozwijając się
jako marka globalna, NSK utworzył spółki-córki, fabryki i centra logistyczne w 12 krajach świata.
˾
NSK to przede wszystkim lider w produkcji instrumentów wysokoobrotowych. Obecnie są to
dwie główne serie produktowe: Ti-Max Z (klasa premium) oraz S-Max M (klasa advanced).
Jako pierwszy producent na świecie wprowadził do masowej produkcji końcówki z korpusami
wykonanymi z tytanu. Korpusy te są praktycznie niezniszczalne i o kilkadziesiąt procent lżejsze,
od wykonanych ze stali nierdzewnej. NSK jest również liderem w produkcji turbin powietrznych
z unikalną, opatentowaną konstrukcją zintegrowanego rotora, który zapewnia bezwibracyjną,
cichą pracę i dłuższą żywotność urządzenia.
˾
Od samego początku produkowane przez nas unity stomatologiczne wyposażamy w niezawodne
instrumenty tego japońskiego koncernu, którego jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem
na rynku polskim.

2016-08-24 22:23:26

Kompleksową ofertę produktów NSK prezentuje witryna www.nsk.info.pl oraz opracowany przez nas
KATALOG PRODUKTÓW NSK
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Kątnice turbinowe / Szybkozłączki
Oferujemy KĄTNICE TURBINOWE o prędkości osiągającej nawet 450 000 obr./ min., różnym stopniu technologicznego zaawansowania
i zróżnicowanym przeznaczeniu. Turbiny są do wyboru na złącza Midwest i Borden oraz szybkozłączki firm: NSK, KaVo, BienAir, W&H, Sirona.
Polecamy najbardziej zaawansowaną klasę Premium, wyższą Advanced, podstawową Basic oraz specjalistyczną klasę Special.

Z900L
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M600L

ze światłem
● Główka

M600

ze światłem
standard

z systemem czystej główki

● Moc
26W
● Prędkość obrotowa 320.000 ~ 400.000 min-1
● Rozmiar główki
Ø12.5 x H 13.1 mm
● Spray wodny
poczwórny
● Korpus
tytanowy & DURAGRIP
● najmocniejsza w swojej klasie

Pana-Max2 M4

bez światła

bez światła

● Główka

standard

● Główka

standard

● Moc
● Prędkość obrotowa
● Rozmiar główki
● Spray wodny
● Korpus

20W
360.000 ~ 430.000 min -1
Ø12.1 x H 13.3 mm
poczwórny
ze stali nierdzewnej

● Moc
● Prędkość obrotowa
● Rozmiar główki
● Spray wodny
● Korpus

20W
350.000 ~ 450.000 min -1
Ø11.2 x H 13.4 mm
pojedynczy
ze stali nierdzewnej

z systemem czystej główki

/

PTL-CL-LED
PTL-CL-LEDIII

FM-CL-M4

ze światłem

bez światła

tytanowa

ze stali nierdzewnej

z systemem czystej główk

Mikrosilniki elektryczne / pneumatyczne
Oferujemy MIKROSILNIKI elektryczne i pneumatyczne o różnym stopniu mocy i niezawodnej stabilności pracy, przeznaczone do współpracy
z wieloma typami kątnic i prostnic. Mikrosilniki elektryczne mogą być wbudowane do unitu.

NBX

NBX N

ze świałem

bez światła

● Zakres obrotów
● Wewnętrzne chłodzenie
● Korpus

NLX nano
● Zakres obrotów
● Moment obrotowy
● Korpus
● Zasilanie
● Wymiary
● Waga

bezszczotkowy
2.000 ~ 40.000 min -1
max. 3.4 Ncm
z tytanu
AC 28V 50/60 Hz
W127 x D149 x H54 (mm)
517 g (z kablem i mocowaniem)

NLX plus
● Zakres obrotów
● Moment obrotowy
● Korpus
● Zasilanie
● Długość
● Waga

1000 - 40.000 min -1
z tytanu
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bezszczotkowy
100 ~ 40.000 min -1
max. 4.0 Ncm
z tytanu
AC 28V 50/60 Hz
68,8mm
517 g (z kablem i mocowaniem)

