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Od ponad 25 lat kilka tysięcy wyprodukowanych przez
naszą firmę unitów stomatologicznych zainstalowanych
zostało w gabinetach dentystycznych na terenie Polski,
a także poza jej granicami. W 2019 roku obchodziliśmy
25-lecie istnienia firmy. Jesteśmy jedną z najbardziej
innowacyjnych i najważniejszych firm, które przyczyniły
się do dynamicznego rozwoju branży stomatologicznej
w Polsce.
⌐
Produkujemy najpopularniejsze w naszym kraju unity
stomatologiczne marek EXIMA i CERTUS oraz fotele
stomatologiczne marki AMICUS.
⌐
CERTUS i EXIMA to kontynuacja sprawdzonej i docenionej
przez lekarzy technologii pneumatycznej, charakteryzującej
się niedoścignioną niezawodnością i przystępną ceną.
Pneumatyczne sterowanie unitem zapewnia bezawaryjną
pracę i nie ogranicza możliwości wyposażenia stanowiska
pracy w nowoczesne urządzenia elektroniczne, które ją
wspomagają.
⌐
Aktualnie oferujemy 4 wersje unitów w jednej, nowoczesnej
linii wzorniczej, zapoczątkowanej w 2018 roku przez model
NEO – dostępny w marce CERTUS (unit na kolumnie)
oraz EXIMA (unit mocowany do fotela stomatologicznego).
⌐
Na początku 2021 roku naszą ofertę rozszerzyliśmy o model R1,
będący bezpośrednim i odświeżonym następcą podstawowego
i bardzo popularnego modelu X1.

W unitach marki CERTUS specjalnie przeprojektowany
fotel stomatologiczny AMICUS jest integralnie połączony
z blokiem spluwaczki, wzdłuż którego się porusza.
Zaprojektowano go z myślą o maksymalnej wygodzie
pacjenta i wyjątkowym komforcie pracy stomatologa.
⌐
Fotel unitu CERTUS odchylany jest od bloku spluwaczki
o 20 stopni, ułatwiając dostęp do pacjenta z obu stron.
Posiada predefiniowane i edytowalne pamięci oraz
wyposażony jest w wygodną pneumatyczną blokadę
zagłówka.
⌐
Standardowo blok spluwaczki modelu CERTUS NEO
jest lakierowany na biało, ale może być polakierowany
zgodnie z wybranym kolorem tapicerki fotela (dotyczy
wybranych kolorów).

Unit EXIMA jest montowany do fotela stomatologicznego.
Unity te wyposażamy w produkowany przez nas fotel
stomatologiczny AMICUS. Takie zestawienie zapewnia
niezawodność działania dwóch kompatybilnych urządzeń,
połączonych w zintegrowaną całość.
⌐
Unity marki EXIMA obecnie dostępne są w trzech wersjach:
najbardziej popularnym i lubianym przez lekarzy, flagowym
modelu NEO oraz w dwóch wersjach nowego modelu R1:
R1G (górne odciągi) oraz R1D (rękawy wiszące).

Zestawienie standardowego wyposażenia dostępnych unitów
R1

3
CERTUS NEO
1

Liczba górnych odciągów

2

Liczba rękawów aktywnych (w standardzie)

3

Typ lampy bezcieniowej (w standardzie)

4

Kolorystyka unitu

5

Hamulec pneumatyczny ramienia panela

6
7
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EXIMA NEO
5

EXIMA R1G
5

EXIMA R1D
-

4

4

3
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POLARIS – diodowa

POLARIS – diodowa

ISA – halogenowa

ISA – halogenowa

biały/grafitowy

biały/grafitowy

biały/szary

biały/szary

ruchu góra/dół oraz obrotowego

ruchu góra/dół oraz obrotowego

ruchu góra/dół

Silikonowa podkładka pod końcówki

biała

biała

szara

ruchu góra/dół
_

Tacka pod panelem lekarza

duża

duża

standardowa

_
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Tacka na maszcie lampy

standardowa (opcja)

standardowa (opcja)

standardowa (opcja)

standardowa (opcja)
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Blokada zagłówka fotela

mechaniczna

mechaniczna

mechaniczna

10

Kolor podstawy fotela

pneumatyczna
_

czarny

11

Obrotowa sekcja miski spluwaczki

w standardzie

w standardzie

szary
_

szary
_

12

Kolor obudowy bloku spluwaczki

biały lub w kolorze tapicerki (opcja)

