Dla Ciebie i Twojego Pacjenta

Sztuka Wzornictwa Medycznego

Znamy sztukę
wzornictwa
medycznego

Dedykowane
Systemy do Leczenia
Stomatologicznego dla
Dentystów i Specjalistów
Higieny Jamy Ustnej

Naszym celem w Fimet jest sprawić,
aby Wasza praca była łatwiejsza.
Pracujemy wspólnie z profesjonalistami z całego
świata i przenosimy ich idee oraz sugestie
do naszych projektów. Jesteśmy partnerem,
który reaguje na Wasze potrzeby
szybko i elastycznie.

Z Uśmiechem Podnosimy Jakość
Opieki Medycznej nad Pacjentem
Dlaczego profesjonaliści stawiają
FIMET ponad innymi markami
• Rozwiązania techniczne i funkcje
własne dostosowane do
wymagań klientów
• Uznana fińska jakość
• Łatwa obsługa
i niedroga eksploatacja
• Zapewnienie maksymalnego
komfortu pacjentom podczas
leczenia
• Zadowolenie pacjentów
– powtórne wizyty
• Pomoc w poprawie wyników
klinicznych i zwiększeniu
produktywności
• Dbałość o profesjonalny
wizerunek Twojej kliniki

Jesteśmy fińską firmą, ale poprzez naszych
globalnych partnerów, jesteśmy obecni
w ponad 50 krajach. Nasze działy rozwoju,
projektowania i produkcji są jednak w Finlandii.
Używamy tylko najwyższej jakości materiałów,
aby zapewnić najnowocześniejsze wzornictwo
i doznania. Wy sami również możecie nadać
unitom Fimet indywidualny styl, mając szeroki
wybór kolorów i wzorów do wyboru.
Z poważaniem,
Jan J. Tollet
President and CEO, Fimet Group
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Neo Continental
System Fimet NEO to połączenie innowacyjnych rozwiązań z eleganckim
wykonaniem. To ergonomiczne, wysokiej jakości unity dentystyczne, które
mogą być dostosowane do potrzeb i preferencji każdego użytkownika.

Po prostu elegancki
Elegancka i stylowa konstrukcja NEO
zawiera wiele drobnych szczegółów,
które mają duży wpływ na codzienną pracę.

Bezpieczny wybór
Zapewnij swoim pacjentom poczucie
bezpieczeństwa. Gładkie powierzchnie
i bezszwowa tapicerka zapewniają łatwe
czyszczenie i dezynfekcję.

Zaprojektowany do pracy
Regulacja pozycji fotela
i zróżnicowane zakresy szybkości
instrumentów, powodują, że fotel idealnie
dopasowuje się do Twojego sposobu pracy.

Kompaktowy
Mała baza unitu oznacza więcej
miejsca do pracy zarówno dla dentysty
jak i asystentki. Wszystko znajduje się
w zasięgu ręki.
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Neo Traditional
System Fimet NEO może być także
wyposażony w podwieszane rękawy
instrumentów dla tych użytkowników, którzy
preferują taki sposób pracy .

Po prostu elegancki
Elegancka i stylowa konstrukcja NEO
zawiera wiele drobnych szczegółów,
które mają duży wpływ na
codzienną pracę.

Bezpieczny wybór
Zapewnij swoim pacjentom poczucie
bezpieczeństwa. Gładkie powierzchnie
i bezszwowa tapicerka zapewniają
łatwe czyszczenie i dezynfekcję.

Zaprojektowany do pracy
Regulacja pozycji fotela i zróżnicowane
zakresy szybkości instrumentów,
powodują, że fotel idealnie dopasowuje
się do Twojego sposobu pracy.

Kompaktowy
Mała baza unitu oznacza więcej
miejsca do pracy zarówno dla dentysty
jak i asystentki. Wszystko znajduje się
w zasięgu ręki.
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Dla Ciebie i Twojego pacjenta
Budowa modułowa unitu Fimet NEO ułatwia organizację pracy lekarzowi
i asystentce. Sprawia także że leczenie jest przyjemniejsze dla pacjenta.
Sterowanie systemem odbywa się za pomocą bezprzewodowego sterownika
nożnego, joysticka lub panelu obsługi

90°
Wysokość może być
regulowana w zakresie
między 45 a 95 cm.

Zapewnia integrację
z kamerami
i monitorami.

Spluwaczka
obrotowa
o 90°.

Mała baza, pasuje
nawet do najmniejszych
przestrzeni.

Łatwy w użytkowaniu
wielofunkcyjny
bezprzewodowy
sterownik nożny.

Miejsce dla
5 instrumentów
na pulpicie
narzędziowym.

90°
Głowica ssaka może
być regulowana
z pozycji godziny 3 do 9.
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Regulacja pozycji fotela
i szybkości obrotowej
instrumentów

Obracane o 90°
i zdejmowane
podłokietniki

Fimet
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Cechy pierwszej klasy
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Tylko uznanej jakości instrumenty stosowane są
w unitach NEO.

Pulpit narzędziowy i blok ssaka wyposażone są
w łatwe do sterylizacji nakładki silikonowe.

Blok ssaka wyposażony jest w węże ssaków
dużej i małej siły ssania a opcjonalne
w instrumenty takie jak dmuchawka, lampa
polimeryzacyjna i kamera wewnatrzustna.

