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Ponad pół roku przygotowań, stres, wysiłek, cała masa spraw do załatwienia i… cztery 
dni zleciały jak liście jesienią! Jak było w Ostródzie? Naszym zdaniem wspaniale! Na‑
leżałoby jednak spytać o to naszych gości. Ale z rozmów, które prowadziliśmy w kulu‑
arach wynika jasno, że… chyba było nie najgorzej…:) Zresztą ci z Was, których ominęło 
spotkanie w Ostródzie, mogą sami wyrobić swoje zdanie i odpowiedzieć na pytanie 

– „czy warto było?”, czytając relację i przeglądając opublikowaną w niniejszym nume‑
rze DN galerię zdjęć.

Drodzy Państwo, w imieniu całej firmy, wszystkich jej pracowników, kooperantów, 
przyjaciół i wszystkich, którzy życzą nam jak najlepiej na kolejną 20‑tkę, pragniemy 
serdecznie – ba – najserdeczniej jak się da, podziękować uczestnikom Czerwcowego 
Kursu Medycznego za wspólnie spędzone, intensywne, ale wierzymy że miłe i sympa‑
tyczne cztery dni. Dziękujemy też wszystkim tym, dzięki którym udało się zorganizować 
nasz urodzinowy, specjalny konkurs – sponsorom i partnerom handlowym! To dzięki 
Wam mogliśmy stworzyć tak wyjątkową atrakcję z łączną pulą nagród ponad 90 ty‑
sięcy złotych! Była to rzecz pozostająca niewątpliwie bez precedensu, dlatego tym bar‑
dziej jesteśmy Wam wdzięczni!

Do Waszych zacnych rąk mamy przyjemność oddać kolejny – 10 już numer Dentomax 
News! Trochę przez przypadek zrobił się nam więc mały jubileusz. W numerze domi‑
nuje oczywiście temat Ostródy – zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z naszych 
urodzin. Publikujemy także pełną listę wszystkich 30‑tu laureatów konkursu. Poza uro‑
dzinami, polecamy ponadto drugą część relacji z pobytu w Malezji studentki V roku 
stomatologii UM w Białymstoku. 

Od tego numeru inaugurujemy drugi obok – „Badamy trendy” – cykl. Tym razem 
we współpracy z pracownikami serwisu Dentomaxu, będziemy publikowali porady 
dotyczące konserwacji i zasad dbania o określone urządzenia znajdujące się w gabine‑
cie stomatologicznym. Na pierwszy ogień idzie serce gabinetu – kompresor.

Dentomax News nr 10 to wydanie wakacyjne. Pamiętacie nasz ubiegłoroczny, waka‑
cyjny foto‑konkurs? Mamy zatem znakomitą wiadomość! Ogłaszamy drugą jego edycję, 
która potrwa dokładnie dwa pełne miesiące – lipiec i sierpień. Nagroda główna – apa‑
rat cyfrowy! Szczegóły znajdziecie wewnątrz numeru.

Raz jeszcze dziękujemy za wspólnie spędzone chwile w Ostródzie, a z okazji trwających 
wakacji życzymy wiele niezmąconego niczym, zasłużonego, wakacyjnego wypoczynku, 
wspaniałej pogody, relaksu i bystrego oka! Nie spuszczajcie palca z migawki aparatu, 
a nuż uda się wam „strzelić” fotkę, która da Wam zwycięstwo?

Z wakacyjnym pozdrowieniem
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ŚWiętoWAliŚmy 
w Ostródzie!

W tym Roku DeNtomAx obchoDzi sWoje 20‑te uRoDziNy. W Długi czeRWcoWy WeekeND 

W ostRóDzie (7–10 czeRWcA) oDbyłA się kulmiNAcjA obchoDóW. FiRmA, W PoNAD osiem‑

DziesięcioosoboWym gRoNie lekARzy i koNtRAheNtóW, ŚWiętoWAłA sWój jubileusz. 

byłA to okAzjA Nie tylko Do WsPólNej zAbAWy i WyPoczyNku, Ale PRzeDe Wszystkim 

Do NAuki. uRoDziNy oDbyły się boWiem PoDczAs czeRWcoWego kuRsu meDyczNego, 

któRego uczestNicy otRzymAli Aż 22 PuNkty eDukAcyjNe.

TEMAT NUMERU
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– Przez lata udało się nam zbudować – 
mam taką nadzieję – wizerunek profesjonal‑
nej, solidnej i spolegliwej firmy, która zawsze 
na uwadze w pierwszej kolejności ma klienta 
i jego potrzeby, a dopiero później myśli o swo‑
im zysku.� Wierzę, że dziś Dentomax to sil‑
na marka, kojarząca się z profesjonalizmem 
i rzetelnością.� Marka rozpoznawana już nie 
tylko w naszym regionie lecz w niemal całej 
Polsce – mówił podczas uroczystego powita‑
nia gości Kazimierz Klimczuk, założyciel i szef 
Dentomaxu.  

Dla szczególnego uczczenia swojego świę‑
ta, władze firmy postanowiły zorganizować 
specjalną, kilkudniową konferencję stomatolo‑
giczną, będącą połączeniem urodzinowej fety 
i merytorycznych sesji szkoleniowych z wieloma 
wykładami i warsztatami. Jako miejsce spot‑
kania wybrano Ostródę ze względu na liczne 
atrakcje turystyczne jakie oferuje to miejsce 
oraz niemal jej centralne położenie względem 
obszaru, na którym skupia się działalność firmy.

Pierwszy dzień ostórdzkiego spotkania zwień‑
czyła uroczysta kolacja w wyjątkowej scenerii 
– w średniowiecznym, krzyżackim zamku. Naj‑
większą atrakcją tego wieczoru był niezywkle 
widowiskowy i emocjonujący pokaz walk ry‑
cerskich w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej 
„Komturia Ostródzka”. Sześciu w pełni uzbro‑
jonych rycerzy starło się w kilku pokazowych 
pojedynkach. Szczęk długich, dwuręcznych 
mieczy, starcia tarcza w tarczę, walka na topo‑
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ry i inne małobezpieczne „narzędzia” wywarły 
silne wrażenie na wszystkich. 

Pierwszego wieczoru odbyły się też dwie 
dodatkowe konkurencje zorganizowane wraz 
z partnerami imprezy – firmą Poldent i Chir‑
med. Uczestnicy mieli za zadanie poprawne 
nazwanie narzędzi Poldentu oraz kleszczy chi‑
rurgicznych Chirmedu. 

Drugi dzień obfitował w szereg wykładów. 
Po każdym oczywiście odbywał się test spraw‑
dzający wyniesioną wiedzę. Wieczór natomiast 
stał pod znakiem wielkich piłkarskich emocji 
– organizatorzy zadbali bowiem o umożliwienie 
wspólnego oglądania meczu otwarcia UEFA 
Euro 2012, w którym zmierzyły się reprezen‑
tacje Polski i Grecji. 

Po meczu odbyły się dwie kolejne konkuren‑
cje – tym razem uczestnicy musieli wykazać się 
odrobiną wiedzy o Dentomax‑ie oraz nie lada 
spostrzegawczością w konkurencji polegającej 
na prawidłowym rozszyfrowaniu trzech orygi‑
nalnych recept. Dodatkową atrakcją wieczoru 
był koncert muzyki płynącej z serca Mazur 
– czyli szant.

Ostatni wieczór to urodzinowa kolacja i roz‑
strzygnięcie konkursu. Był zatem i tort i gromkie 
sto lat i zabawa dosłownie do białego rana. 

Największe emocje spośród wielu przygoto‑
wanych przez organizatorów atrakcji wzbudził 
właśnie konkurs dla uczestników szkolenia. 
Łączna pula 30 nagród wynosiła 90 tysięcy 
złotych. 

– Konkurs miał wieloetapowy charakter.� 
Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko świet‑
ną pamięcią – bo część pytań dotyczyła wy‑
kładów, w których brali udział, ale też wiedzą 
praktyczną i teoretyczną z zakresu stomato‑
logii.� Wspólnie z wykładowcami zadbaliśmy 
o to, aby testy nie należały do najłatwiejszych, 
bo nagrody były naprawdę atrakcyjne, czego 
dowodem były wyniki konkursu – dodaje szef 
firmy.  

W  zgodnej opinii właściwie wszystkich 
uczestników należało się więc nie lada napocić, 

aby móc myśleć o nagrodach, ale ich zdaniem 
było warto, bo nagrody były rzeczywiście cen‑
ne. Rywalizacja była wyjątkowo zacięta i trwała 
dosłownie do ostatniej chwili. Dla wyłonienia 
laureatów potrzebne były aż dwie dogrywki.

Pierwsze miejsce i nagrodę główną – komplet‑
nie wyposażony unit stomatologiczny o war‑
tości 50 tysięcy złotych produkcji HB Dental 
– Panda Ergonomic Premium zdobył lek. dent. 
Piotr Napiwodzki. Drugie miejsce i urządzenie 
do czyszczenia oraz sterylizacji firmy Tecno 
Gaz – Multisteril o wartości 13,5 tysiąca złotych 
wygrała lek. dent. Maria Magdalena Przystupa. 
Trzecie miejsce zajęła lek. dent. Daria Kozak, 
która otrzymała asystor Studium firmy Apolonia 
Medical o wartości 4 tysięcy złotych.  

Uczestnicy mieli możliwość udziału w wy‑
kładach m.in.: dr hab. n. med Doroty Olczak 
Kowalczyk, dr n. med Adrianny Adamek, 
lek. med. Arlety Kaczmarek, lek. dent. Moniki 
Dzieciątkowskiej, lek. dent. Marcina Aluchny 
i lek. dent. Grzegorza Kalbarczyka. Byli też go‑
ście zza granicy: Maria Dobler, Miriam Herz 
i Alberto Vascetto. 

Dodatkowo, partner imprezy – firma 
Dental S przeprowadziła profesjonalne ba‑
dania narządu ruchu pod kątem obciążeń krę‑
gosłupa spowodowanych pracą przy fotelu 
stomatologicznym. 

Fundatorzy nagród i partnerzy: Dentomax 
Szkolenia Anna Klimczuk, Laboratorium Pro‑
tetyczne Lab Estetic, HB Dental, Tecno‑Gaz, 
Metasys, W&H, Acteon, GoodDrs, Molteni, 
Apolonia Medical, Dental S, Dentsply, Kerr, 
Arkona, Marathon, Heraeus, 3M Espe, Top‑
dental, Ivoclar Vivadent, hotel Willa Port, 
Tom‑Pag, Dentonet, Voco, Drux, Chirmed, 
Cerkamed, Poldent, Philips Sonicare.� 

Patronat medialny nad Czerwcowym Kur‑
sem Medycznym objęły redakcje: Art of Den‑
tistry, Nowego Gabinetu Stomatologicznego, 
Dental Tribune International Polaska, e‑Denti‑
co, Dentowizji i portalu Dentonet.� Honorowy 
patronat na imprezą sprawował Burmistrz 
Miasta Ostróda.�
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1. miejsce – Napiwodzki Piotr  
unit stomatologiczny HB Dental – Panda o war-
tości 49 500 zł 

2. miejsce – Przystupa Maria Magdalena 
urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji Multiste-
ril o wartości 13 500 zł 

3. miejsce – Kozak Daria  
asystor Studium firmy Apolonia Medical S.A. 
o wartości 4 000 zł 

4. miejsce – Rydzewska Urszula 
zestaw materiałów firmy Kerr  
o wartości 2 000 zł 

5. miejsce – Najbar Dariusz 
zestaw materiałów stomatologicznych firmy Ar-
kona o wartości 2 000 zł 

6. miejsce – Najbar Monika  
mikrosilnik endodontyczny Endo e class o warto-
ści 2 000 zł 

7. miejsce – Lewandowska Anna 
zestaw: szczoteczka soniczna DiamondClean, So-
nicare for Kids i irygator Air Floss Dispence firmy 
Philips Sonicare o wartości 1 625 zł 

8. miejsce – Strześniewska Anna 
zestaw: irygator Air Floss Dispence, szczoteczka 
soniczna FlexCare+ with Sanitizer i Sonicare for 
Kids firmy Philips Sonicare o wartości 1 489 zł 

9. miejsce – Kaplińska Bożena 
zestaw: irygator Air Floss Dispence, szczoteczka 
soniczna FlexCare i Sonicare for Kids firmy Philips 
Sonicare o wartości 1 398 zł 

10. miejsce – Madej Marcin 
voucher na 2 noclegi z obiadokolacjami dla 2 
osób w Willa Port o wartości 1280 zł 

11. miejsce – Olszewska Wiesława 
tablet Amazon Kindle z zestawem materiałów 
firmy Topdental o wartości 1 200 zł 

12. miejsce – Olszewski Roman 
voucher na prace w Centrum Frezowania Lab 
Estetic o wartości 1 000 zł 

13. miejsce – Pilecka‑Trawińska Krystyna 
voucher na kursy Dentomax Anna Klimczuk 
o wartości 1 000 zł 

14. miejsce – Buczek Gacki Aldona  
Sony Playstation Portable, helikopter sterowany 
o wartości 1 000 zł 

15. miejsce – Kupryjańczuk Agnieszka zestaw 
Charisma Opal Master firmy Heraeus o wartości 
1 000 zł 

16. miejsce – Maśko Magdalena  
zestaw Charisma Opal Master firmy Heraeus 
o wartości 1 000 zł 

17. miejsce – Leśniewska Marta 
asystor V Mix firmy Tom‑Pag  
o wartości 800 zł 

18. miejsce – Piaskowska Ewa  
multimedialny program edukacyjny „Repetitio 
est…” o wartości 732 zł 

19. miejsce – Kiełek Anna 
zestaw Cimara Zircon do naprawy ceramiki 
na bazie światłoutwardzalnego kompozytu firmy 
Voco o wartości 600 zł 