13

Sygnalizacja niedomknięcia miski spluwaczki

aktywna podczas ruchu fotela

biały
_

biały
_

biały
_

14

Pojemnik na chusteczki higieniczne

zintegrowany z blokiem spluwaczki

zintegrowany z blokiem spluwaczki

_

_
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Panelik asysty

w standardzie / 4 uchwyty

w standardzie / 4 uchwyty

3 uchwyty (opcja)

3 uchwyty (opcja)

Technologia pneumatyczna.
Niedościgniona niezawodność
i przystępna cena
Wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy w celu doskonalenia autorskich
rozwiązań. Jesteśmy jedyną polską firmą
od postaw produkującą unity stomatologiczne, włącznie z pneumatycznym układem
sterującym.

4

Unikatowe pomysły oraz rozwiązania
produkcyjne zapewniły nam miejsce
w ścisłej czołówce firm, posiadających
dogłębną wiedzę na temat projektowania
i produkcji unitów stomatologicznych.
⌐
Jakość unitów produkowanych w naszej
manufakturze certyfikowana jest surową
normą jakości ISO 13 485.

Elastyczność manufaktury
Ponieważ jesteśmy manufakturą,
a nie fabryką, indywidualne zamówienia
realizujemy zgodnie z konfiguracją,
wybraną przez klienta.
⌐
Jesteśmy w stanie w pełni dopasować
wyposażenie unitu zgodne z potrzebami
zamawiającego, możemy również
zaoferować rozwiązania uwzględniające
pomysły klienta - pod warunkiem, że są
technologicznie możliwe oraz zgodne
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
produkcji sprzętu medycznego.

Nasz nowy dizajn
Model NEO zapoczątkował wyjątkowy dizajn
naszych unitów, wyznaczający nowe trendy
i otwierający kolejny rozdział w historii
rozwoju naszej oferty. To wynik nie tylko
naszego doświadczenia w projektowaniu
unitów stomatologicznych, ale i świeżego
spojrzenia projektantów form użytkowych
na ergonomię unitu.
⌐
Nowoczesny i lekki wygląd nasze unity
zawdzięczają odpowiednio wyważonej
proporcji łuków i kątów ostrych.
Kontrasty widać również w kolorystyce
modelu NEO. Grafitowe tło klawiatury
z kolorowymi oznaczeniami przycisków
estetycznie kontrastuje z bielą panela.
Kolorystyka modelu R1 jest bardziej
stonowana, bazuje na szarościach.
Indywidualny charakter każdego unitu
można podkreślić dzięki szerokiej gamie
kolorów tapicerki oraz lakierów, którymi
możemy pokryć kolumnę bloku spluwaczki
w modelu CERTUS NEO.

Panele lekarza z górnymi odciągami
Panel lekarza w każdym z modeli (oprócz
wersji R1D) posiada specjalną konstrukcję
odciągów o dużym zasięgu, zapewniającym
wygodną pracę. Panel wyposażony jest
w ergonomicznie zaprojektowany uchwyt
ze zintegrowanym przyciskiem hamulca
pneumatycznego. Panel można wyposażyć
w 5 instrumentów, spoczywających na
silikonowej podkładce, którą można łatwo
zdezynfekować i poddać sterylizacji.
⌐
Obrotowa taca o optymalnej powierzchni
użytkowej, przeznaczona do ułożenia na
niej wszelkich niezbędnych dodatkowych
narzędzi przydatnych w trakcie zabiegu,
umieszczona jest pod panelem lekarza.