Unit Neo posiada zintegrowany system
przepłukiwania dla wszystkich instrumentów
wykorzystujących wodę.

Blok spluwaczki może zawierać albo
zintegrowany separator amalgamatu albo
zawory selektywne do mokrego systemu
ssącego.

Instrumenty Neo mogą być kontrolowane
zarówno dzięki bezprzewodowemu
sterownikowi nożnemu jaki i przyciskami na
panelu kontrolnym użytkownika.
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Neo Cart
Fimet NEO Cart może być łatwo przystosowany
na potrzeby różnego rodzaju zabiegów, lub
nawet przewieziony do innego pomieszczenia.
Może być użytkowany jako samodzielna
jednostka albo w połączeniu z fotelem NEO,
blokiem ssaka i spluwaczką

Neo Ceiling
NEO Ceiling oszczędza miejsce w gabinecie.
Z nadziemną elegancją i poczuciem przestrzeni,
wygodnie mieści się nawet w małych
pomieszczeniach.
Szeroki zakres
regulacji wysokości
77–97 cm.

12

Fimet

Wystarczy
podłączyć sprężone
powietrze, włączyć
unit i już jest gotowy
do pracy.

Pulpit narzędziowy może być znajdować się
po prawej jak i po lewej stronie pacjenta,
umożliwiając pracę prawo- i leworęcznym
użytkownikom.
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Stołki

Kolory

Stołki Neo mogą być dostarczone w takich
samych kolorach tapicerki jak fotel pacjenta.

Bezszwowe, łatwe do utrzymania w czystości i
przyjemne tapicerki dostępne są w wielu modnych
kolorach.
Połączenie Ultratekstyliów
• powierzchnia 100% Poliuretan
• podłoże 82 % Sztuczny jedwab, 18 % Poliester
NF01
Oliwin *

NF02
Białe złoto *

NF03
Granat

NF04
Zachód słońca

NF06
Gun Metal *

NF07
Mróz *

Stołek siodłowy Neo Ponychair

NF08
Niebiański *
* lśniący
Griffine
• skóra syntetyczna,PVC
NG01
Czarny

NG02
Niebieski

NG03
Fioletowy

NG04
Fioletowy

NG05
Zielony

Stołek Neo Dental

Stołek Neo Classic
Specyfikacje I kolory w tej ulotce mogą różnić się od rzeczywistego produktu
i mogą także ulec zmianie bez uprzedniego powiadomi
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Naszą misją jest
projektowanie
i produkowanie niedrogich,
wysokiej jakości systemów
stomatologicznych dla
zaspokojenia waszych
potrzeb i oczekiwań.
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Opcje i cechy
Fimet Neo może być skonfigurowany korzystając z wielu różnych
opcji i właściwości zgodnie z Twoimi życzeniami i preferencjami.

Pulpit narzędziowy

Blok ssaka

Miejsce dla 5 instrumentów może zawierać następujące opcje:

zawiera:

Elektryczny mikrosilnik(i) z lub bez szczotek, ze światłem

Wysokiej i małej siły ssania węże ssące

Rękaw (y) turbiny ze światłem

Opcjonalnie strzykawkę

Skaler ultradźwiękowy, z lub bez światła

Opcjonalnie lampę polimeryzacyjną

3- lub 6-drożne strzykawki

Opcjonalnie kamerę wewnątrzustną

Lampa polimeryzacyjna
Kamera wewnątrzustna

Blok spluwaczki

Fotel pacjenta

Może być wyposażony w:

zawiera:

Zintegrowany separator amalgamatu

Obracane o 90 stopni i zdejmowane podłokietniki

Zawory selektywne do mokrego systemu ssącego

4 indywidualnie regulowane ustawienia w tym program ostatniego ustawienia

Butelka do czystej wody

Dwuprzegubowy regulowany zagłówek

Odłączane porcelanowe misy

Uginana część podkolanowa siedziska

Filtr ssaka

Standardy

Dodatkowe funkcje i opcje:

CE-zatwierdzone zgodnie Dyrektywą Medyczną 93/42/EC

Lampa zabiegowa LED

IEC 60601-1: 2005 przetestowane

Uchwyt do kamery wewnątrzustnej zintegrowany z monitorem

ISO 9001 and ISO 13485 certyfikowany system jakości

Bezprzewodowy, multifunkcyjny sterownik nożny do sterowania
fotelem i narzędziami
Uchwyt do pojedynczej lub podwójnej standardowej tacy

Zapytaj swojego lokalnego dystrybutora NEO o najnowsze informacje dotyczące produktów i opcji.
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Spluwaczka obraca się w zakresie 90 stopni,
zapewniając więcej pracy asystentce.
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Duży zakres regulacji wysokości (45 – 95 cm)
fotela Neo umożliwia pracę zarówno w pozycji
siedzącej i stojącej.
Każdy moduł unitu NEO – pulpit narzędziowy,
blok spluwaczki, blok ssaka i lampa zabiegowa
– w synchronizowany sposób poruszają się
razem z fotelem.
W ten sposób nie trzeba dostosowywać
np.: lampy zabiegowej podczas leczenia
gdy zmieniasz położenie fotela.
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Professional clothing shown made by Pastelli S.R.L – www.pastelli.com.
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Fimet Oy
Teollisuustie 6
FI-07230 Monninkylä
Finland

Tel: +358 19 521 6600
Fax: +358 19 521 6666

fimet@fimet.fi
www.fimet.fi