20. miejsce – Sadowska Barbara 
zestaw wierteł firmy Drux o wartości 506,64 zł 

21. miejsce – Krzysztoń Dąbrowska 
Katarzyna 
zestaw Z550 Trial Kit 7050TK firmy 3MEspe 
o wartości 500 zł 

22. miejsce – Ossowska Wioletta 
zestaw Z550 Trial Kit 7050TK firmy 3MEspe 
o wartości 500 zł 

23. miejsce – Skiba Anna 
zestaw Z550 Trial Kit 7050TK firmy 3MEspe 
o wartości 500 zł 

24. miejsce – Radziwiłowicz Śmiarowska 
Barbara 
zestaw materiałów do wybielania Bianco firmy 
Molteni o wartości 500 zł 

25. miejsce – Pyrzowska Dorota 
organizer endodontyczny Endo‑Station Pro firmy 
Cerkamed o wartości 490 zł 

26. miejsce – Pieczyńska‑Pazio Monika 
zestaw płynów do dezynfekcji firmy Metasys 
o wartości 400 zł 

27. miejsce – Sienkiewicz‑ Pluta Katarzyna 
strzykawka Quickmix Rebuilda DC 10 g 
(do odbudowy filarów zębów na bazie 
kompozytu) firmy Voco o wartości 230 zł 

28. miejsce – Gaube‑ Kamińska Beata 
zegar ścienny o wartości 100 zł 

29. miejsce – Mamet Jadwiga 
zegar ścienny o wartości 100 zł 

30. miejsce – Zajewski Zbigniew  
zegar ścienny o wartości 100 zł 

listA lAuReAtóW uRoDziNoWego 
koNkuRsu DeNtomAxu
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Łączy ich nadzwyczaj wiele – są młodzi, pełni 
pasji, determinacji i… wygrali w specjalnym, uro‑
dzinowym konkursie Dentomaxu. Mowa o trójce 
dentystów, którzy po zaciętej walce właściwie 
do samego końca, wyprzedzili ponad pięćdzie‑
sięciu innych uczestników Urodzinowego Kursu 
Medycznego i stanęli na podium. Oto doktor Piotr, 
doktor Maria Magdalena i doktor Daria. 

– Zupełnie nie spodziewaliśmy się tego – to ja‑
kieś szaleństwo – przyznają zgodnie.

– Naprawdę nie spodziewałem się takiego suk‑
cesu, szczególnie nagrody głównej, było to zupeł‑
nie niespodziewane.� Jest to dla mnie ogromne 
zaskoczenie i oczywiście miła niespodzianka.� 
W wygraną uwierzyłem dopiero drugiego dnia 
– mówi lekarz dentysta, Piotr Napiwodzki, który 
wyjechał z Ostródy z nagrodą główną – kom‑
pletnie wyposażonym unitem stomatologicznym 
wartości 50 tysięcy złotych.

Laureatka drugiego miejsca, lekarz dentysta Ma‑
ria Magdalena Przystupa, która zdobyła urządzenie 
do dezynfekcji i czyszczenia Multisteril, również 
nie kryła zaskoczenia. Mówi, że jadąc do Ostró‑
dy, właściwie nie liczyła na jakąkolwiek nagrodę, 
a tu proszę – taka niespodzianka. Doktor Przystupa 
od kilku lat prowadzi własną praktykę. Co cieka‑
we, jej mama również jest stomatologiem. 

Doktor Przystupa zaznacza, że znała już wcześ‑
niej Dentomax. W przeciwieństwie do pozosta‑
łej dwójki zwycięzców, dla których konferencja 
w Ostródzie, była pierwszym spotkaniem z firmą. 
Doktor Maria Magdalena o szkoleniu dowiedziała 
się z naszego Dentomax News, zaś doktor Daria 
Kozak z Dentonetu. 

– Do wzięcia udziału w urodzinowym kursie 
medycznym Dentomaxu namówiła mnie kole‑
żanka – dr Daria Kozak… Wcześniej nie znałem 
firmy.� W tym przypadku dużą rolę odegrał więc 
przypadek.� Miałem niesamowitą przyjemność 
skorzystać ze szkolenia i nie żałuję tej decyzji, 
była zdecydowanie trafna – mówi zwycięzca.

Daria Kozak opowiada, że zwróciła uwagę 
na kurs właśnie ze względu na jego lokalizację. 
Bo pomimo tego, że pracuje i na co dzień mieszka 
w Szczytnie, pochodzi właśnie z Ostródy. Dlatego 
więc postanowiła połączyć przyjemne z poży‑
tecznym – wpaść na kilka dni w rodzinne strony 
i wziąć udział w szkoleniu. 

– Biorę udział w wielu szkoleniach odbywają‑
cych się zarówno w Polsce, jak i zagranicą, więc 
gdy dowiedziałam się o kursie organizowanym 
w „moim” mieście, nie mogłam takiej okazji prze‑
gapić – dodaje.

Doktor Daria Kozak, która dyplom odebrała 7 
lat temu, w tej chwili wynajmuje gabinet w przy‑
chodni lekarskiej w Szczytnie. Ale podkreśla, że 
nagroda, którą zdobyła za zajęcie trzeciego miejsca 
– super nowoczesny asystor Studium firmy Apo‑
lonia Medical, oczywiście bardzo jej w przyszło‑
ści się przyda. W planach ma bowiem otwarcie 
własnego gabinetu. 

Najkrótszy staż w gronie trójki laureatów 
ma Piotr Napiwodzki. Dyplom odebrał trzy lata 
temu. Na co dzień pracuje w Szczytnie. Łączy 
pracę we własnym gabinecie z pracą na etat. 
Doktor mówi, że w czasie konkursu czuł się do‑
brze i swobodnie. Podkreśla, że wiedział, iż wśród 
uczestników są znakomici lekarze. 

– To pozwalało mi na chłodną ocenę swoich 
umiejętności i porównanie wiedzy z lepszymi 
od siebie.� Nie boję się powiedzieć, że były osoby 
lepsze ode mnie, a ja po prostu miałem nieco 
więcej szczęścia.� W tym miejscu chciałbym pogra‑
tulować innym uczestnikom – uważam, że wza‑
jemnie się pozytywnie napędzaliśmy – zauważa.

W zgodnej ocenie naszych laureatów szkolenie 
w Ostródzie było okazją do zdobycia wartościowej 
wiedzy i poznania ciekawych ludzi. Zauważają, 
że zarówno na wykładach, ale też poza nimi pa‑
nowała sympatyczna atmosfera.

Nowy sezon w Dentomax Szkolenia zapowia‑
da się wyjątkowo atrakcyjnie. W planach m.in. 
premierowe cykle szkoleń, aż dwie dwudnio‑
we konferencje oraz całe mnóstwo punktów 
edukacyjnych do zdobycia. Szykuje się więc 
istna powakacyjna ofensywa edukacyjna.

Jak poinformowała nas Anna Klimczuk, or‑
ganizująca kursy i konferencje w Dentomax 
Szkolenia, początek sezonu szkoleniowego na‑
stąpi bez chwili zwłoki – bo już 1 września. 

– Stomatolodzy powinni zarezerwować dwa 
pierwsze dni września.� Wtedy to bowiem odbę‑
dzie się dwudniowy kurs, poświęcony ostatnim 
trendom w endodoncji, m.�in.� zostaną zapre‑
zentowane najnowsze narzędzia firmy VDW 
Reciproc.� Pierwszego dnia odbędą się zajęcia 
teoretyczne, drugiego zaś – część praktyczna 
– informuje Anna Klimczuk. 

W powakacyjnych planach firmy jest sze‑
reg zupełnie nowych szkoleń. Jedną z nich 
będzie m.in. cykl szkoleń dla asystentek i hi‑
gienistek stomatologicznych, podczas których 
będą mogły poznać zasady asystowania w or‑
todoncji, tajniki stomatologii estetycznej, obo‑
wiązujące standardy i techniki dezynfekcji oraz 
sterylizacji w gabinecie stomatologicznym. 

– Trwają jeszcze ostatnie ustalenia odnośnie 
szkoleń dla asystentek i nie mamy jeszcze 
potwierdzonych wszystkich terminów.� Dlatego 
szczegółowych informacji należy spodziewać 
się w drugiej połowie wakacji – dodaje.

Oczywiście w planach Dentomax Szkolenia 

nie może zabraknąć cieszącego się niezmiennie 
ogromnym zainteresowaniem kursu dla osób 
ubiegających się o nadanie uprawnień inspek‑
tora ochrony radiologicznej pacjenta. Wszy‑
scy, którzy chcą uzyskać odpowiednie upraw‑
nienia inspektora w tym zakresie, powinni 
zaznaczyć w kalendarzu daty: 29.09, 30.09, 
6.10,7.10.Pod koniec października (27.10.2012) 
odbędą się zorganizowane wspólnie z firmą 
Arkona warsztaty 

„Wygodne poliaramidowe włókna formo‑
wane typ „Gąsienica”, czyli jak sprawnie wy‑
konać zabieg szynowania zębów” oraz „Most 
adhezyjny‑metody bezpośredniej i pośredniej 
odbudowy protetycznej przy pojedynczym 
braku zęba w łuku, czyli jak uzupełnić pa‑
cjentowi „jedynkę” na jednej wizycie”.

– 17 listopada przyjedzie do nas dr n.� med.� 
Piotr Okoński, który opowie szczegółowo o za‑
sadach utrzymania protez na przykładzie 
zatrzasków protetycznych systemu Rhein 83 
– mówi Anna Klimczuk, właścicielka Den‑
tomax Szkolenia.

Jesienią zaplanowano aż dwie, dwudniowe 
konferencje. Pierwsza pod tytułem „Na tym się 
zarabia – kompozyty” odbędzie się w dniach 
8 – 9 września. Jednym z wykładowców, któ‑
rzy spotkają się z uczestnikami będzie lek. dent 
Aleksander Maj. W trakcie wykładu połączo‑
nego z pokazem zaprezentuje zasady wyko‑
rzystania kompozytów laboratoryjnych w ga‑
binecie stomatologicznym. Omówi licówki, 
korony, mosty adhezyjne i konwencjonalne. 

– Na zakończenie drugiego dnia konferen‑
cji zaplanowaliśmy uroczysty bankiet, który 
jak wierzę będzie stanowił znakomitą okazję 
do integracji i bliższego poznania się naszych 
klientów – uważa organizatorka.

Drugie dwudniowe spotkanie pod tytułem 
„Estetyka z wyboru” zaplanowano w poło‑
wie października (w dniach 12 – 13). Jednym 
z zakontraktowanych już na pewno wykładów 
będzie „Premise – nowe możliwości kom‑
pozytów technicznych – wykonanie licówki 
z nanohybrydowego, potrójnie utwardzanego 
materiału Premise Indirect, kontrola zakażeń 
krzyżowych. Drugi wykład to „Jak sprawnie 
wykonać zabieg szynowania oraz jak szybko 
uzupełnić pojedynczą „jedynkę” podczas jed‑
nej wizyty – czyli nowoczesne, poliaramidowe 
formowane włókna Arkony.” 

Jak zapewnia organizatorka, obie konferen‑
cje wzbogacą liczne atrakcje. 

Co ważne, za udział w każdej konferencji 
uczestnicy będą mogli zdobyć najprawdopo‑
dobniej aż 18 punktów edukacyjnych. 

To oczywiście nie wszystkie powakacyjne 
plany Dentomax Szkolenia, a jedynie wybrane. 
Szczegółowych informacji należy poszukiwać 
w internecie oraz w specjalnych przewodni‑
kach szkoleniowych dostępnych w siedzibie 
firmy.

Więcej informacji można uzyskać dzwo-
niąc pod numery: 85 740 36 93, 604 17 10 17 
lub pisząc email: szkolenia@dentomax.pl

szykuje się atrakcyjna jesień ze szkoleniami

Poznajmy głównych laureatów
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Jesteśmy  
w połowIe  
drogI…

Rozmowa z KazimieRzem KlimczuKiem, założycielem  
i współwłaścicielem spółKi Dentomax

20lat – czy to dużo?
 йTo zależy czego dotyczy pytanie…? (uśmiech). 

20 lat to rzeczywiście szmat czasu. Przez 20 lat 
może zmienić się wszystko. My się zmieniamy, 
dojrzewamy, starzejemy. Świat zmienia się ra‑
dykalnie. 20 lat to bardzo dużo. Ale dla mnie 
ostatnie dwie dekady przemknęły. To nie tak, 
że przeszedłem obok. Starałem się być zawsze 
w centrum wydarzeń, w środku tego, co dzieje 
się „z” i „w” firmie. Dlatego ten czas upłynął 
mi tak szybko. Może zabrzmi to trochę filo‑
zoficznie, ale zarówno czas, jak i całe życie 
dłuży się niemiłosiernie tylko wtedy, kiedy 
się nudzimy. A ja nie mam czasu na nudę! Ani 
chwili! Przecież ciągle coś się dzieje, gdzieś trze‑
ba pojechać, z kimś negocjować, rozmawiać, 
ustalać. Tysiące rzeczy, które pochłaniają mnie 
na kilkanaście godzin dziennie. Wszystko kręci 
się wokół Dentomaxu.

To o której pan wstaje?
 йO 5.30

I oczywiście jest pan pierwszy w firmie…  
Nie?

 йNie, pierwsza jest księgowa… (śmiech). Przy‑
chodzi chwilę po wpół do szóstej… Bo podob‑
no lubi pracować w ciszy i spokoju, a tego nie 
ma w Dentomaxie od 10, gdy firma żyje już 
na 110% obrotów.

Z  tego co  Pan mówi, wyłania się pań-
ski obraz – szefa który robi wszystko – 
za wszystkich… A przecież zatrudnia pan 
dwadzieścia kilka osób. Nie czas nieco 
zwolnić?