Klawiatury sterujące
Zaprojektowana od podstaw klawiatura
panelu lekarza i asysty, to pod względem
wygody użytkowania zupełnie nowa jakość.
Funkcjonalnie rozmieszczone przyciski
z jednoznacznie informującymi piktogramami, wyróżniono kolorami i podkreślono
reliefowymi przetłoczeniami. Dzięki temu
użytkownik może trafić w konkretny przycisk nawet bez patrzenia na klawiaturę.

Konfiguracja jakiej potrzebujesz
Wszystkie panele lekarza w unitach
marek CERTUS i EXIMA można wyposażyć
w 5 końcówek. Na paneliku asysty można
umieścić max. do trzech (model R1) lub
czterech (model NEO) końcówek, w tym
końcówki ssaka. Kolejność w jakiej będą
instalowane końcówki, dopasujemy pod
kątem ergonomii najlepszej dla danego
użytkownika. Należy to określić podczas
składania zamówienia.
⌐
Unity naszej produkcji, z wyjątkiem wersji
R1D, posiadają zdejmowane silikonowe
podkładki, przeznaczone do dezynfekcji
i sterylizacji.

Szeroka gama wyposażenia
Dbamy, aby powstające modele unitów
przekonywały użytkowników trwałością
i niezawodnością działania, dlatego też
wyposażamy je w najnowocześniejszy
osprzęt renomowanych producentów,
których jesteśmy przedstawicielem na
polskim rynku:
• instrumenty japońskiego koncernu NSK,
• lampy oświetlające z szerokiej oferty
włoskiej firmy G.COMM,
• kompresory i pompy ssaka oferowane
przez włoską firmę 4TEK.
Na życzenie zamawiającego unity możemy
wyposażyć w urządzenia innych marek.

Niezawodny i szybki serwis
Oferowane przez nas unity są jak dobrze
wykwalifikowana asysta, która pomaga
lekarzowi skupić się na najważniejszych
aspektach zabiegu.
⌐
Dzięki zorganizowanej sieci ponad 150
współpracujących z nami autoryzowanych
firm handlowo-serwisowych, do naszych
Klientów docieramy w ciągu 24 godzin.
Współpracujemy również z firmami
w innych krajach Unii Europejskiej.
⌐
Na naszej stronie www umieszczona
jest interaktywna mapa, która pozwala
w wybranej okolicy w łatwy sposób
zlokalizować autoryzowane przez nas
punkty handlowe i serwisowe.

Konfigurator unitów
www.makromed.com.pl/konfigurator
to adres, pod którym dostępny jest
konfigurator, dzięki któremu w przystępny
i wygodny sposób można skonfigurować
wszystkie dostępne modele unitów, a także
dokonać wyceny nowego stanowiska pracy.
Konfigurator zawiera informacje na temat
wszystkich dostępnych modeli unitów oraz
możliwych do wyboru opcji dodatkowych.
⌐
Wszystkie unity pokazane są w prezentacji
obrotu o 360o.
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Zintegrowany pojemnik
na chusteczki higieniczne
Lampa diodowa z płynną regulacją
mocy oraz barwy światła

Panelik asysty do zamontowania
czterech różnych końcówek
5 górnych odciągów o dalekim zasięgu

Obrotowa sekcja
z miską spluwaczki
Wygodna pneumatyczna
blokada zagłówka
Podkładka na siedzisko
(opcja)
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Zdejmowana podkładka silikonowa,
którą można sterylizować

Fotel odchylany
od bloku spluwaczki o 20o

Sterownik nożny unitu

Klawiatura sterująca wszystkimi
funkcjami unitu i fotela

Ergonomiczna rączka z przyciskiem
hamulca pneumatycznego
Regulacja wody dla każdej końcówki
Duża aluminiowa tacka

Kolumna bloku spluwaczki polakierowana
lakierem w odcieniu koloru tapicerki (opcja)

Sterownik nożny fotela

Lampa diodowa z płynną regulacją
mocy oraz barwy światła
5 górnych odciągów o dalekim zasięgu
Zintegrowany pojemnik
na chusteczki higieniczne