M40 XS

M40N XS

ze światłem

bez światła

● Zakres obrotów
60 - 40.000 min -1
● Do rękawów typu Midwest
● Korpus
z tytanu

/

p

Ti-Max X205L
ze światłem

● Maksymalne obroty
● Typ mocowania
● Korpus

S-Max M205

FX205m M4

bez światła

32.000 LUX
25.000 min -1
Midwest, obrotowe 360 o
tytanowy & DURACOAT

bez światła

● Maksymalne obroty

25.000 min -1

● Maksymalne obroty

25.000 min -1

● Typ mocowania

Midwest

● Typ mocowania

Midwest

● Korpus

ze stali nierdzewnej

● System chłodzenia

zewnętrzny

● Korpus

ze stali nierdzewnej

Kątnice i prostnice na mikrosilnik

Oferujemy KĄTNICE o prędkości obrotowej od 320 do 450.000 obr./min. Końcówki te znajdują zastosowanie w protetyce oraz w opracowaniu
otwartej komory zęba. Dostępne są w wielu wersjach o różnym stopniu przełożenia spowalniającego lub przyśpieszającego.
Końcówki montujemy na mikrosilniki ze standardowym złączem ISO.

40
Z25L
ze światłem
● Przełożenie
● Typ wierteł
● Główka normalna / rozmiar
● Max. prędkość obrotowa
● Spray wodny
● Korpus

Z95L
1:1
CA Ø2.35
Ø8.9 x H13.4 mm
40.000 min-1
pojedynczy
tytanowy & DURAGRIP

ze światłem
● Przełożenie
● Typ wierteł
● Główka standard / rozmiar
● Max. prędkość obrotowa
● Spray wodny
● Korpus
● Pokrycie

1:5
FG Ø1.6
Ø8.9 x H13.4 mm
200.000 min-1
poczwórny
tytanowy & DURAGRIP
DLC

˾ Instrumenty NSK, w zależności od rodzaju i przeznaczenia, posiadają następujące wybrane cechy:
• wygodne w użyciu szybkozłączki, trwalsze i lżejsze od stalowych łożyska ceramiczne
• system sprayu wodnego do schłodzenia pola zabiegowego i system czystej główki zapobiegający przenikaniu nieczystości do łożysk
• korpusy z tytanu lub stali nierdzewnej, ergonomicznie kształtowane w zależności od ich funkcji lub specjalistycznego przeznaczenia
• światłowód CellularGlass (szkło komórkowe) - w wersjach ze światłem

M25L

M95L

M25

ze światłem
bez światła
● Przełożenie
● Typ wiertła
● Prędkość obrotowa
● Spray wodny
● Korpus

1:1
CA Ø2.35
40.000 min-1
pojedynczy
ze stali nierdzewnej

ze światłem
bez światła
● Przełożenie
● Typ wiertła
● Wymiana wiertła
● Główka
● Prędkość obrotowa
● Spray wodny
● Korpus

bez światła
1:5
FG Ø1.6
przyciskiem
Ø10 x H14.6
200.000 min-1
poczwórny
ze stali nierdzewnej

bez światła
CA Ø2.35
PUSH
40.000 min-1
ze stali nierdzewnej

prostnica

● Przełożenie
● Typ wierteł
● Prędkość obrotowa
● Spray wodny
● Korpus

1:1
CA Ø2.35, HP Ø2.35
40.000 min-1
pojedynczy
ze stali nierdzewnej
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FX65m

FX25m
bez światła
● Typ wiertła
● Mocowanie wiertła
● Max. prędkość obrotowa
● Korpus

M65

M95

prostnica

● Typ wiertła
● Mocowanie wiertła
● Max. prędkość obrotowa
● Korpus

CA Ø2.35
obrotowy pierścień
40.000 min-1
ze stali nierdzewnej

Skalery piezzoelektryczne. Piaskarki
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Skalery piezzoelektryczne

Piaskarka Perio-Mate

Piaskarka Prophy-Mate Neo

Przeznaczone do wygładzania powierzchni
cementu korzeniowego oraz do usuwania złogów
naddziąsłowych za pomocą drgań o wysokiej
częstotliwości.
˾