 йZatrudniam już ponad 30 osób. Ale kogo 
zwolnić? Siebie, czy pracowników? (śmiech)

Zwolnić tempo życia, obroty…
 йNo właśnie nie da się zwolnić tempa życia, 

bo ono paradoksalnie wciąż przyspiesza, a je‑
śli je zwolnię to rzeczywiście spadną obroty… 
(śmiech).

Ma pan znakomity humor. To urodziny 
wprawiły Pana w tak doskonały nastrój?

 йNie jestem specjalnie sentymentalny, nie lubię 
się rozckliwiać, dlatego taka okazja jak ta, któ‑
rą mieliśmy szansę niedawno świętować, była 
powodem do radości, a nie do rozpamiętywa‑
nia upływającego czasu. Wracając do urodzin 
to rzeczywiście mam powód do dumy. Moim 
zdaniem wszystko udało się idealnie – pogoda, 
hotel, wykłady, atmosfera. Ale co najważniejsze, 
nie tylko mi się podobało, lecz przede wszyst‑
kim uczestnikom. Nie ukrywam, że wzięliśmy 
na siebie dość karkołomne zadanie. To było na‑
prawdę trudne – wszystko odpowiednio dopiąć, 
zgrać, zorganizować. Tym bardziej, że impreza 
odbyła się kilkaset kilometrów od siedziby firmy 
– w Ostródzie, więc nie dało się „wyskoczyć” 
na moment do firmy, jeżeli czegoś zapomnieli‑
śmy. Rozmawiając z uczestnikami – a zakładam 
że mówili prawdę – wszyscy podkreślali, że 
na długo zapamiętają nasze spotkanie. Co cie‑
szy, wiele osób spotkaliśmy po raz pierwszy. 
Mam zatem nadzieję, że udało się nam zbu‑
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dować pozytywne pierwsze wrażenie. Dlatego 
chciałbym serdecznie podziękować wszystkim 
tym, bez których nie udałoby się zorganizować 
tego wydarzenia. Mam tutaj na myśli przede 
wszystkim pracowników Dentomaxu: Sylwię 
Dawidowicz, Małgorzatę Słomińską – Wicher 
i Katarzynę Szymańską, ale również naszych 
hojnych sponsorów i patronów medialnych, 
dzięki którym udało się nam dotrzeć do jeszcze 
szerszego grona potencjalnie zainteresowanych 
wspólnym wyjazdem osób. Dziękuję firmom: 
Dentomax Szkolenia Anna Klimczuk, Labo‑
ratorium Protetyczne Lab Estetic, HB Den‑
tal, Tecno‑Gaz, Metasys, W&H, Acteon, Go‑
odDrs, Molteni, Apolonia Medical, Dental S, 
Dentsply, Kerr, Arkona, Marathon, Heraeus, 
3M Espe, Topdental, Ivoclar Vivadent, hotel 
Willa Port, Tom‑Pag, Dentonet, Voco, Drux, 
Chirmed, Cerkamed, Poldent, Philips Sonicare. 
A także redakcjom: Art of Dentistry, Nowego 
Gabinetu Stomatologicznego, Dental Tribune 
International Polaska, e‑Dentico, Dentowizji 
i portalu Dentonet. Osobne słowa podziękowa‑
nia kieruję do urzędu miasta Ostródy, za spra‑
wowanie honorowego patronatu nad imprezą 
przez Burmistrza Miasta. 

W przeszłości organizowaliście już szko-
lenia wyjazdowe, więc doświadczenie już 
było.

 йAle nie na taką, jak w Ostródzie skalę. To był 
cały projekt, do którego przygotowania rozpo‑
częły się już jesienią ubiegłego roku, a zimą 
trwały na całego. Nasz 4‑dniowy kurs poprze‑
dziła też intensywna kampania reklamowa, 
dzięki której udało się nam dotrzeć do wielu 
nowych klientów. Największy stres towarzyszył 
niewątpliwie konkursowi. Modliliśmy się żeby 
wszystko się udało. Oczywiście staraliśmy się 
perfekcyjnie przygotować i dołożyć wszelkich 
starań, aby obyło się bez jakiejkolwiek, choć‑
by minimalnej wpadki czy nieporozumienia, 

bo wiadomo – skoro pula nagród wynosiła 
ponad 90 tysięcy złotych, emocję mogą ode‑
grać znaczącą rolę. I rzeczywiście tak było! 
Udało się nam rozgrzać wyobraźnie lekarzy, 
którzy stanęli do walki o jedną z 30 nagród. 
Oczywiście wielokrotnie już o tym mówili‑
śmy, ale główną nagrodą był w pełni wypo‑
sażony unit stomatologiczny Panda Ergono‑
mic Premium o wartości 50 tysięcy złotych! 
Prawdziwy, kompletny, nowiutki! Tego jeszcze 
nie było. Oczywiście konkurs był tylko jedną 
z atrakcji, bo sens spotkania tkwił w szkole‑
niu, ale co najważniejsze wykłady cieszyły 
się znakomitym powodzeniem. To naprawdę 
było miłe, słyszeć od uczestników, że udało 
się nam zorganizować naprawdę interesujące 
sesje i znakomitych wykładowców.

Czy coś się nie udało? Czy poszło coś wbrew 
waszym założeniom? Czy zatem znaj-
dzie się choć łyżka dziegciu w tej beczce 
miodu…?

 йTak. I  chciałbym to  podkreślić z  całą 
stanowczością…

Tak, słucham…?
 йNie udało się tylko wygrać z  Grekami 

w meczu otwarcia UEFA Euro 2012 i właśnie 
o to uczestnicy – powiedzmy sobie szczerze – 
mają największe pretensje do organizatorów 
urodzinowego kursu medycznego (śmiech). 
Oczywiście, mamy wiele przemyśleń i spo‑
strzeżeń po zakończonym szkoleniu. Niektóre 
rzeczy być może zaplanowalibyśmy inaczej. 
No jasne, że z naszego punktu widzenia – nie 
uczestników – pewne elementy można było 
poprawić, udoskonalić. Ale to właśnie jest tak 
cenne doświadczenie i nauka na przyszłość.

To będzie powtórka?
 йUrodzin? Co roku! (śmiech). To prawda, roz‑

ważamy, żeby w kolejnych latach również zor‑
ganizować podobne szkolenie – o podobnej 
skali jak to, w Ostródzie.

Pamięta pan swój pierwszy dzień w pracy?
 йNo jasne. Najpierw trwały wielogodzinne, 

gorączkowe przygotowania na przyjęcie pierw‑
szego klienta. A potem płynęły kolejne godziny 
w oczekiwaniu na niego (klienta) i…

I przyszedł?
 йTak. Ale tego, co kupił, już nie pamiętam.

Dziś Dentomax to najważniejsza firma 
z branży w Polsce północno – wschodniej. 
Stworzyliście sieć handlową, która oplata 
podlaskie, warmińsko – mazurskie, lubel-
skie, mazowieckie, wielkopolskie, pomor-
skie, kujawsko – pomorskie. Co dalej, jakie 
plany na kolejne dwie dekady?

 йPlan jest prosty – dalszy rozwój. Nie ma nic 
gorszego niż brak jakichkolwiek działań zwią‑
zanych ze zmianą. Wciąż wnikliwie przyglą‑
damy się rynkowi i zmianom zachodzącym 
na nim. Myślę, że kierunek w którym będziemy 
zmierzali będzie w ciągli najbliższych kilku lat 
wyznaczał internet. Stale i dynamicznie rośnie 
sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci i dla‑
tego myślę, że nie inaczej będzie w przypadku 
stomatologów. Oczywiście są takie kategorie 
urządzeń, które warto osobiście sprawdzić przed 
zakupem – przetestować, dotknąć, dokładnie 
obejrzeć. Ale jest też masa towarów doskonale 
znanych klientom, których zakup nie wymaga 
już tak wnikliwych oględzin. Sądzę, że skupimy 
się zatem na rozwoju sprzedaży przez internet. 
To plan na najbliższą przyszłość. A co będzie 
dalej, za 10, 20 lat? Tego nie wiem. Na pewno 
będą nowe możliwości, nowe urządzenia, nowe 
kanały dystrybucji. 

Czego można życzyć Dentomaxowi z tak 
wybornej okazji?

 йNiskiego kursu euro i powodzenia!

A zatem, życzę niskiego kursu euro i powo-
dzenia!!! Dziękuję za rozmowę.

 йDziękuję.
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NAjNoWsze osiągNięciA techNiczNe W PRAkt yce stomAtologiczNej 

Wiosenne Podlaskie spotkanie 
stomatologiczne

xi mięDzyNARoDoWe tARgi gDAńskie bAltDeNticA 2012

morza szum…
W pierwszych dniach czerwca, przedstawiciele Dentomaxu wzięli udział w kolejnej 
edycji, najważniejszych na północy naszego kraju targach stomatologicznych – 
baltdentica 2012. 

Do augustowskiego Oficerskiego 
Yacht Clubu jak co roku, w maju 
przybyli stomatolodzy z różnych za‑
kątków kraju. Wszystko za sprawą 
Podlaskich Spotkań Stomatologicz‑
nych, od czternastu lat organizowa‑
nych przez Podlaskie Stowarzysze‑
nie Stomatologów. To największe 
dentystyczne sympozjum w tej czę‑
ści kraju. W trzydniowej konferencji 

wzięła udział ponad setka lekarzy. 

Pomysłodawcą spotkania jest 
Podlaskie Stowarzyszenie Stoma‑
tologów, organizacja zrzeszająca le‑
karzy dentystów głównie z nasze‑
go regionu, choć nie tylko, bo jak 
przypomina jej prezes dr n. med. 
Romuald Knaś, legitymacje człon‑
kowskie posiadają również lekarze 
z innych części Polski. 

Sympozjum które organizuje PSS 
już dawno przestało być jedynie 

„podlaskim spotkaniem”. Do Augu‑
stowa co roku przyjeżdżają dentyści 
z najodleglejszych zakątków nasze‑
go kraju. Spotkania organizowane 
pod szyldem PSS‑u cechuje bowiem 
zawsze wysoki poziom merytorycz‑
ny, który gwarantują najlepsi pre‑
legenci. W tym roku uczestnicy 
mogli wysłuchać wystąpień m.in: 
prof. dr hab. n. med. Halina Paw‑
lickiej z Uniwersytetu Medyczne‑
go w Łodzi, prof. dr hab. n. med. 
Mariusza Lipskiego z Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szcze‑
cinie, dr n. med. Witolda Jurczyń‑
skiego z Uniwersytetu Jagielloń‑
skiego, prof. dr hab. n. med. Marii 
Gołębiewskiej i dr hab. n. med. 
Teresy Sierpińskiej z Uniwersy‑

tetu Medycznego w Białymstoku.

Program podlaskich spotkań sto‑
matologicznych szczelnie wypełniły 
merytoryczne wykłady oraz liczne 
zajęcia praktyczne, trwające niemal 
bez przerwy od wczesnych godzin 
porannych do późnego wieczora. 
Zdaniem prezesa PSS‑u augustow‑
skie spotkania to oprócz niewątpli‑
wych walorów edukacyjnych także 
znakomita okazja do integracji roz‑
proszonego środowiska dentystów. 

Niemal tradycją stało się, że Den‑
tomax jest sponsorem tego przed‑
sięwzięcia. Z PSS będziemy jeszcze 
raz – jesienią w Białowieży. Tam 
również już od paru dobrych lat, 
odbywają się cyklicznie jak w Au‑
gustowie, spotkania środowiska 
podlaskich dentystów. 

Dentomax był jednym z 57 wy‑
stawców, którzy prezentowali swój 
sprzęt, materiały, farmaceutyki, 
środki higieny, odzież i produk‑
ty ochronne, czasopisma specja‑

listyczne. Łącznie, w ciągu dwóch 
dni targi odwiedziło 960 osób.

‑ Stomatolodzy z pomorza mogli 
zapoznać się z naszymi bestselle‑
rami, które niezmiennie cieszą się 

największą popularnością wśród 
klientów – mowa o unicie Panda 
Ergonomic Premium czy o wło‑
skich urządzeniach firmy Tecno‑

‑Gaz, takich jak sprzęt do czysz‑
czenia i dezynfekcji Multisteril 
czy instrument służący do sedacji 
wziewnej Master‑flux – informu‑
je Małgorzata Słomińska‑Wicher.

Wystawie jak zwykle towarzyszy‑
ło Gdańskie Forum Stomatologicz‑
ne. Tegoroczny program naukowo‑

‑szkoleniowy Forum koncentrował 
się na zastosowaniu biozgodnych 
materiałów w leczeniu endodon‑
tycznym, a także na problemach 
klinicznych związanych z usu‑
waniem wkładów koronowo‑ko‑
rzeniowych w przypadkach wy‑
magających powtórnego leczenia 
endodontycznego. 

Organizatorzy Forum przekonu‑
ją, że w praktyce stomatologicznej 
lekarz dentysta niejednokrotnie u 
pacjentów napotyka na trudne sy‑
tuacje kliniczne wymagające nie‑
konwencjonalnych rozwiązań w 
wykonywaniu mostów lub szyno‑
waniu zębów. Dlatego teoretycz‑
nie i praktycznie zaprezentowa‑
ne zostały bezpieczne, poprawne 
i efektywne wykonywanie zdjęć 
rentgenowskich zewnątrzustnych i 
pantomograficznych, a także obra‑
zowania 3D i tomografii wolume‑
trycznej w praktyce klinicznej. 

W sesjach Forum wzięło udział 
335 osób.