Zdejmowana podkładka silikonowa,
którą można sterylizować

Obrotowa sekcja
z miską spluwaczki
Mechaniczna
blokada zagłówka

Panelik asysty do zamontowania
czterech różnych końcówek
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Klawiatura sterująca wszystkimi
funkcjami unitu i fotela
Ergonomiczna rączka
z przyciskiem hamulca
pneumatycznego
Regulacja wody dla każdej końcówki
Duża aluminiowa tacka

Podkładka na siedzisko
(opcja)

Klawiatura sterująca funkcjami fotela
Sterownik nożny unitu
Sterownik nożny fotela

Lampa diodowa z płynną regulacją
mocy i barwy światła (opcja)
Zdejmowana podkładka silikonowa,
którą można sterylizować

Miska spluwaczki

5 odciągów o dalekim zasięgu
Panelik asysty do zamontowania
trzech różnych końcówek (opcja)

Mechaniczna blokada zagłówka
Klawiatura sterująca
funkcjami unitu i fotela
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Ergonomiczna rączka
z przyciskiem hamulca
pneumatycznego
Standardowa tacka
Regulacja wody
dla każdej końcówki

Podkładka na siedzisko (opcja)

Klawiatura sterująca fotelem

Sterownik nożny unitu
Sterownik nożny fotela

Lampa halogenowa
Miska spluwaczki
Uchwyt ślinociągu
Klawiatura sterująca funkcjami
unitu i fotela

Mechaniczna
blokada zagłówka

Ergonomiczna rączka z przyciskiem
hamulca pneumatycznego

Regulacja wody dla każdej końcówki

5 dolnych (wiszących) rękawów
o dalekim zasięgu

Podkładka na siedzisko (opcja)
Klawiatura sterująca fotelem
Sterownik nożny unitu
Sterownik nożny fotela
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Rękawy silikonowe bez światła
Rękawy silikonowe ze światłem
Biała silikonowa podkładka pod końcówki
Szara silikonowa podkładka pod końcówki
Hamulec pneumatyczny ramienia
Hamulec pneumatyczny ruchu obrotowego ramienia
Sterowanie fotelem
Sterowanie z klawiatury funkcjami bloku spluwaczki
Regulacja wody do każdej końcówki
Dmuchawka 3-funkcyjna DCI
Dmuchawka 3-funkcyjna Mini Mate (Luzani)
Dmuchawka 6-funkcyjna z podgrzewaniem i światłem(Luzani)

S
D

Tacka na narzędzia duża
Tacka na narzędzia na maszcie lampy

Tacka na narzędzia standardowa

S

S

S

4 rękawy aktywne

3 rękawy aktywne

5 górnych odciągów

PANEL LEKARZA

Sterowniki nożne unitu i fotela

Bez fotela (mocowanie do podłogi)

Możliwość montażu do innego fotela

Szara podstawa fotela

Czarna podstawa fotela

S
F

S

Pamięć fotela w pozycji “do spluwaczki”

S
F

S

Predefiniowane i edytowalne pamięci fotela

S

F

S

Pneumatyczna blokada zagłówka fotela

S
F

S

Blokada ruchu fotela podczas pracy końcówki

S

F

F

S

S

S
Fotel Amicus

S

EXIMA R1D
S

CERTUS NEO

W kolorze białym RAL 9016

EXIMA R1G
S

EXIMA NEO

S
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UNIT I FOTEL

Tabela porównawcza opcji oferowanych modeli unitów

EXIMA R1G
S
S
S
D
D
D
D

D
D
P
S
S
D
D

EXIMA R1D
S
D
S
D
D
D
D

D
D
P
W
S
D
D

EXIMA NEO
S
D
D
D
D
S

Ślinociąg przepływowy
Instalacja ssaka do pompy mokrej
Instalacja ssaka do pompy suchej
Instalacja ssaka z separatorem amalgamatu
Układ dezynfekcji rękawów
Zintegrowany pojemnik na chusteczki higieniczne

