Chirana,
több mint 50 éves
történelem a fogászatban.
1935-2019
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1935
Az alapokat František Michera rakta le, amikor sikeresen
végbe vitte elhatározását, egy új gépészeti gyár
létrehozását Stará Turán, víziórák és gázórák gyártására.

1947
Ebben az évben kezdődik az
egészségügyi technika gyártása
Szlovákiában, mikor is
gyártásba kerülnek a
fecskendők. Ezek után a
szortiment kiszélesedik
fertőtlenítő, inhalációs és
vizsgálati technikával, majd
chirurgiai eszközökkel és más
egészségügyi segédeszközökkel.

1958
Pontos mechanika-Prema Stará Turá név alatt a gyár
elsőként kapott nemzetközi elismerést az EXPO Brüsszel
világkiállításon, ahol Grand Prix díjjal lett jutalmazva a
Stará Turá-i gyár világújdonsága a “nagy bronchoszkóp
készlet”.

1965

Ebben az évben találkoztunk
reálisan elöszőr a Chirana
névvel. 1.1.1965-ben egy jogi
alany alá lettek összevonva az
egészségügyi segédeszközöket
gyártó cégek Chirana név alatt.
Ez az egyedi név keletkezése
két részre osztható:
1. CHIRA=kéz (ógörög)
2. NA=NAstroje(szlov.magy.fordításban,
eszközöket jelent

1967

Az első Chirana fogászati kezelőegységek

1965 III.kvartáljában volt legyártva az első fogászati kezelőegység széria, CHIRADENT név
alatt. Ezután, együtt az ERGOSTAR, PRAKTIK, SMILE és a CHIRANA CHEESE nevek alatt
több, mint 120 000 fogászati kezelőegység lett legyártva az elmúlt 50 év alatt. 1968-ban
az új Chirana gyárban, mely Pőstyénben (Piešťany) épült, kifejlesztették az új fogászati
kezelőszéket a ZOK 9-et.

1988
Az új gyártási programnak és a jelentős invesztícióknak
köszönhetően a gyártás új szortimentekkel bővül. Mint
például az új kézidarabok, melyeket 1988-tól a német
KaVo licenciával gyártottak. Majd ezeket teljesen átvette
a Chirana gyár és saját gyártású kézidarabokat kezdett
el gyártani.

1991
1991-ben változás ment végbe, a cég állami vállalatból
részvénytársasággá változott és a gyártási szektorok szerint fel
lett osztva különálló cégekre. Chirana Stará Turán átvetette a
fogászati kezelőegységek gyártását és a FIMET licenció alapján
fogászati székeket gyártott.

2001-2010
Az eltelt 10 évben nagyon sok változáson ment keresztül a
cég beosztása és szétosztása
A M.O.C. cég alapítói végül nagy befektetések segítségével.
2001-ben az Ergostar utolsó legyártása után a helyére lépett a
SMILE fogászati kezelőegységek gyártása. Az új hullám
elindítása sok elismerést kapott nemzetközi szinten, mint
felszerelhetőségének, mint dizájnjának köszönhetően.
●

●

a M.O.C. anyavállalat, amely leányvállalata a Chirana
Medical a.s. megszerezte a kizárólagos nemzetközi jogot a
Chirana név használatára, így véglegesen pont kerül a
Chirana nevet oly sokszor más gyártók által reklámozott
kezelőegységek kihasználására
a sokszor kialakult ekonómiai krízisek ellenére is a gyártó
új kezelőegység szériával áll elő, Chirana Cheese néven és
emellett új generációs fogászati kézidarabokkal is, Chirana
MUSIC néven

Díjak 2007-2009
JÁN BAHÝĽA MEDÁL (Medaila Jána Bahýľa)
●

a technikai megoldásokért az SK1.08-as kezelőszék megoldásáért,
mellyel a Szlovák Szabadalmi hivatala díjazta a Chirana Medical a.s.
gyárat

NEMZETI DIZÁJN DÍJ (Národná cena za dizajn)
●

ezt a kiemelkedő díjat 2009-ben Doc.Chrenka úr tervezésével
a SMILE család dizájnja kapta meg, az erős konkurenciával
szemben

SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM DÍJA
●

nemcsak konkrét termékek kaptak elismerést, hanem 2007ben a Gazdasági Minisztérium is díjazta a cég termelés
tervezési fejlesztéseit

...de ami a legfontosabb
...a legtöbb konkurenssel ellentétben, akik fokozatosan átorientálódtak az összetevők
(komponensek) összeszerelésére, illetve a gyártást outscorozták alvállalkozóknak az “olcsóbb”
régiókból, a Chirana sosem közelítette meg az outscoring gondolatát. Tehát továbbra is az összes
terméket, komponenst és alkategóriát saját gyárában gyártja és szereli össze Stará Turán, az erre
kvalifikált emberekkel, saját, egyedi kifejlesztésű technológiájával.
A Chirana határozottan elveti az olcsó beszállítókkal való experimentálást és a megtakarítás
keresését helytelen helyeken, bár ezt a trendet az üzletpolitikában jelenleg lényegesen nagy része
a konkurens fogászati gyártóknak kihasználja.
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