Na podstawie: baltdentica.�pl
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Dentomax z wyróżnieniem 
„super firmy”

W trzeciej edycji regionalnego ple‑
biscytu „Super firma 2012”, zorga‑
nizowanego przez redakcję Gazety 
Współczesnej i Wyższą Szkołę Eko‑
nomiczną w Białymstoku, obcho‑
dząca w tym roku swój wyjątkowy, 
20‑ty jubileusz spółka Dentomax 
zdobyła wyróżnienie. „Super firmy” 
to ranking, w którym eksperci oce‑
niają aktywność przedsiębiorstw 
na polu Społecznej Odpowiedzial‑
ności Biznesu (CSR). 

Przedstawiciele spółki nie kryją, 
że przyznane wyróżnienie to gigan‑
tyczny powód do dumy, tym bar‑
dziej, że Dentomax był oceniany 
wraz ze zdecydowanie większymi 
i bogatszymi przedsiębiorstwami, 
które mają znacznie większe moż‑
liwości działania – te operacyjne 
i finansowe.  

– W tym roku obchodzimy 20‑le‑
cie działalności, myślę, że chyba nie 
mogliśmy sobie wymarzyć piękniej‑
szego prezentu na urodziny. Taka 
nagroda jednak zobowiązuje – po‑
staramy się jeszcze mocniej i aktyw‑
niej zaspokajać potrzeby lokalnych 
społeczności, w których funkcjonu‑
jemy – zapewnia Kazimierz Klim‑
czuk szef Dentomaxu. 

Z całą mocą podkreśla, że an‑
gażowanie się w pomoc społecz‑
ną ma właściwie we krwi i swoją 
pozytywną pasją stara się zarażać 
współpracowników. Przykładem 
tego jest wymyślona i realizowa‑
na właśnie przez właściciela firmy, 
akcja społeczna pod hasłem „Po‑
daruj uśmiech”, w której wespół 
ze swoimi klientami – dentystami 

– pomaga dzieciom niepełnospraw‑

nym intelektualnie z białostockie‑
go Specjalnego Ośrodka Szkolno 

– Wychowawczego im. W. Kikol‑
skiego. Zaznacza przy okazji, że nie 
robi tego dla jakichkolwiek laurów, 
czy popularności, a tak zwyczajnie 

– z potrzeby serca. 

Laureatami konkursu były fir‑
my, które zdobyły najwyższą licz‑
bę punktów. Nagrodzono jednak 
tylko po jednym przedsiębiorstwie 
w danym powiecie. Wyjątkiem był 
Białystok, gdzie uhonorowano aż 
trzy firmy. Z kolei przedsiębiorstwa, 
które zdobyły minimum 40% mak‑
symalnej liczby punktów, zostały 
przez kapitułę wyróżnione.

Na fot. od lewej: Marta, Małgorzata, Urszula i Róża – studentki III roku wydziału stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, które 
odbywają miesięczne, wakacyjne praktyki w laboratorium protetycznym Lab Estetic. Oprócz zasad funkcjonowania pracowni protetycznej, 
przyszłe dentystki mają również szansę poznać podstawy związane z konserwacją urządzeń stomatologicznych wykorzystywanych na co dzień 
w gabinecie stomatologicznym.
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ZAglądAłA W Zęby 
INdONEZyjcZykóW

12 stuDeNtóW stomAtologii z cAłej euRoPy sPęDziło NiezAPomNiANe chWile NA jAWie ŚRoDko‑

Wej PoDczAs iDss – iNteRNAtioNAl DeNtAl summeR school. W tej gRuPie zNAlAzłA się mAgDAle‑

NA ADAmiec, stuDeNtkA V Roku stomAtologii uNiWeRsytetu meDyczNego W biAłymstoku.  

Publikujemy DRugą częŚć PRzekAzANych NAm PRzez Nią WsPomNień.

słowniczek:
Selamat pagi – dzień dobry

Selamat  datang – witamy

Saya Doktor Gigi - jestem lekarzem 
stomatologiem (dentystą)

Terima kasih – dziękuję

Sampai lumpa – do zobaczenia
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W wioskach przeważnie panowało porusze‑
nie i duże zainteresowanie, szczególnie u dzieci, 
które nie odstępowały „białych” twarzy w kit‑
lach na krok. Wódz wioski użyczał nam sali, 
czyli dużego pomieszczenia z oknami, będącymi 
jedynym źródłem światła, zwykłymi krzesła‑
mi, koszem z plastikową torbą stanowiącego 
spluwaczkę i „czerwony worek” jednocześnie. 

Na środku, w sekcji czystej, ustawiony był 
stół z wysterylizowanymi narzędziami chirur‑
gicznymi, zestawy stomatologiczne, gaziki, ma‑
teriały do wypełnień (glassjonomery), kubeczki 
z wodą, maseczki, rękawiczki i przyłbice. Pod 
jedną ze ścian umiejscowiona była „steryliza‑
tornia”, czyli pięć misek z wodą, aldehydami 
i alkoholami służącymi do dezynfekcji narzędzi. 
Poczekalnię stanowiły ustawione na placyku 
przed salą krzesła, gdzie ponadto prowadzona 
była rejestracja, zbierano wywiad i kierowano 
do odpowiedniego stanowiska. 

Przy takich akcjach udział biorą również le‑
karze interniści, którzy pomagają w dolegli‑
wościach ogólnych, a w punktach aptecznych 
rozdaje się leki odpowiednio do ich zaleceń 
(„na sztuki”). O pracy w pozycji ergonomicznej 
nie było mowy – należało dostosować swój 
kręgosłup do pacjenta siedzącego na nierucho‑
mym krześle, asystent/ka (student stomatologii 

i tłumacz) oświetlał jamę ustną latarką, druga 
asysta podawała materiały i narzędzia. 

Zakres metod leczenia był niezwykle mały: 
skaling ręczny, ART – usuwanie ekskawato‑
rem próchnicy, a także 3MIX‑MP (alternatywa 
dla leczenia endodontycznego) oraz leczenie 
chirurgiczne, przy którym przepisywano an‑
tybiotyk po każdej ekstrakcji. 3MIX‑MP jest 
metodą mało znaną, a przy tym krytykowaną 
w krajach zachodnich. W pulpopatiach nie usu‑
wamy próchnicy ani miazgi, tylko aplikujemy 
3MIX. Jest to połączenie trzech antybiotyków: 
metronidazolu, ciprofloksacyny i minocykliny 
w stosunku 1:1:1 oraz glikolu propylenowego 
i makroglikolu. 

Dla niektórych jest to jedyny kontakt z le‑
karzem, który z resztą z reguły kończy się 
na  jednej wizycie, ponieważ kolejna może 
nie dojść do skutku. Jak na panujące warun‑
ki, musi to wystarczyć. Do tak ciężkiej pra‑
cy w 40‑stopniowym upale (szacunkowym, 
bo nie mają tam termometrów) i absolutnym 
braku klimatyzacji dochodzą jeszcze trudności 
wynikające z ograniczonego dostępu do wody 
i spartańskie warunki. Nagrodą za poniesio‑
ny trud są: satysfakcja, bezcenna wdzięczność 
pacjentów, uśmiech i spojrzenie, którego sens 
nie wymaga tłumaczenia, jak również poda‑

rowane – mimo ubóstwa – słodkości, owoce 
kokosów do picia czy inne egzotyczne produkty 
z własnej plantacji.

W tym samym czasie w Yogjakarcie miało 
miejsce International Tropical Medicine Sum‑
mer School, które przyciągnęło studentów z ca‑
łego świata. Wspólne spotkania dawały nam 
kolejne okazje do poznawania nowych ludzi. 
Na pożegnalnym przyjęciu dziekan wręczył 
nam certyfikaty z ocenami, a studenci obda‑
rowali nas prezentami.

Należy podkreślić, że Indonezja nie należy 
do bogatych krajów, a nawiedzające ją klęski 
żywiołowe nie ułatwiają rozwoju, jednak ludzie 
są niezwykle mili i uprzejmi, a ich nie „Holly‑
woodzkie” uśmiechy są najszczersze na świecie!

Terima kasih! Sampai jumpa!

Magdalena Adamiec,  
V rok stomatologii UM w Białymstoku  

oraz  
Zuzanna Bogacz,  

studentka IV roku stomatologii AM  
we Wrocławiu
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Wolność, szum wiatru, przygoda, specyficz‑
na więź i magia. Każdemu, kto złapał bakcyla 
dwóch kółek te uczucia są bliskie. Od siedmiu 
lat działa bodaj największy branżowy klub mi‑
łośników motocykli w Polsce – DoctoRRiders, 
do którego należą lekarze.

– Sama na motorze jeżdżę dopiero od dwóch 
lat.� Wcześniej przez pewien czas podróżo‑
wałam jako „plecak” z moim mężem.� Pasja 
do dwóch kółek była we mnie od zawsze.� 
Nie mam w zasadzie wielkich marzeń – 
no może poza jednym – aby lato w naszym 
kraju trwało możliwie najdłużej – przyzna‑
je z uśmiechem stomatolog, Renata Parzybok, 
która od początku swojej przygody z motorem 
należy do DoctorRidersów.

Klub powstał w 2005 roku. We wrześniu, 
w podłódzkich Pabianicach odbył się pierwszy 
motocyklowy zlot lekarzy, w którym wzięły 
udział 42 osoby. Zaledwie dwa miesiące póź‑
niej, na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekar‑
skiej w Łodzi powołano Motocyklowy Klub 
Lekarzy DoctoRRiders przy Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Łodzi. Członkami są lekarze z całej 
Polski. Według szacunków, w tej chwili należy 
do niego grubo ponad 200 osób. 

Organizują oficjalne otwarcie sezonu motocy‑
klowego – w tym roku, moto‑dentyści spotkali 
się w Przemyślu. Spotykają się również na raj‑
dzie DR z cyklu „Poznaj Swój Kraj”, każdego 
roku w innym regionie Polski, organizują Zlot 
Jurajski Poraj – Częstochowa, a także spotkania 
okolicznościowe oraz Ogólnopolski Motocyklo‑
wy Zlot Lekarzy w Łodzi/Pabianicach, przy 
macierzystej dla Klubu Łódzkiej Izbie Lekar‑
skiej, będący jednocześnie podsumowaniem 
i zamknięciem sezonu. 

Doktor Parzybok zapewnia, że członkowie 
Klubu to wbrew stereotypowej opinii na temat 
wszystkich motocyklistów, nie są szaleńcami 
bez wyobraźni, którzy pędzą na złamanie kar‑
ku nie zważając na nikogo, ani na nic. Według 
niej i innych członków DR, można uprawiać 
to hobby nie narażając siebie ani innych na nie‑
bezpieczeństwo utraty życia i nie tracąc przy 
tym nic z przyjemności, jaką daje jazda motocy‑
klem. Istotą spotkań jest integracja osób, które 
łączy wspólny zawód i pasja do dwóch kółek. 

– W miarę możliwości staram się uczestni‑
czyć w w licznych zlotach odbywających się 
w wakacje. Jeździmy razem z mężem. Tylko 
nasze córki… chyba jednak trochę martwią się 
o rodziców. Owszem, jeżdżąc na motorze trzeba 

mieć oczy dookoła głowy. Nie da się wyłączyć 
myślenia. Ale zachowując się odpowiedzialnie 
na drodze można mieć z tego nieprawdopo‑
dobna frajdę – dodaje. 

Poznańska stomatolog na  razie podróżu‑
je głównie po naszych krajowych szlakach. 
Przyznaje, że to idealny sposób na zwiedzanie, 
spędzanie czasu z ciekawymi ludźmi i oderwa‑
nie się od zawodowej codzienności. 

– Wielu moich pacjentów wie o moim hob‑
by i mam wrażenie, że nie do końca chyba 
w to wierzą… Czasami sama powątpiewam, 
czy to prawda… – żartuje lekarz dentysta Re‑
nata Parzybok. 

doctorriders
Już ponaD 

200 leKaRzy 
 latem 

zamienia 
biały 

fartuch  
na sKóRzaną 

KuRtKę
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b a d a m y  t r e n d y

oświecona diagnostyka 
micRolux

NA RyNku PojAWiło się iNteResujące uRząDzeNie o WyjątkoWo szeRokim zAstosoWA‑
Niu DiAgNostyczNym. moWA o micRolux, iNstRumeNcie oPARtym NA Wysokiej jAkoŚci 
techNologii ŚWiAtłoWoDoWej. 

Wykonany z włókna szklanego optyczny 
światłowód, dzięki swojej konstrukcji jest 
wysokiej jakości nośnikiem, zaprojektowa-
nym aby koncentrować pasmo światła LED 
na jego końcu.

jak to działa? 
– Należy umieścić sondę tuż przy miejscu 

badania. Przenikanie światła poprzez tkankę 
jest proporcjonalne do przezierności dane-
go materiału – próchnica, kamień zębowy, 
złamania oraz ujścia kanałów nie przewo-
dzą tyle światła co zdrowe szkliwo czy zę-
bina, są zdecydowanie ciemniejsze – infor-
muje Krzysztof Baranowski, doradca klienta 
z firmy Dentomax. 

Doradca wyjaśnia, że aby dokładnie zo-
baczyć ubytki w zębach przednich należy 
umieścić sondę w obszarze przydziąsłowym 
od strony wargowej i obejrzeć zęby dokład-
nie w lusterku od strony językowej Następ-
nie należy sondę umieścić od strony języ-
kowej a próchnicę oglądać wtedy od strony 
wargowej. 

Ubytki zębów przednich najlepiej widocz-
ne są od strony językowej, jako ciemniejsze 
miejsca na tle nienaruszonej struktury zębo-
wej. Aby dokładnie zobaczyć ubytki w zę-
bach tylnych należy umieścić sondę w ob-
szarze przydziąsłowym od strony językowej, 

a potem policzkowej. Światło przenika przez 
strukturę zęba i świeci na powierzchni oklu-
zyjnej. Ubytki widoczne są jako ciemny cień 
na świecącej powierzchni. 