Do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych,
kieszonek przydziąsłowych, przestrzeni
międzykorzeniowych i implantów.
Znajduje również zastosowanie w ortodoncji.
˾

Zasilana powietrzem końcówka do zabiegów
piaskowania. Wyposażona jest w dwie wymienne
dysze: o kącie 60° oraz 80°.
˾

W skalerach zastosowano moduł sterujący iPezo,
który zapewnia właściwą częstotliwość pracy
dostosowaną do wybranej końcówki skalera.
Źródłem wibracji jest płytka kwarcu umieszczona
w polu elektrycznym.
˾

Końcówką można obracać w zakresie 360°.
Dozowanie ilości podawanego podczas zabiegu
proszku dzięki ruchomemu pierścieniowi osadzonemu na końcówce, jest dokładne i intuicyjne.
˾

Skalery VARIOS firmy NSK oferujemy w wersji
wolnostojącej lub jako zestawy wbudowywane
do unitu stomatologicznego.

Elastyczna i półprzezroczysta nasadka gwarantuje
bezpieczeństwo i wygodę pracy dzięki dobrej
widoczności pola zabiegowego.

Lekka obudowa ze złączem umożliwiającym obrót
o 360° i możliwość zmiany dysz usprawnia pracę.
Pokrywka o kształcie minimalizującym osadzanie się
piasku. Prosta w obsłudze i konserwacji.
˾
Modele piaskarek NSK dostępne są w wersji na złącza
Midwest i Borden oraz wszystkie najpopularniejsze
szybkozłączki.

Kompresory bezolejowe. Pompy ssaka

Kompresory bezolejowe generują czyste powietrze zasilające urządzenia dentystyczne.
Powietrze wytwarzane przez kompresor bezolejowy nie zanieczyszcza środowiska pracy
substancjami obcymi co wpływa na polepszenie warunków higieny pracy.
Oferujemy dwa typy kompresorów:
serię DK produkcji firmy EKOM i serię TORNADO produkowaną przez firmę DurrDental.
Model DK 50 -10
DK50 -10 Z - z podstawą,
DK50 -10 Z DRY - z podstawą i adsorpcyjnym osuszaczem Monzun
• do zasilania 1 unitu stomatologicznego lub urządzeń w laboratoriach dentystycznych
• wielkość zbiornika 10 litrów
• wydajność 70 l/min.
Model DK50 - 2V
• DK50 2V - z podstawą
• DK50 2V DRY - z adsorpcyjnym osuszaczem Monzun
• do zasilania 2 unitów stomatologicznych lub urządzeń w laboratoriach dentystycznych
• wielkość zbiornika 25 litrów
• wydajność 140 l/min.
Model TORNADO 70
• bezolejowy, jednocylindrowy
• w wersji bez osuszacza bądź z osuszaczem
• wielkości zbiornika 20 litrów
• wydajność 70 l/min.
Model TORNADO 130
• bezolejowy, dwucylindrowy
• w wersji bez osuszacza bądź z osuszaczem
• wielkość zbiornika 20 litrów
• wydajność 130 l/min.

W zależności od warunków technicznych istniejących

w gabinecie stomatologicznym unity można wyposażyć
w suchy lub mokry system ssący.
Systemy mogą współpracować z pompami ssącymi firm:
Cattani, Durr Dental oraz MetaSys.
˾
Nasze unity wyposażamy w kompletną instalację ssaka
na którą składaja się: przewody ssące, terminale,
filtr wstępny oraz kolektor firmy Cattani.
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Makromed was established in 1994 and has been contributing to the dynamic development of dental industry
since its foundation. The company is one of the leading
manufacturers of dental units.
We manufacture Exima and Certus units, the most
popular dental units in Poland as well as Amicus dentists’
chairs for adults and children. We offer various types of
units with fitting that might meet every dentist’s expectations. The unique ideas and implemented solutions have
placed us in among the leading companies possessing
in-depth knowledge about developing and manufacturing dental units. The years of work have translated into
years of experience and improvement of our original
solutions. We have contributed our considerable technical know-how to development of the pneumatically controlled units. We do not assemble units based on licence
solutions. We possess our own solutions that determine
how pneumatic signal controlled units operate. We are
the only plant in the country manufacturing dental units
from scratch, along with the pneumatic control unit.
This allows us to provide excellent servicing of our products over many years. Family-like relations among our
company’s employees have induced the best specialists
in the industry to work for us. We all contribute to the
ethos of this place. Another types of units, always worthy
of users’ trust, are developed in this atmosphere.

