Lupy
premium

Komfort dla
Twojego wzroku
Dzięki lupom wykonanym indywidualnie w Danii,
z materiałów klasy premium, poczujesz prawdziwy
komfort pracy w powiększeniu.

Szeroki wybór powiększeń w systemie Galilean i Kepler
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Zobacz więcej www.examvision.pl

Unikalna optyka,
perfekcyjne
wykonanie w Danii

›
›
›
›
›

wysoka jasność oraz duże pole widzenia i głębia ostrości
korekcja każdej wady wzroku w teleskopach i szkłach otaczających
indywidualna odległość robocza i kąt deklinacji teleskopów
doskonały układ optyczny od dostawcy Leica
komfortowe i bezpieczne dla siatkówki oświetlenie LED

Lupy wykonywane na zamówienie na podstawie indywidualnych pomiarów

Indywidualne pomiary rozstawu źrenic

Komfort i ergonomia

Optymalna odległość robocza

Komfort i ergonomia pracy

Zapraszamy na pomiary oraz konsultacje
podczas spotkań indywidualnych i konferencji
KALENDARZ 2018 - www.getwell.pl

Tomograf
Pantomograf

Zmienne pole
obrazowania 3D
PAPAYA 3D to wszechstronny tomograf wiązki stożkowej. Rozdzielczość
75 μm w trybie ENDO (4x5 cm) pozwala na rozpoznawanie najdrobniejszych
szczegółow. Pole obrazowania 14x14 cm umożliwia pełną diagnostykę szczęki,
żuchwy oraz zatok. W standardzie pantomograf z Multi-Focus – aż 5 obrazów
z jednej ekspozycji. Dostępna opcja z cefalostatem (3 oddzielne sensory).
W ofercie również Pantomograf PAPAYA oraz PAPAYA PLUS (z cefalostatem).

Multi FOV – wybór pola obrazowania w zakresie 4x5 cm – 14x14 cm
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PORT-X
Sprawdzone
mobilne RTG
PORT-X to linia aparatów bezprzewodowych o bardzo wysokiej
jakości obrazowania. Ostre zdjęcia o dużym stopniu kontrastu
dzięki generatorowi wysokiej częstotliwości i lampie TOSHIBA.
Bardzo krótkie czasy ekspozycji i niskie natężenie prądu
minimalizuje dawkę promieniowania.

Zestawy z radiografią PORT VIEW lub skanerem PSP

Znieczulenie
komputerowe

Perfekcyjne
znieczulanie

Lista gabinetów z Calaject™
www.calaject.pl

Calaject™ to sprawdzona skuteczność znieczulania
bez dodatkowych kosztów poza standardową igłą i ampułką.
Perfekcyjnie wyważony stalowy uchwyt dozujący o idealnie
dobranej średnicy i wadze* pozwala na pewny chwyt i stabilne
podparcie palców. Automatyczna aktywna aspiracja oraz stała
kontrola ciśnienia zapewniają bezpieczeństwo i pełen komfort.
*średnica uchwytu 12 mm, waga 50 g

Dlaczego już ponad 600 gabinetów
w Polsce używa duńskiego znieczulenia
komputerowego CALAJECT?

› wygodne i proste znieczulanie dzieci i dorosłych
› bezprzewodowy, niewielki panel sterujący
› standardowe igły i ampułki jak do karpuli

Trzy wygodne w obsłudze programy znieczulania - prosta kontrola prędkości

CALAJECT ułatwia wygodne stosowanie różnorodnych
technik znieczulania miejscowego:

› śródwięzadłowe (PDL), podniebienne, doprzegrodowe i dobrodawkowe (PROGRAM I)
› nasiękowe (PROGRAM II)
› przewodowe (PROGRAM III)

www.getwell.pl

Ergonomiczne
krzesła

Pracuj komfortowo
i bez bólu

Dynamic®

Dynamic® krzesło z dynamicznym
dostosowaniem do pozycji pracy
Unikalny mechanizm nożycowy krzesła Dynamic® automatycznie
zmienia ustawienia siedziska i podpórki lędźwiowej, dostosowując
je optymalnie do pozycji pracy. Dynamic® utrzymuje ochronną
krzywiznę lędźwiową zarówno w aktywnej, jak i w biernej pozycji
siedzącej, minimalizując obciążenie kręgosłupa.

Krzesła BQE - zaprojektowane przez fizjoterapeutów
w Holandii do całodniowej ergonomicznej pracy.

Wysokiej jakości
tkaniny:
aż 48 kolorów
do wyboru!

Krzesła BQE umożliwiają wyższą pozycję pracy, z zalecanym kątem ugięcia nóg 110º.
Różne profile siedzisk i podpórek lędźwiowych, a także łatwa regulacja w czterech
zakresach zapewniają pełen komfort.

ErgoSolex™

CorrectSit™

BackUp™

Wybierz krzesło najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb
Stabilna stalowa konstrukcja, wysokiej jakości kółka, różne wysokości cylindrów, szeroki wybór podłokietników.

Getwell Sp. z o.o., ul. Milczańska 48a/1, 61-248 Poznań
tel.: +48 61 870 82 10, +48 698 216 889, biuro@getwell.pl, www.getwell.pl

Getwell od wielu lat dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania poprawiające komfort i ergonomię pracy w stomatologii i medycynie.
Reprezentujemy w Polsce: lupy indywidualne ExamVision, znieczulenie komputerowe Calaject Ronvig, radiologia Genoray i 3Disc oraz krzesła ergonomiczne BQE.