– Wczesne stadia próchnicowe występu-
ją jako małe prostokątne cienie w szkliwie. 
W momencie penetracji zębiny zmiana roz-
przestrzenia się na złączeniu zębiny i szkliwa 
tworząc trójkątny cień. Zaawansowane zmia-
ny zazwyczaj kreują w zębinie cień o kształcie 
trapezu. Aby zobaczyć kamień poddziąsłowy 
należy poświecić sondą od strony językowej 
lub policzkowej na wysokości dziąsła – tłu-
maczy Krzysztof Baranowski. 

Kamień poddziąsłowy będzie widoczny jako 
ciemny cień, kontrastujący z przezroczystym 
szkliwem i zębiną. Istnieje możliwość zdiag-
nozowania pęknięcia korony – uszkodzona 
część nie będzie przewodziła światła. Linia 
pęknięcia będzie widoczna jako ciemna linia. 

Microlux może być również stosowany w le-
czeniu endodontycznym. Światło systemu po-
maga zlokalizować ujścia kanałów zębowych 
po usunięciu miazgi. Aby zlokalizować ujścia 
kanałów należy świecić sondą od strony języ-
kowej lub policzkowej. Ujścia kanałów ukażą 
się jako ciemne okręgi na dnie komory zęba. 
Wczesna diagnostyka i endodoncja to jednak 
nie wszystkie możliwe zastosowania sprzętu.

microlux można  
wykorzystywać w: 

• stomatologii ogólnej do wykrywanie 
zmian próchnicowych. To technika bardzo 
pomocna w momencie gdy zmiany próch-
nicowe są przyblokowane wypełnieniami. 
Microlux wykorzystujemy także do lokali-
zacji kamienia podziąsłowego. 

• protetyce do lokalizacji połączenia zębiny 
i szkliwa, w preparacji koron, lokalizacji 
pęknięć zębowych. 

• endodoncji do lokalizacji ujść kanałów, 
szukania złamanych narzędzi, lokalizacji 
złamanych korzeni. 

• periodontologii jako pomocnicze 
oświetlenie przy zabiegach periodontolo-
gicznych. Jest też pomocne w lokalizacji 
kamienia poddziąsłowego. 

• chirurgii szczękowej pomaga w wykrywa-
niu zmian w tkance nabłonkowej. Ułatwia 
lokalizację odłamków kostnych lub 
złamanych korzeni oraz jako dodatkowe 
oświetlenie podczas zabiegów. 

• ortodoncji do lokalizacji zmian próchni-
cowych w momencie złączenia zębów 
aparatem ortodontycznym - pedodoncji 
w diagnostyce złamań korony w wypad-
kach traumatycznych. 
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Implant Center 2
okiem użytkownika
zW ykle jesteŚmy ostRożNi Wobec Wszelkich NoWoŚci. z PeWNą, zRozumiA‑
łą zResztą RezeRWą, PoDchoDzimy Do RozmAit ych iNNoWAcji, okoPując się 
NA stANoWisku, że stosoWANe PRzez NAs  techNiki oRAz W ykoRzyst y WANe 
NA co Dzień NARzęDziA to RozWiązANiA oPt ymAlNe i NAjbARDziej eFekt y W‑
Ne . to oczy WiŚcie mylNe PoDejŚcie , któRe jeDNAk W yNik A PRzeDe Wszyst‑
kim z obAW y PRzeD Pomyłk ą, RozczARoWANiem i złą Decyzją – zWłAszczA 
jeŚli może kosztoWAć kilk A t ysięcy złot ych…

Prowadzący rodzinną praktykę stomatolo‑
giczną, „Centrum Stomatologiczne Śmieleccy” 
w Gnieźnie, lekarz dentysta Marek Śmielecki 
był jednym z pierwszych, który zdecydował 
się na zakup opisanego w dziale „Badamy tren‑
dy” na łamach 6 numeru „Dentomax News”, 
urządzenia Implant Center 2. 

W rozmowie z DN doktor Śmielecki zazna‑
cza, że decyzja co do zakupu IC2 była w jego 
wypadku o tyle prosta, bo miał już wcześniej 
okazję korzystać z poprzedniego modelu tego 
urządzenia.

– Poszukiwałem sprzętu typu combo, który 
w jednej obudowie skrywałby kilka mądrych 
rozwiązań.� Mam świadomość, że jest wielu 
przeciwników tego typu inwestycji, ale osobi‑
ście chwalę sobie takie rozwiązanie i podjętą 
decyzję – przekonuje doktor Marek Śmielecki.

Według niego jedną z największych zalet IC2 
jest to, że w istocie posiadając jeden sprzęt, 
użytkownik korzysta z możliwości aż trzech 
różnych urządzeń. A do tego, co nie pozostaje 
bez znaczenia, całość jest „zapakowana” w er‑
gonomicznej i estetycznej obudowie. 

– Dzięki temu mogę sobie pozwolić na bły‑
skawiczną zmianę charakteru pracy w bardzo 
krótkim czasie.� Mogę wykonywać różne, nie‑
rzadko skomplikowane zabiegi, nie czekając 
przy tym na inne nowinki techniczne – dodaje.

Doktor zaznacza, że wykonując zabiegi w no‑
woczesnym gabinecie implantologicznym, le‑
karz musi posiadać narzędzie piezoelektryczne. 
ImplanCenter 2 to właśnie przykład dobrej 
klasy maszyny tego typu. 

– Trzy urządzenia o dobrej mocy w jednym, 
to coś, co znacznie usprawniło moja pracę, 
a zarazem skróciło czas zabiegów.� To wszyst‑
ko też sprawia, że mogę mieć jeszcze większą 
satysfakcję w pracy.� Pacjentom tego typu in‑
strumenty dają również dodatkowe poczucie 
bezpieczeństwa i pewność, że to co robimy, 
wykonujemy przy pomocy sprzętu dobrej jako‑
ści – wyjaśnia gnieźnieński stomatolog. 

Aby nie było tak całkiem kolorowo, doktor 
Śmielecki zauważa, że jedyną rzeczą do której 

może mieć zastrzeżenia, to kwestia miniatury‑
zacji. Jednak zaraz dodaje, że i tak zaszła zde‑
cydowana poprawa w tym względzie, w sto‑
sunku do poprzedniego modelu.

Wśród atutów IC2 należy wymienić dobry 
fizjodyspenser z wieloma prostymi w obsłu‑
dze funkcjami do modyfikacji oraz rewela‑
cyjny wręcz skaler o czterech trybach mocy 
i możliwości modyfikacji chłodzenia, a także 
dotykowego wyboru trybu pracy.

– No i „piezo”, które zyskuje coraz więk‑
szą popularność wśród lekarzy, a szczegól‑
nie chyba tych młodszych, dające tak wiele 
rozmaitych możliwości.� W zasadzie niemal 
za każdym razem odkrywam jego nowe spo‑
soby zastosowania.� 

Doktor Śmielecki zauważa, że urządzenia łą‑
czące w sobie kilka różnych funkcji – czyli tzw. 
„kombajny” – będą zyskiwały na popularności, 
bo wciąż przybywa stomatologom kolejnych 
urządzeń, a instrumenty takie jak IC2 właśnie, 
pozwalają na znaczną oszczędność miejsca. 
Nie bez znaczenia są też kwestie ekonomicz‑
ne, bo zakup IC2 jest zdecydowanie bardziej 
opłacalny, niż np. trzech różnych sprzętów, 
których funkcje łączy. 

– Jestem dość młodym lekarzem, z 5‑letnim 
doświadczeniem, ale może właśnie dlatego bar‑
dzo chętnie sięgam po różne nowinki na ryn‑
ku urządzeń.� W sferze moich zainteresowań 
znajduje się głownie chirurgia i implantologia.� 
Coraz bardziej zagłębiam się także w aspekt 
perio‑chirurgii, co pozwala mi spojrzeć z nieco 
innej perspektywy na chirurgię okołoimplanta‑
cyjną.� W swojej praktyce wykorzystuję równie 
często laser i to zarówno do pracy na tkankach 
twardych jak i miękkich.� Jestem pod wielkim 
wrażeniem jego możliwości.� 

Doktor zapytany, czy zainwestowałby w Im‑
plantCenter 2 po raz drugi bez wahania od‑
powiada, że… tak! Zaznacza, że być może nie 
każdy jest fanem tego typu urządzeń, ale jego 
zdaniem ten sprzęt jest wydajny i sprawdza się 
w codziennym użytkowaniu, zarówno do pro‑
stych zabiegów, jak i przy bardziej skompliko‑
wanych operacjach.

lek. dent. Marek Śmielecki 
Indywidualna Praktyka - Centrum  
Stomatologii Śmieleccy 
os. Wł. Łokietka 33 
62-200 Gniezno 
www.smieleccy.pl
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KWESTIONARIUSZ

czyli właściwie…

WHO IS WHO?
na zakładzie:)

Firma to ludzie, którzy ją tworzą, nie budynki, produkty, oferta, samochody czy materiały promocyjne.�  
Ale właśnie ludzie.� Dlatego chcemy, abyście nas bliżej (lepiej) poznali.�  
Chcemy przez to zmniejszać dzielący nas dystans.� Sprawić, że nie będziemy anonimowi.� 
Poprosiliśmy więc wszytkich pracowników o wypełnienie krótkiego kwestionariusza.�  
W kolejnych numerach dentomax news opublikujemy „zwierzenia” kolejnych „Dentomaksjan”

Imię i nazwisko:  
Bartek Baranowski
wiek: 26 lat

stanowisko: Specjalista do spraw serwisu
od kiedy w firmie: dokładnie od roku
zakres obowiązków: montowanie, naprawianie 
wszystkiego czego w danym momencie 
trzeba
co najbardziej lubisz w pracy?  
Osoby z którymi współpracuję
co najbardziej Cię denerwuje? 
Pisanie o sobie
czym jest dla Ciebie Dentomax? 
Miejscem gdzie pogłębiam swoją wiedzę i 
codziennie nabywam nowe umiejętności
co zwykle jadasz w pracy? 
Kebabiki i zupki z proszku

gdybyś nie pracował w Dentomaxie to…  
na chwilę obecną nie dopuszczam do 
siebie takiej myśli
lubię Dentomax bo bo dano mi możliwość 
sprawdzenia się w nowej branży
Boisz się dentysty? 
Nie – gdybym się bał to każdy dzień w 
pracy byłby w strachu

Imię i nazwisko:  
Lidia Sołowiej
wiek: Jakiś czas temu 
skończyłam 18… 

stanowisko:Referent ds. technicznych w dziale 
przyjęć towaru
od kiedy w firmie: Do ekipy Dentomaxu 
dołączyłam w listopadzie 201 1 roku
zakres obowiązków: Kontrola towaru 
trafia jącego do magazynu pod każdym 
względem – sprawdzam, wprowadzam 
do ewidencji i metkuję każdy produkt i 
opakowanie
co najbardziej lubisz w pracy?  
Chwilę, w której wszystko co w danym 
dniu trafiło do nas jest już odpowiednio 
zewidencjonowane, wprowadzone, 
zametkowane i zna jduje się na swoim miejscu
co najbardziej Cię denerwuje? 
Do szewskiej pasji doprowadza ją mnie 
sytuacje, w której w przychodzącym 

zamówieniu są braki lub jakiekolwiek 
niezgodności
czym jest dla Ciebie Dentomax? 
To firma, w której dzięki życzliwości wielu 
osób stosunkowo łatwo udało mi się 
odnaleźć.
co zwykle jadasz w pracy?Nic  nadzwycza jnego 
– przepyszne kanapki, no i małe co nieco… :)
gdybyś nie pracowała w Dentomaxie to… Jestem 
realistką i nie lubię gdybać, więc wolę 
zastanawiać się nad tym co jest tu i teraz
lubię Dentomax bo pracuje tu w fa jnej 
atmosferze całkiem zgrany zespół
Boisz się dentysty? No cóż, muszę się 
przyznać, że mam małą alergię na białe 
fartuchy… ;)

Imię i nazwisko:  
Magdalena Leończuk
wiek: jeszcze 27 :)  
stanowisko:  
Referent do spraw handlu

od kiedy w firmie: zaledwie od 5 miesięcy
zakres obowiązków: Obsługa, pomoc i 
doradztwo dla klientów sklepu
co najbardziej lubisz w pracy?  
Uwielbiam wir pracy. Na jlepsze są 
sytuacje, w których wciąż wiele się 
dzieje, czyli takie chwile, gdy sklep pęka 
w szwach od zadowolonych klientów. 
Lubię oczywiście zespół z którym mam 
przyjemność pracować.
co najbardziej Cię denerwuje? Chyba nie ma 
takich rzeczy…?
czym jest dla Ciebie Dentomax? 
Przede wszystkim fa jnym i ciekawym 
miejscem pracy, dzięki któremu mam 
możliwość stałego rozwoju, zdobywania 

doświadczenia oraz poznawania od 
podszewki branży stomatologicznej.
co zwykle jadasz w pracy? 
Zazwycza j samodzielnie przygotowane 
posiłki w zależności od tego na co w 
danym dniu mam chęć.
gdybyś nie pracowała w Dentomaxie to… 
Kto wie? Prawdę mówiąc nigdy nie 
zastanawiałam się nad tym i chyba nie 
chciałbym się nad tym zastanawiać… :)
lubię Dentomax bo  dba o to, co na jpiękniejsze 
- czyli zdrowy uśmiech. Poza tym praca 
w takim zespole to wyłącznie sama 
przyjemność rzetelnie i etycznie
Boisz się dentysty? 
Niestety tak – choć trochę mniej niż 
kiedyś.