D
S

D
S
S

Dodatkowa strzykawko-dmuchawka
Sterowanie funkcjami spluwaczki
Sterowanie funkcjami fotela

opcja do wyboru za dopłatą
opcja do wyboru za dopłatą i po dodatkowym uzgodnieniu
standard w przypadku wyboru fotela AMICUS*
standard w przypadku wyboru panelika asysty

D
DU
F
P

*z innym fotelem wymaga dodatkowego uzgodnienia

opcja do wyboru

D
Bezcieniowa diodowa IRIS (G.Comm)

W

S
Bezcieniowa diodowa POLARIS (G.Comm)

standard

W
Bezcieniowa halogenowa ISA (G.Comm)

LAMPA OŚWIETLENIOWA

S
Panelik asysty - 4 końcówki

Panelik asysty - 3 końcówki

S

D

S

W

S

S

D

S

D

D

D

D

S

LEGENDA

S

Sygnalizacja niedomknięcia miski podczas ruchu fotela

-

PANELIK ASYSTY

S

S
Obrotowa sekcja miski spluwaczki

D
S

Odchylany blok spluwaczki

Blok spluwaczki w kolorze tapicerki fotela

Fotel odchylany od bloku spluwaczki

-

S

-

BLOK SPLUWACZKI

CERTUS NEO

11

c

wy

s

i ką

ta

a g ł ó w ka
enia z
Bezszwowa, profilowana
tapicerka Serge Ferrari
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Pikowana nakładka
na siedzisko (opcja)
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Fotelik typu “Siodło”
• Regulacja siedziska w dwóch płaszczyznach
• Indywidualna regulacja kąta nachylenia siedziska
• Pneumatyczna regulacja wysokości
• Chromowana kolumna, podnóżek i podstawa
• 5 kółek
• Także w wersji PRO - regulacja wysokości nogą

Ruchoma sekcja nóg

Klawiatura sterująca z funkcją
pamięci ustawionej pozycji

Cicha,
płynna
praca
dzięki
siłownikom
Linak

Duży zakres ruchu góra-dół

Czarny lub szary kolor podstawy
Sterownik nożny

Fotelik typu “Standard”
• Regulacja wysokości siedziska i podłokietnika
• Pneumatyczna regulacja wysokości
• Chromowana kolumna, podnóżek i podstawa
• 5 kółek
• Także w wersji PRO - regulacja wysokości nogą

Wzornik kolorów tapicerki fotela AMICUS i fotelików

Produkowane przez nas fotele stomatologiczne AMICUS oraz oferowane foteliki pokryte są bezszwową, profilowaną tapicerką renomowanej firmy Serge Ferrari.
Pokrycia charakteryzuje zwiększona trwałość oraz łatwość utrzymania powierzchni fotela w czystości.

F1 beżowy

F4 pomarańczowy

F7 bordowy

F10 granatowy

F11 jasnozielony

F13 ciemnożółty

F9 fioletowy

F14 niebieski

13
F15 ciemnoszary

F16 jasnoszary

F18 brązowy

˾
Producent tapicerki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie oferowanej kolorystyki. Kolory w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych.
Przed dokonaniem wyboru koloru docelowego zalecamy zapoznać się z oryginalnym wzornikiem kolorów.

Kolory lakierów obudowy bloku spluwaczki - unitu CERTUS NEO

biały
standard

pomarańczowy

bordowy

fioletowy

granatowy

ciemnożółty

niebieski

ciemnoszary

jasnoszary

Produkowane przez nas unity wyposażamy w osprzęt japońskiego koncernu NSK

www.NSK.info.pl

Wyprodukowane przez nas unity stomatologiczne
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Z kompleksową ofertą produktów NSK na rynek Polski
można zapoznać się w przygotowanym przez nas katalogu
lub na portalu www.NSK.info.pl