1994年に設立されたMakromed社は、当初より歯科業
界のダイナミックな発展を牽引する会社で、ポーラ
ンドにおける歯科ユニット・メーカーのリーダーで
す。
弊社は、ポーランドで最も人気のある歯科ユニッ
トのEximaとCertus、歯科椅子Amicusのメーカーで
す。あらゆる歯科医の需要を満たすことのできる、
様々なユニットを提供しております。
生産に導入されたユニークなアイデアのソリューシ
ョンにより、弊社は歯科ユニットの設計と製造に卓
越した知識を持つリーダー的企業である、と言えま
す。独自のソリューションを長期間にわたり改良し
続けることにより、豊富な経験を培ってきました。
弊社は、ライセンス・ソリューションを適用してユ
ニットを作るようなことはしません。ユニット機能
の基幹となる、空圧信号制御のソリューションを自
社で持っております。弊社は、空圧制御システムを
使った歯科ユニットを全て自社生産する、ポーラン
ド国内で唯一の会社です。それにより、長年にわた
り弊社製品への優れたサービスを提供することがで
きます。
弊社は家族的な社内関係を特色としており、そのお
かげでこの業界で最高の専門家を雇用しておりま
す。スタッフ全員で企業精神を育んでおります。こ
の気風の下、ユーザーに信頼される新モデルを次々
に生み出しております。

L’azienda Makromed e’ stata fondata bel 1994 e sin
dall’inizio della propria esistenza e’ uno degli artefici
dello sviluppo dinamico del settore stomatologico e
leader tra i produttori polacchi di unità dentali.
Siamo produttori delle unità Exima e Certus, le piu’
diffuse unità dentali in Polonia, e delle poltrone odontoiatriche e seggiolini Amicus. Abbiamo nella nostra offerta
diversi modelli di unità, le quali apparecchiature sono in
grado di soddisfare le aspettative di ogni dentista.
Grazie ad idee e soluzioni uniche introdotte nella produzione possiamo affermare di trovarci in testa alle aziende
in possesso di una conoscenza approfondita sulla costruzione e produzione di unità dentali. Anni di lavoro sono
anni di esperienze e ottimizzazione di soluzioni originali.
Nello sviluppo delle unità controllate pneumatiche abbiamo messo la nostra notevole conoscenza tecnica. Non
facciamo unità basate su soluzioni di licensing. Siamo
creatori di soluzioni che sono l’essenza del funzionamento delle unità di trattamento controllate con segnale
pneumatico. Siamo l’unica produzione nell’intero paese
che esegue le unità dentali dalle basi, incluso il sistema di
controllo pneumatico. Grazie a questo siamo in grado di
offrire per anni un ottimo servizio dei nostri prodotti.
Le relazioni familiari presenti nella nostra azienda favoriscono il fatto che da noi lavorano i migliori specialisti
del settore. L’ethos di questo posto l’abbiamo creato noi
tutti. In questa atmosfera nascono i successivi modelli di
unità, sempre affidabili.