W kolejnym numerze: 

Eliza Horodeńska 
przedstawiciel handlowy (wielkopolskie)

Justyna Szulta 
przedstawiciel handlowy (pomorskie)

Marek Łukjaniuk 
przedstawiciel handlowy (podlaskie)
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„Nic nie jest wieczne – nawet najlepszej marki i klasy urządzenia potrafią kiedyś się zepsuć. Jednak kosztownych 
awarii często udałoby się uniknąć, gdyby ich użytkownicy pamiętali o kilku, czasami wyjątkowo prostych czynnoś-
ciach serwisowych, które mogą wykonać samodzielnie, dzięki którym sprzęt dłużej zachowuje swoją sprawność. 
Zapraszamy do lektury pierwszej odsłony naszego nowego cyklu, który będziemy publikowali na łamach Dentomax 
News – „Zgrzyty”.

KompResoR  
serce unitu

– Nasz cykl zaczynamy od kompresora, 
bo wbrew pozorom to najważniejsze urzą‑
dzenie w gabinecie.� Bez niego nic – albo 
prawie nic – nie będzie działało.� Zasila unit 
i oprzyrządowanie sprężonym powietrzem, 
które napędza końcówki – mówi Paweł Alek‑
siejuk, szef Serwisu w Dentomax‑ie.

Urządzenia wykorzystywane w stomatologii 
to zwykle kompresory bezolejowe. W prze‑
ciwieństwie do tradycyjnych – olejowych – 
stosowanych np. w warsztatach samochodo‑
wych. Części ruchome tłoków kompresora 
przemysłowego są smarowane olejem. A zatem 
zastosowanie takiego sprzętu w gabinecie sto‑
matologicznym spowodowałoby, że powstała 
by tzw. mgiełka olejowa – czyli niewidoczne 
gołym okiem opary oleju, które za pośred‑
nictwem przewodów i końcówki stomato‑
logicznej mogłyby przedostawać się prosto 
do jamy ustnej pacjenta. Podzespoły wyko‑
nawcze w kompresorze bezolejowym pokryte 
są samosmarną powłoką teflonową.

Wiele istotnych decyzji, pozostających po stro‑
nie użytkownika należy podjąć już na wczesnym 
etapie związanym z organizacją lub remontem 
praktyki. Kompresor musi mieć odpowiednie 
miejsce. Musi stać w suchym, czystym i odpo‑
wiednio przewietrzanym pomieszczeniu. Nie 
wskazane jest aby stał w pomieszczeniu, gdzie 
jest znaczne zapylenie i wilgoć. Gdy będzie 
wilgotno, to będzie dochodziło do skraplania 
wody, co z kolei będzie miało fatalny wpływ 
na unit i żywotność łożysk w końcówkach. 
Przy pracy piaskarką będzie występowało na‑
gminne zjawisko zapychania się dysz. Prze‑
wody, którymi sprężone powietrze dostaje się 

do unitu od kompresora, zwykle znajdują się 
w podłodze, pod posadzką – instalacja jest za‑
lana betonem. Ważne jest więc, aby przewody 
instalacji sprężonego powietrza znajdowały się 
w termicznej izolacji. 

– To  bardzo ważne i  należy zwrócić 
na to szczególną uwagę ekipie przygotowu‑
jącej gabinet do pracy.� Jeżeli bowiem przewód 
łączący kompresor z unitem, będzie miał bez‑
pośredni kontakt z betonem, który jest zimny, 
a kompresor ustawimy w ciepłym pomieszcze‑
niu, to tłoczone, ciepłe powietrze, które będzie 
przechodziło przez zimny przewód będzie się 
skraplało.�Skraplanie powietrza nie jest niczym 
nadzwyczajnym, ale dla zachowania pełnej 
sprawności kompresora i unitu należy syste‑
matycznie spuszczać z niego wodę czyli tzw.� 
kondensat 

– Dla wielu może to wydać się dziwne, ale 
zdarzają się klienci, u których doszło do po‑
ważnej awarii, którzy nie zdawali sobie spra‑
wy z konieczności spuszczania wody.� Jeżeli 
o to nie zadbamy, w kompresorze znajdzie 
się tyle wody, że zamiast powietrza, układ 
będzie tłoczył wodę.�

W każdym gabinecie panują inne warunki, 
dlatego nie ma jednej wskazówki dotyczącej 
częstotliwości spuszczania wody. W jednym 
wypadku może istnieć konieczność, aby ro‑
bić to codziennie, innym razem wystarczy po‑
wtórzenie tej czynności raz na dwa miesiące. 
Wszystko zależy od wielu czynników. Najprost‑
szym sposobem aby to sprawdzić, jest na po‑
czątek spuszczanie wody np. raz w tygodniu. 
Jeśli okaże się że zbiera się jej dużo, spróbujmy 
powtórzyć tę czynność np. po trzech dniach. 
I przeciwnie, jeżeli stwierdzimy, że bardzo 
mało wody wypłynęło, powtórzmy tę opera‑

jAk o kAżDe seRce – tAk i o seRce uNitu stomAtologiczNego tRzebA Wyjątko‑

Wo DbAć. W PRAktyce, WystARczy PAmiętAć o kilku PRostych czyNNoŚciAch, 

żeby komPResoR służył NAm Długie lAtA.

pAmIĘTAJ!
Cyklicznie 

spuszczaj wodę  
z kompresora! Zawór służący do odprowadzania wody  

z komory kompresora
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cję np. po upływie dwóch – trzech tygodni. 
Ale są rzeczywiście takie miejsca, gdzie skrapla 
się jej naprawdę dużo, wtedy musimy to robić 
bardzo często.

Warto wiedzieć, że nie z każdego kompreso‑
ra należy spuszczać wodę. Otóż, na rynku są 
modele wyposażone w osuszacze powietrza. 
Ich rolą jest pochłanianie wszelkiej wilgoci. 
Jeżeli nie mamy pewności czy nasz sprzęt po‑
siada wspomniany osuszacz, zawsze możemy 
sięgnąć do dokumentacji kompresora, spraw‑
dzić w karcie gwarancyjnej, na dokumentach 
sprzedaży lub po prostu zapytać serwisantów 
albo sprzedawcę. 

Zbierająca się w zbiorniku kompresora woda 
ma zwykle rdzawa barwę, jest po prostu brud‑
na – warto o tym pamiętać, zwłaszcza przed 
pierwszym spuszczaniem wody. Wodę spusz‑
czamy do momentu, aż zacznie lecieć samo 
sprężone powietrze.

Co pewien czas – tak jak w przypadku kontro‑
lowania ilości zgromadzonej wody w zbiorniku 
– warto dodatkowo zwrócić uwagę na odstojnik 
wody przy reduktorze powietrza. To specjalne 
urządzenie, które wychwytuje wodę z powie‑
trza wychodzącego z kompresora. Sam odstoj‑
nik, w zależności od modelu kompresora może 
mieć różną formę i jest z reguły wyposażony 
w zaworek do spustu w postaci wentylka lub 
śrubki. Odstojnik montowany jest na wyjściu 
powietrza z kompresora. 

Dodatkowo, co pewien czas warto też zwró‑
cić uwagę na filtr powietrza. Jeżeli urządzenie 

znajduje się w czystym, niezapylonym pomiesz‑
czeniu najprawdopodobniej filtr przez dłuższy 
czas będzie pozostawał niezabrudzony. Jednak 
jeśli kompresor będzie pracował w trudnych 
warunkach – w brudnym, zakurzonym miej‑
scu, wówczas filtr będzie zatykał się wyjątkowo 
często. To ważne, aby go kontrolować, bo jeże‑

li doprowadzimy do niedrożności filtra może 
dojść do poważnych w skutkach uszkodzeń 
sprzętu i potrzebna będzie naprawa.

Drugą obowiązkową czynnością serwiso‑
wą, którą należy systematycznie przeprowa‑
dzać to kontrolowanie właściwego ciśnienia 
powietrza na wskaźnikach ciśnienia. Zwykle 
powietrze zasilające unit powinno mieścić się 
w przedziale od 4,5–6 bara (0,45–0,6 MPa). 

Jeżeli mamy wrażenie że kompresor włącza 
się zbyt często może to oznaczać, że spada ciś‑
nienie w kompresorze. Przyczyną tego może 
być rozszczelnienie przy połączeniach lub uster‑
ka jakiegoś podzespołu. Dlatego powinniśmy 
uważnie posłuchać, czy nie słychać delikatnego 

syczenia w obrębie urządzenia.

Głośna praca – jeżeli urządzenie zacznie 
wyraźnie głośniej pracować warto zgłosić się 
do serwisu. Może to oznaczać zużycie niektó‑
rych elementów mechanicznych i dla uniknię‑
cia poważnej awarii warto skontaktować się 
z wykwalifikowanym serwisem.

Jeśli kompresor pracuje stanowczo zbyt długo, 
ale nie jest wstanie osiągnąć maksymalnego 
ciśnienia, czyli napompować zbiornika do peł‑
na, oznacza to, że zaczyna dziać się z nim coś 
niedobrego. Gdy kompresor będzie pracował 
przez cały czas, w efekcie będzie się szybciej 
zużywał a jednocześnie przegrzewał, co może 
doprowadzić do poważnej awarii

Kończąc pracę zwykle wszyscy pamiętają 
o tym, żeby zakręcić wodę doprowadzającą 
do unitu, ale już nie wszyscy wyłączają kompre‑
sor. Zdarzały się już przypadki pożarów w ga‑
binetach stomatologicznych spowodowanych 
właśnie pozostawionym na noc, włączonym 
kompresorem. Wystarczy bowiem, że dojdzie 
do rozszczelnienia w unicie, w wyniku które‑
go będzie dochodziło do ciągłego wypływania 
powietrza, by kompresor zaczął samoczynnie 
pracować. 

Sprzęt będzie się starał przez cały czas utrzy‑
mywać ten sam poziom ciśnienia. Jeśli więc 
urządzenie będzie bez przerwy pracowało, może 
dojść do jego przegrzania, a w efekcie nawet 
do zapalenia się znajdujących się w pobliżu 
materiałów. Co prawda kompresory są wypo‑
sażone w specjalne bezpieczniki termiczne, ale 
lepiej nie próbować ich skuteczności. 

pAmIĘTAJ!
Badaj 

ciśnienie!

Dentomax serwis:
Paweł Aleksiejuk – kier. serwisu: 

602 583 601
Krzysztof Bolesta 

602 454 153
Antoni Iwanowicz 

602 457 485
e‑mail:  

serwis@dentomax.pl

pAmIĘTAJ!
Po pracy  

zakręcamy 
wodę do unitu 
i wyłączamy 
kompresor!

Odstojnik wody przy reduktorze powietrza



lAb estetic i DeNtomAx szkoleNiA zoRgANizoWAły szkoleNie i PRezeNtAcję PRAcoWNi

W sobotę 26 maja laboratorium protetyczne 
Lab Estetic szeroko otworzyło swoje drzwi 
dla wszystkich zainteresowanych działalnoś-
cią i ofertą stomatologów. Wraz Dentomax 
Szkolenia pracownia przygotowała dla leka-
rzy po raz pierwszy specjalny dzień otwarty 
połączony z kilkugodzinną sesją szkoleniową, 
którą poprowadził m.in. dr n. med. Jerzy 
Pytko. Z zaproszenia Lab Estetic i Dentomax 
Szkolenia skorzystało kilkadziesiąt osób. 

– Bardzo pozytywnie oceniamy efekty na-
szego pomysłu. Cieszymy się, że tak wie-
lu lekarzy zdecydowało się odwiedzić nas 
w tym – jakby nie było – szczególnym dla 
wszystkich dniu (26 maja – dzień matki – 
przyp. Red.) – podkreśliła Monika Klimczuk, 
właścicielka Lab Estetic. 

– Była to naszym zdaniem doskonała oka-
zja do zapoznania się ze sprzętem i techno-
logiami, z których korzystamy, z naszą ofertą 
i możliwościami współpracy. Niewątpliwie 
dodatkowym magnesem był wykład dra Je-
rzego Pytko, z którym mamy przyjemność 
współpracować na codzień – dodaje.

Organizacja dnia otwartego pozostawała 
w ścisłym związku z uruchomionym wios-
ną tego roku przez pracownię, kompletnym 
komputerowym systemem Cad/Cam firmy 
Zirkonzahn, służącym m.in. do tworzenia prac 
protetycznych opartych na tlenku cyrkonu.

Integralną częścią imprezy był kilkugodzin-
ny, złożony z dwóch wykładów blok szkole-
niowy. Jeden z nich, pod tytułem „Preparacja 

zęba pod koronę porcelanową na różnych 
podbudowach – teoria z pokazem praktycz-
nym” poprowadził dr n. med. Jerzy Pytko. 

Szkolący od kilku miesięcy techników z Lab 
Estetic, doktor Pytko podkreślił, że spotka-
nie stanowiło dla lekarzy znakomitą okazją 
do podzielenia się swoimi uwagami i wąt-
pliwościami, na które natrafiają w trakcie 
codziennej pracy.

– Udało mi się od nich usłyszeć, z jaki-
mi problemami muszą się zmagać w swo-
jej codziennej praktyce. Prowadząc zajęcia 
dla techników z Lab Estetic i oglądając to, 
co nadsyłają dentyści widzę, z czym mają 
najwięcej trudności. Nie przeczę, to niezwy-
kle trudna tematyka i nie każdy musi sobie 
z tym poradzić. Ale właśnie takie spotkania, 
jak to umożliwiają im realne podnoszenie 
swoich kwalifikacji i umiejętności – podkre-
ślił doświadczony doktor. 

Znaczną część spotkania Jerzy Pytko po-
święcił kwestii oferowanych przez Lab Estetic 
prac protetycznych opartych na tlenku cyr-
konu. Jego zdaniem dentyści muszą dokład-
nie poznać jego specyfikację i walory – znać 
podstawowe zasady związane z zaprojekto-
waniem pracy i jej wykonaniem.