od ponad 25 lat wyposażamy w niezawodne instrumenty
japońskiego koncernu NSK Nakanishi, którego jesteśmy
autoryzowanym przedstawicielem na rynku polskim.
⌐
Firma NSK założona została przez Keiichi Nakanishi w 1930
roku, w Tokyo i od początku swojego istnienia zajmuje się
produkcją sprzętu dla stomatologii. Projektuje, produkuje
i oferuje szeroką gamę produktów i urządzeń niezbędnych
dla funkcjonowania nowoczesnej stomatologii.
⌐
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 z logo NSK są znane
i cenione w ponad 130 krajach. Mimo swojej obecnej
wielkości oraz globalnego zasięgu, koncern NSK pozostaje
od pokoleń firmą rodzinną, co sprawia, że jakość wyrobów,
poziom usług i troska o klientów są jej celami strategicznymi.
⌐
NSK to obecnie światowy lider w produkcji turbin oraz
kątnic i prostnic na mikrosilnik. Jako pierwszy producent
na świecie wprowadził do masowej produkcji końcówki
z korpusami wykonanymi z tytanu.
⌐
Dwie główne serie produktowe oferowane przez koncern to:
• Ti-Max Z (klasa premium)
• S-Max M (klasa advanced)
Oferta NSK zawiera szeroki asortyment urządzeń takich jak
mikrosilniki, skalery czy piaskarki.

Produkowane przez nas unity wyposażamy w lampy włoskiej firmy G.Comm

www.gcomm.info.pl

ISA - lampa bezcieniowa halogenowa
• Dwa poziomy regulacji natężenia światła: 17.000 i 30.000 lux
• Temperatura koloru światła: 5.000 K
• Index odwzorowania kolorów (CRI): >90
• Szybkorozłączne uchwyty (możliwość sterylizacji)

W ofercie posiadamy również gabinetowe lampy sufitowe,
w pełni kompatybilne z lampami montowanymi w unitach.

POLARIS - lampa bezcieniowa diodowa . LED
• 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 wiązki światła od 8.000 do 50.000 lux
• Regulacja temperatury koloru światła od 4.200 do 6.000 K
• Index odwzorowania kolorów (CRI): >90
• Nie generuje promieni UV - brak fotopolimeryzacji
• Dostępna także w wersji z włącznikiem bezdotykowym
• Szybkorozłączne uchwyty (możliwość sterylizacji)

IRIS - lampa bezcieniowa diodowa . LED
• 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 strumienia światła od 8.000 do 50.000 lux
• Regulacja temperatury koloru światła od 4.200 do 6.000 K
• Index odwzorowania kolorów (CRI): >93
• Nie generuje promieni UV - brak fotopolimeryzacji
• Możliwość wyboru 3 programów oświetlenia
• Dostępna także w wersji z włącznikiem bezdotykowym
• Szybkorozłączne uchwyty (możliwość sterylizacji)

Kompresory i pompy ssaka
Kompresory bezolejowe, zasilające urządzenia dentystyczne generują czyste powietrze i nie zanieczyszczają środowiska substancjami szkodliwymi.
Stosowanie kompresora z osuszaczem sprawia, że do torów powietrznych końcówek stomatologicznych nie dostaje się wilgoć, a to przyczynia się do
zwiększenia ich trwałość. Nasze unity standardowo wyposażamy w kompresory firm 4TEK, EKOM oraz DurrDental, a na indywidualne życzenie także
innych producentów. W zależności od potrzeb oraz warunków technicznych, istniejących w gabinecie, unity można wyposażyć w mokry lub suchy
system ssący. Oferowane przez nas unity mogą posiadać kompletną instalację ssaka firmy Cattani. Instalacja taka może współpracować z pompami
ssącymi oferowanymi przez firmy: 4TEK, Cattani i MetaSys.

www.4tek.info.pl
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Nowy biurowiec firmy, projekt arch. Jacek Borkowski

Budynek produkcyjny

ul. Czechosłowacka 1
92-216 Łódź PL
˾
biuro@makromed.com.pl
www.makromed.com.pl

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

Dział Handlowy czynny:
Pn - Pt 8:30 - 15:30
˾
Serwis czynny:
Pn - Pt 8:30 - 14:30

Autoryzowany dystrybutor
Data wydania: 03.2021 / Druk: FingerPrint www.fingerprint.pl

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian oraz aktualizacji prezentowanych produktów.