Makromed se fundó en 1994 y desde sus inicios como
una de las empresas implicadas en crecimiento dinámico
la industria dental, y líder entre los fabricantes polacos
de equipos dentales.
Somos el fabricante de sillones dentales mas populares
en Polonia conocidos como Exima y Certus, así como el
módelo Amicus. Ofrecemos varios modelos de unidades,
cuyo equipo puede satisfacer las expectativas de cada
dentista.
Gracias a las ideas y soluciones únicas implementadas
en la producción, podemos decir que estamos a la vanguardia de las empresas con un profundo conocimiento
sobre la construcción y producción de unidades dentales.
Los años de trabajo son años de experiencia y mejora
continúa de nuestras propias soluciones.
Aprovechamos nuestro extenso conocimiento técnico
para el desarrollo de unidades controladas neumáticamente. Nuestras propias soluciones constituyen la
esencia del funcionamiento de las unidades controladas
por una señal neumática.
Somos el único fabricante de Polonia que realiza todo
el proceso de fabricación. Fabricamos todos los elementos de nuestros sillones incluído el sistema neumático sin
ninguna licencia externa. Gracias a esto, proporcionamos
un excelente servicio para nuestros productos durante
muchos años.
El espíritu familiar de la empresa crea un ambiente de
confianza y comodidad que aumenta la productividad
y fortalece las relaciones laborales con los mejores especialistas del sector.

Die Firma Makromed wurde im Jahr 1994 gegründet.
Von Anfang an ist sie Triebmotor für die dynamische
Entwicklung des polnischen Dentalmarktes und führend
unter den polnischen Herstellern von Dentaleinheiten.
Unsere Behandlungseinheiten Exima und Certus
befinden sich unter den in Polen populärsten Dentalgeräten, da sie perfekt auf die Erwartungen der polnischen
Zahnärzte hin ausgerichtet sind. Aber auch Die Dentalliegen und Behandlungsstühle Amicus stammen aus
unserer Produktion.
Aufgrund innovativer Ideen, die wir in einzigartige
Lösungen münden lassen, sind wir eines der wenigen
Unternehmen, die über Wissen in der Entwicklung und
der Produktion von Dentaleinheiten verfügen. So versetzt
uns unsere jahrelange Erfahrung immer wieder in die
Lage, proprietäre Lösungen zu entwickeln und unsere
pneumatischen Behandlungseinheiten mit einem hohen
Maß an eigener Technik zu versehen, die nicht auf
Lizenzen basiert. Wir sind daher das einzige polnische
Unternehmen, welches Dentaleinheiten einschließlich
des pneumatischen Steuerungssystems von Grund auf
selbst herstellt. Dies hat zur Folge, dass wir über sehr
viele Jahre in der Lage sind, einen ausgezeichneten
Service für unsere Produkte sicher zu stellen.
Das familiäre Zusammensein in unserem Unternehmen
trägt dazu bei, dass bei uns die besten Fachkräfte der
Branche arbeiten. In dieser von Zusammenhalt geprägten
Atmosphäre entstehen auch in Zukunft weitere Dentaleinheiten, die sich das Vertrauen ihrer Nutzer verdienen.

Компания Makromed была основана в 1994 году
и с самого начала своего существования является
одной из движущих сил динамичного развития
стоматологической отрасли, а также лидером
среди польских производителей стоматологических
установок.
Мы являемся производителем наиболее популярных
в Польше стоматологических установок Exima и
Certus, а также стоматологических кресел и стульев
Amicus. В нашем предложении также представлены
различные модели установок, оснащение которых
удовлетворит ожидания любого стоматолога.
Благодаря уникальным идеям и внедренным в
производство решениям, мы можем утверждать,
что находимся в числе лидирующих компаний,
располагающих фундаментальными знаниями о
конструировании и производстве стоматологических
установок. Годы работы - это годы опыта, а также
совершенствования авторских решений. В разработку
установок с пневматическим управлением мы внесли
собственные уникальные технические решения.
Мы не создаем установки на основе лицензионных
решений. Мы являемся владельцем решений,
свидетельствующих о сущности функционирования
установок, управляемых пневматически. Мы
являемся единственным предприятием в стране,
которое изготавливает полностью все узлы установки,
включая пневматическую систему управления.
Благодаря этому мы способны обеспечить
превосходное сервисное обслуживание нашей
продукции на протяжении многих лет.
Семейная атмосфера, царящая в нашей компании,
способствует тому, что у нас работают лучшие
специалисты в отрасли. Мы вместе создаем успех
этого места. В такой обстановке создаются новые
модели установок, всегда достойные доверия
пользователей.
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Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian
oraz aktualizacji prezentowanych produktów.
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