Kolejnym tematem, który poruszył doktor 
Pytko podczas majowego spotkania była kwe-
stia związana z koronami. Przedstawił zasady 
projektowania mostów, a także opowiedział 
lekarzom, jak wykonać pełną estetykę mostu, 
zwłaszcza w odcinku przednim. Wyjaśniał jak 

zrobić most, aby w istocie nie było go widać.
Druga część sesji szkoleniowej dotyczyła 

wykorzystania Internetu w codziennej pra-
cy lekarza dentysty. Wykład poprowadził 
doświadczony marketingowiec z Krakowa, 
Wojciech Krówczyński, który podczas spotka-
nia opowiedział o przygotowaniu personelu 
medycznego do aktywnego i efektywnego 
wykorzystania Internetu w codziennej pracy 
i kontaktach z pacjentami.

W jego opinii funkcjonująca strona interne-
towa to wizytówka praktyki. Kształtuje zdanie 
pacjentów, ułatwia kontakty ze środowiskiem 
zawodowym, społecznością lokalną. Jest no-
woczesną i wygodną formą prezentacji jakości 
i poziomu świadczonych usług medycznych. 

Na wykładzie zostały omówione zmiany 
w zarządzaniu i administrowaniu praktyką 
stomatologiczną w odniesieniu do projektu 
informatyzacji ochrony zdrowia oraz zasa-
dy wykorzystania Internetu do wzmocnienia 
wizerunku praktyki stomatologicznej.

Uczestniczący w dniu otwartym lekarze 
podkreślali wysoki poziom merytoryczny 
szkoleń oraz możliwość konsultacji z fachow-
cami. Co ważne, pozytywnie odnieśli się tez 
do zakresu działania laboratorium i możli-
wości współpracy.

Szeroko otwarte 
drzwi do protetyki 
najwyższej jakości

lab 
p r o t e t y k a

estetic
C E N T R U M  F R E Z O W A N I A
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od 20 lat!

Wakacyjny Fotokonkurs!
Wygraj super nagrody!  
Autor najlepszej fotki dostanie  
znakomity cyfrowy aparat fotograficzny.

Urlop w Sopocie? Hurgadzie…?   
…a może na działce w Zalesianach?
Wszędzie można zrobić niebanalne zdjęcie!  
Bądź czujny i spostrzegawczy. Wypoczywaj i uważ-
nie obserwuj świat dookoła. Uchwyć w kadrze to, 
co ulotne i podziel się tą zamrożoną chwilą z innymi.  
Kto wie, może Twoje zdjęcie okaże się najlepsze?!

Zasady są proste: zrób i przyślij nam e‑mailem 
maksymalnie 3 zdjęcia ze swoich tegorocznych 
wakacji.

Na prace czekamy tylko do  
31 sierpnia 2012.

Zobacz także:
facebook.com/Dentomaxspk
dentomax.blogspot.com
yotutube.com/dentomax

Organizatorem konkurs jest  
Dentomax Klimczuk i Wspólnicy Sp. k.

Konkurs trwa od 1 lipca 2012 r. 
do 31 sierpnia 2012.

Regulamin i zasady na  
www.dentomax.pl
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iPs empress Direct basic kit 8x3g 
Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej 
estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu stopniach translucencji.
8 strzykawek: Dentin A1, A2, A3, A3.5, Enamel A1, A2, A3, A3.5

iPs empress Direct 4x3g
4 strzykawki 3g IPS Empress Direct 
(dowolne kolory)

CENA ZŁ

1104
635243 635241

640102

638241

641976

641971

640101

CENA ZŁ

716

CENA ZŁ

450

CENA ZŁ

454

CENA ZŁ

129

CENA ZŁ

712

CENA ZŁ

479

NoWoŚć

NoWoŚć

NoWoŚć

NoWoŚć

evetric Assortment 8 x 3,5g
Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy najnowszej generacji. Gwarantuje 
naturalnie wyglądające wypełnienia w zębach przednich i bocznych oraz wysoki 
stopień dopasowania koloru wypełnienia do otaczających tkanek zęba. Zapewnia 
bardzo dobrą widoczność wypełnień w promieniach RTG. Łatwe modelowanie 
bez presji czasu umożliwia uzyskanie doskonałych efektów estetycznych.
Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik)

tetric evoceram bulk Fill 3 x 3g iVA 
Światłoutwardzalny materiał kompozytowy nakładany warstwowo grubości do  
4 mm. Jest przeznaczony do wypełnienia ubytków w zębach bocznych, mlecznych 
i stałych. Charakteryzuje się gładką konsystencją i łatwością dostosowywania się 
do ścian ubytku oraz małym skurczem polimeryzacyjnym (1,9%).
IVA – odpowiednik A2/A3

excite F VivaPen 1 x 2 ml + empress Direct 2 x 3g 
ExciTE F VivaPen jest śiwtałoutwardzalnym, jednoskładniokowym materiałem 
łączącym ze szkliwem I zębiną. Materiał zawiera nanowypełniacz i uwalnia fluor. 
Jest stosowany w połączeniu z techniką całkowitego wytrawiania tkanek zęba. 
Ponadto dostępny jest w wygodnym dozowniku.
ExciTE F VivaPen 2 ml, Empress Direct 3g: A3 Dentin i A3 Enamel

tetric evoceram bulk Fill iVA PromoPack 2x1g 
Światłoutwardzalny materiał kompozytowy nakładany w warstwowo grubości do 
4 mm. Jest przeznaczony do wypełnienia ubytków w zębach bocznych, mlecznych 
i stałych. Charakteryzuje się gładką konsystencją i łatwością dostosowywania się 
do ścian ubytku oraz małym skurczem polimeryzacyjnym (1,9%).

evetric introPack 4 x 3.5g 
+ excite F 5g

bluephase g2
Bezprzewodowa lampa o mocy 1200mW/cm² z innowacyjną technologią 
polywave® LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa 
polimeryzacyjna w 2009, 2010 i 2011 roku wg The Dental Advisor. Trzy programy 
polimeryzacji, innowacyjny czujnik ruchu, akumulator litowo-polimerowy, 
możliwość przełączenia lampy z akumulatora na zasilanie sieciowe. Diody LED 
emitują światło aktywujące wszystkie fotoinicjatory, stosowane w materiałach 
światłoutwardzalnych. Lampa posiada 3-letnią gwarancję. 

CENA ZŁ

2850
suPeR ceNA
607920

89,50 zł  
za strzykawkę

gRAtis tetric evoceram 
bulk Fill 3g*

gRAtis  
strzykawka  
empress Direct 3g*

 *gratisy wysłane w prezencie lekarzowi z Ivoclar Vivadent

iVoclAR ViVADeNt PolecA 
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641973 – A2 
641972 – A3

641433 – Transparent 
641435 - Yellow

635761

637306

CENA ZŁ

450

CENA ZŁ

660
CENA ZŁ

861

CENA ZŁ

129

CENA ZŁ

340
CENA ZŁ

599

CENA ZŁ

194

tetric evoceram Promo 3 x3g A2 lub A3  
+ kubek w prezencie
Nowoczesny, nanohybrydowy, światłoutwardzalny materiał złożony, przezna-
czony do wypełniania wszystkich klas ubytków. Materiał wyróżnia się: idealną 
konsystencją, intensywnymi kolorami, trwałym połyskiem, translucencją oraz flu-
orescencją. Ponadto cechuje go wysoka wytrzymałość mechaniczna wykonanych 
wypełnień i dostosowanie koloru materiału do naturalnych tkanek zęba (efekt 
kameleona). 

multilink Automix 9g transparent lub yellow
Uniwersalny cement adhezyjny na bazie materiału złożonego, o podwójnym 
mechanizmie polimeryzacji, do cementowania wszelkiego rodzaju uzupełnień 
protetycznych (poza licówkami), dostępny jest w samomieszającej strzykawce
Multilink Automix Refill 9g Transparent lub Yellow
gRAtis pakiet:
• 6 rozwieraczy OptraGate (3 regular i 3 small)
•  Liquid Strip 2,5g (żel glicerynowy do ochrony krawędzi uzupełnienia 

protetycznego)
• pasta profilaktyczna bez fluoru Proxyt 55ml RDA 36, medium
• przewodnik po cementowaniu DVD „Cementation Navigation System” 

multilink Automix system Pack (dowolny kolor) 
Uniwersalny cement adhezyjny na bazie materiału złożonego, o podwójnym 
mechanizmie polimeryzacji, do cementowania wszelkiego rodzaju uzupełnień 
protetycznych (poza licówkami). Dostępny jest w samomieszającej strzykawce.
gratis 1 x FRc Postec Plus Refill/ 5* 
(rozmiary FRC Postec Plus „0”, „1”, „3”)

telio cs inlay/onlay
Światłoutwardzalne, jednokomponentowe materiały do czasowego 
wypełniania ubytków, nie wymagające dodatkowego stosowania cementów 
tymczasowych. 
Materiały mogą być stosowane do uszczelniania gwintowanych otwo-
rów w implantach. Materiał CS Inlay jest bardziej estetyczny i może być 
stosowany do czasowego wypełniania głębokich ubytków o równoległych 
ścianach. CS Onlay wykazuje mniejszą elastyczność i jest przeznaczony do 
rozległych ubytków, opracowanych pod onlay.
Telio CS Inlay 2,5g i Telio CS Onlay 2,5g 

Variolink ii 2x2,5g base lub catalyst (dowolne kolory) 
Wiodący system do estetycznego, adhezyjnego cementowania, o podwój-
nym mechanizmie polimeryzacji. Materiał charakteryzuje się dużą wytrzy-
małością mechaniczną. Materiał podstawowy – baza, dostępny jest w sześciu 
kolorach, natomiast katalizator – w dwóch kolorach i w dwóch stopniach 
gęstości. Jeśli stosowana jest tylko baza, wtedy cement jest wyłącznie 
światłoutwardzalny. Variolink II zawiera wszystkie materiały niezbędne do 
adhezyjnego cementowania uzupełnień z materiałów pełnoceramicznych.

cervitec Plus 2 x 7g / cervitec liquid test Pack  
Lakier przeznaczony do zmniejszania nadwrażliwości zębiny. Chlorheksy-
dyna (1%) i tymol (1%) jako aktywne składniki przeciwbakteryjne, redukują 
stany zapalne dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej.
Cervitec Plus 2x 7g, Cervitec Liquid Test Pack 100ml

telio cs cem implant 6g transparent lub opaque 
Cement przeznaczony do tymczasowego osadzania uzupełnień protetycz-
nych na łącznikach implantów. Cement o podwójnym mechanizmie polimery-
zacji, nie zawierający eugenolu. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością 
mechaniczną, która zapewnia min. sześciomiesięczny okres użytkowania 
uzupełnienia.

tetric evoceram jumbo Refill 10 x 3g A2 lub A3  
Nowoczesny, nanohybrydowy, światłoutwardzalny materiał złożony, 
przeznaczony do wypełniania wszystkich klas ubytków. Materiał wyróżnia się: 
idealną konsystencją, intensywnymi kolorami, trwałym połyskiem, translucencją 
oraz fluorescencją. Ponadto cechuje go wysoka wytrzymałość mechaniczna 
wykonanych wypełnień i dostosowanie koloru materiału do naturalnych tkanek 
zęba (efekt kameleona).

CENA ZŁ

1350
642042 – A2
642043 – A3

gRAtis  
telio cs Desensitizer 1g 

gratis optragate Promo Pack/8*
*opakowanie zawiera OptraGate w rozmiarach: 3szt x Regular, 3szt x Small, 2szt x Junior

NoWoŚć NoWoŚć

637510 – Transparent, 
637509 – Opaque

Promocja letnia 1.05.2012 - 31.08.2012
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Promocja ważna w okresie 1 lipca – 31 sierpnia 2012 r. lub do wyczerpania zapasów.
Realizacja promocji w sklepach stomatologicznych lub u autoryzowanych dystrybutorów 3M ESPE (lista na www.3mespe.pl).

3M Poland Sp. z o.o. 3M ESPE Dział Stomatologiczny, Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 739 60 85, 3mespepl@mmm.com

3M, ESPE, Clinpro, Express, Filtek, Single Bond, RelyX, Ketac, Photac, Protemp, Impregum, Sof-Lex, Adper, Ubistesin, Ubistesin, 
Mepivastesin są znakami handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH. © 3M 2012 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Gorąca promocja

Promocja ważna w okresie 
 1 lipca – 31 sierpnia 2012 r.

RelyX 
TM 

RelyX TM Fiber Post
RelyX TM U200 Automix
RelyX TM U200 Clicker

Single BondTM 
Universal

Sof-LexTM

ImpregumTM 

Impregum TM Penta
Impregum TM Penta Soft

KetacTM

Ketac TM Molar Aplicap
Ketac TM Cem
Ketac TM N100

PhotacTM

Photac TM  Fill Quick Aplicap 

AdperTM 
Adper TM Prompt L-pop
Adper TM Easy One
Adper TM Scotch Bond

ClinproTM 
Clinpro TM White Varnish
Clinpro TM Prophy Paste
Clinpro TM Prophy Powder
Clinpro TM Sealant

ProtempTM

Protemp TM 4
Protemp TM Crown

Express TM XT Light Body
x 1 szt. 
(36974)

Filtek TM Z550
2 uzupełnienia w kolorach A2 i A3.

Sof-Lex TM 
(50 krążków) x 4 szt. 
(8892C)

Za jednorazowy zakup wybranych materiałów 3M ESPE (dowolny produkt lub mix produktów) 
           w czasie trwania promocji za kwotę    1 000 zł    brutto 
            - otrzymasz produkty za - 1 zł netto/szt. do wyboru: 

3M_ESPE_reklama_promocja_1000zl_20062012.indd   1 12-06-20   14:15



Filtek TM Bulk Fill 
Płynny materiał kompozytowy 

Korzyści:
   Szybka i łatwa metoda wypełniania w 4mm warstwach 

zmniejsza ilość etapów i skraca czas pracy. 
  Płynna konsystencja zapewnia łatwą adaptację.
   O ponad 50% bardziej wytrzymały od wiodących materiałów typu „bulk fill“1.
   Prawie dwa razy bardziej odporny na ścieranie od wiodących materiałów 

typu „bulk fill“2.
   4 odcienie: A1, A2, A3, Uniwersalny.

1 W porównaniu do SureFil® SDR Flow, 2 Dane In vitro z badań własnych.

ClinproTM XT Varnish
   Skutecznie zmniejsza nadwrażliwość i długotrwale wzmacnia 

siłę działania fluoru.

Długotrwała ochrona:
   Clinpro TM XT Varnish w ciągu pierwszych 24h uwalnia więcej 

fluoru niż inne preparaty oraz zapewnia długotrwałą ochronę 
przed demineralizacją działając na powierzchni zębów nawet do 6 miesięcy.

   Natychmiast i długotrwale zamyka odsłonięte kanaliki zębinowe znosząc ich nadwrażliwość.

   Clinpro TM XT Varnish gromadzi i wykorzystuje fluor dostarczony przez inne preparaty z fluorem.

   Clinpro TM XT Varnish tworzy estetyczną powłokę ochronną na powierzchni zębów.

Express TM XT Intra-oral Syringe

Jednorazowa strzykawka do mas a-silikonowych: 
   Wygodna w użyciu – łatwa do napełnienia i wyciśnięcia, ergonomiczny kształt.
  Mniejsze straty materiału w porównaniu do końcówek mieszających do pistoletów Garant.
  Doskonała dokładność ostatecznych uzupełnień dzięki precyzyjnej aplikacji.
  Higieniczne stosowanie i procedura: bez potrzeby czyszczenia, bez dezynfekcji.
  Łatwa aplikacja w trudnodostępnych miejscach.
  Dokładna kontrola ilości zużywanego materiału.
  Oszczędność czasu w codziennej praktyce.
  Wysoki poziom akceptacji przez pacjentów.

NO
W

OŚ
Ć

NO
W

OŚ
Ć

NO
W

OŚ
Ć

Kup produkt

Express TM STD
Express TM XT
Express TM XT Light Body
Zakup I i II warstwy. 
Cena detaliczna za opakowanie zgodnie 
z aktualnym cennikiem 3M ESPE.

Express TM XT 
Intra-oral Syringe
20 strzykawek wewnątrzustnych.

Filtek TM Ultimate
Cena 1 750 zł

Zestaw profesjonalny

12 strzykawek (4 g):
odcienie zębinowe – A2D, A3D, B3D, odcienie body – A2B, A3B, A3.5B, B2B,
odcienie szkliwne – A1E, A2E, A3E, WE, odcienie transparentne – AT,
przewodnik doboru odcieni.

Single Bond TM Universal
1 uzupełnienie.

Filtek TM Ultimate
Cena 680 zł

4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w kolorze A2B.

Filtek TM Z550
Cena 460 zł
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z550
2 uzupełnienia w kolorach A2 i A3.

Filtek TM Bulk Fill
Cena 450 zł
Kapsułki 
3 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w kolorze A2.

Filtek TM Z550
Cena 899 zł
Zestaw wprowadzający 
Zestaw zawiera: 8 x 4 g strzykawki o odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, 
B3, C2, D3, OA2, 1 x 6 g system łączący Adper TM Single Bond 2, 
1 x 3 ml Scotchbond Etchant TM, 
akcesoria, przewodnik techniczny, instrukcję użycia.

Filtek TM Bulk Fill
Kapsułki
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze

Clinpro TM XT Varnish
Cena 356 zł
Clicker 10g x 1 szt.

Clinpro TM Sealant
1 uzupełnienie.

Produkt za 1zł netto, szt.

Zestaw zawiera: 8 x 4 g strzykawki o odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, Filtek

Intra-oral Syringe
20 strzykawek wewnątrzustnych.

Ubistesin TM 

Ubistesin TM Forte
Mepivastesin TM

3 dowolne opakowania znieczuleń 3M ESPE

Produkt za 80 zł
przy zakupie min. 3 szt.

Mniejsze straty materiału w porównaniu do końcówek mieszających do pistoletów Garant.
Doskonała dokładność ostatecznych uzupełnień dzięki precyzyjnej aplikacji.
Higieniczne stosowanie i procedura: bez potrzeby czyszczenia, bez dezynfekcji.

NO
W

OŚ
Ć

NO
W

OŚ
Ć

NO
W

OŚ
Ć

NO
W

OŚ
Ć

3M_ESPE_ulotka_promocyjna_lip_sier_20062012.indd   2-3 12-06-20   14:12



www.dentsply.pl

For better dentistry

Precyzyjnie.
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www.dentsply.pl

For better dentistry

Precyzyjnie.

2 x Fuji ix  
gP/FAst 50 kaps.
cena za 1 op. 359 zł

CENA ZŁ

718
2 x Fuji ix gP 
extRA 50 kaps.
cena za 1 op. 399 zł

CENA ZŁ

798CENA ZŁ

700 5 strzykawek gradia Direct 4g

9 strzykawek gradia Direct 4g gRAtis 
g‑bond

gRAtis 
g‑bond

gRAtis 
strzykawka 

gradia Direct 

5=6

CENA ZŁ

1 260

CENA ZŁ

1 084

NoWoŚć NoWoŚć

CENA ZŁ

1 299
Palodent intro kit
system anatomicznych formówek częścio-
wych do łatwej odbudowy punktów stycz-
nych do ubytków klasy II
100 formówek, 75 klinów, 30 klinów ochron-
nych WedgeGuard, 1 pierścień uniwersalny,  
1 pierścień zwężany, kleszcze, szczypce

Premise standard kit 8x4g 
uniwersalny, nanoceramiczny, światłoutwar-
dzalny materiał kompozytowy o zredukowa-
nym skurczu polimeryzacyjnym (1,6%) oraz 
optymalnej plastyczności i wytrzymałości, 
lepszy i trwalszy efekt wypolerowania, wyka-
zuje fluorescencję i opalescencję
8 strzykawek 4 g - Enamel: A2, A3, A3.5, B2, 
Dentine: A2, A3, A3.5, Translucent Clear; Opti-
Bond XTR Primer 5 ml; Adhesive 5 ml

Premise syringe Refill 4g
strzykawka 4g wszystkie odcienie

maxcem elite standard kit 5x5g
samoadhezyjny cement kompozytowy
5 strzykawek 5 g: 2 x Clear, White, White 
Opaque, Yellow

optidisc general Assorted kit
krążki do opracowania wstępnego i polerowania
240 szt., 3 x trzymadełko standardowe,  
2 x trzymadełko krótkie, szczoteczka Optishine

lampa Demi Plus curing light
innowacyjna, diodowa lampa do polimeryzacji 
ze światłowodem 8 mm Turbo Extended Light

maxcem elite Refill 2x5g
dostępny w odcieniach: Clear, White, White 
Opaque, Yellow, Brown

Poliaramidowe włókna 
formowane typ „gąsienica”
włókna formowane do stabilizacji zębów:
gotowy kształt łuku zębowego – skraca czas 
zabiegu; dostępne dwa rodzaje: zewnętrzne  
i wewnętrzne; nie wymagają silanizacji;  
nie są wrażliwe na światło
zestaw zawiera 4 sztuki włókien formowanych

N97F

910860-2

35457 HN4200/35457

breeze A2 2ml 
samotrawiący cement przeznaczony do 
cementowania prac protetycznych

CENA ZŁ

120

gRAtis 
opti 1 step 

Polisher 
Assortment 

kit

CENA ZŁ

619
CENA ZŁ

291

CENA ZŁ

236

gRAtis 
wybrany 
optidisc 

refill 

CENA ZŁ

95
CENA ZŁ

2 613

CENA ZŁ

980
gRAtis 
2 strzykawki 

Premise 4g

CENA ZŁ

250

zestaw gradia Direct intro  
+ 2 x gradia Direct 4g
6 strzykawek 4 g Anterior: A2, A3, A3.5, AO3, 
CV, CT, 1 strzykawka 4.7 g Posterior: P-A2; 
2 dowolne strzykawki Gradia Direct
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znieczulenia  
firmy molteni
50 ampułek

artykaina z adrenaliną
Citocartin 100, Citocartin 200

mepiwakaina
Mepidont 2%, Mepidont 3%

lidokaina z adrenaliną
Xylodont 2% 
1:100 000, 1:80 000, 1:50 000
* przy zakupie 3 opakowań

CENA ZŁ

301

CENA ZŁ

50 40
CENA ZŁ

41 40

biANco  
suPReme home  
4x2ml
6% nadtlenek wodoru – szybsze domowe 
wybielanie tylko 2 godz. z nakładką
4 strzykawki żelu, 2 płytki termoformowalne 

biANco suPReme 35%
żel do wybielania zębów w gabinecie,
35% nadtlenku wodoru, średni czas naświet-
lania lampą polimeryzacyjną 20-40 sekund 
4 strzykawki z żelem 5g, 2 strzykawki z płynnym 
koferdamem, końcówki

metapaste 2,2g
pasta do wypełniana kanału, wodorotlenek 
wapnia z siarczanem baru

biner lc
światłoutwardzalny, uwalniający fluor, nie 
przepuszczający promieni RTG, materiał 
podkładowy, zawiera hydroksyfosforan 
wapnia; posiada doskonałą zapływającą kon-
systencję oraz wygodę w dozowaniu, 2x2g

mD chelcream
preparat zawierający EDTA do oczyszczania 
i opracowywania kanału oraz usuwania 
warstwy mazistej, 2 x 7 g

gRAtis 
opakowanie 

rękawic nitrylo‑
wych 200 szt.

CENA ZŁ

155
CENA ZŁ 
opakowanie

80*

gRAtis 
miazgociągi 

Poldent 6 szt. 
rozm. 10
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microlux –  
kompleksowe urządzenie  
diagnostyczne
Wiele zastosowań  
w jednym urządzeniu.  

lAtem jeszcze tANiej!
AD110019 System Microlux z sondą 3 mm 760,00 945,00

AD110026 System Microlux z sondą 2 mm 760,00 945,00

AD630003 Sonda do Microlux, 3 mm 351,50 410,00

AD600045 Sonda do Microlux, 2 mm 351,50 410,00

AD640056 Podświetlane lusterko, 5 szt. 214,00 250,00

AD640035 Sonda Endo Lite, 5 końcówek 351,50 410,00

AD640041 Sonda Perio, 5 końcówek 351,50 410,00

AD110035 MicroluxDL, 6 płynów do płukania 998,00 1190,00

sondy diagnostyczne

MTAG

METAPSTEMD-CHELCREAM

endocem mtA 300 mg
leczniczy trójtlenek mineralny stosowany do 
wnętrza kanału zębowego, skutecznie zapobie-
ga infekcjom oraz podrażnieniom miazgi
termin przydatności do 20.12.2012

CENA ZŁ

72

20% 
taniej

NoWoŚć

5+1

suPeR ceNA

NoWoŚć

RO670101 CO6735 

zestaw wierteł uniwersalnych  
z włókna szklanego tDV
6 kształtów w zestawie - wszechstronność 
użytkowa

zestaw magic Foamcord 2x50ml
retrakcja dziąseł bez użycia nici
2 naboje FoamCord, 50 ml, końcówki mieszają-
ce 30 szt., mikrokońcówki 30 szt.,  
Comprecap anatomiczne 45 szt.

CENA ZŁ

94 35
latem wszystkie 
produkty tDV  
aż 15 % taniej

CENA ZŁ

36

CENA ZŁ

450

5 x miazgociągi Poldent 6 szt.
Przy zakupie 5 opakowań dowolnych rozmiarów 
miazgociagów – opakowanie rozmiaru 10
gratis.

CENA ZŁ

85

10% 
taniej 10% 

taniej

15% 
taniej

10% 
taniej

15% 
taniejCENA ZŁ

111

CENA ZŁ

46 CENA ZŁ

40

CENA ZŁ

56

CENA ZŁ

90

CENA ZŁ

355
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A1 - TGI6969; A2 - TGI6970; 
A3 - TGI6972; B2 – TGI6974; 

płyn - TGI6971;
DEN0048

glasjonomer 
tgi 2 lc 10g + płyn 6ml
światłoutwardzalny, wzmocniony cement 
glasjonomerowy do wypełnień
proszek 10g w kolorze do wyboru: A1, A2, A3, 
B2, miarka, płyn 6ml

gRAtis 
maseczki  

50 szt.

CENA ZŁ

136
A1 - TOP0202; A2 - TOP0200; 

A3 - TOP0100; A3.5 - TOP0201;   
B2 – TOP0203; CRM028 lub 

CRM032

3 x strzykawka FiNe‑glAss 3g
uniwersalny, światłoutwardzalny kompozyt, 
łatwo polerowalny, o wysokim połysku, 
widoczny na RTG
3 strzykawki Fineglass 3g z kolornikiem w kolorach 
do wyboru: A1, A2, A3, A3.5, B2

CENA ZŁ

175
gRAtis 

wałeczki  
stomatologiczne 

Nr 1 lub Nr 3 
1000 szt.

FIM002

glasjonomer ioN‑c 30g
szybkowiążący glasjonomer do cemento-
wania koron, mostów, inlayów, onlayów, 
wkładów i braketów ortodontycznych; łatwy 
w użyciu
30g proszku, butelka dozująca wodę, bloczek do 
mieszania, miarka dozująca

CENA ZŁ

85

GHM016;TOP0028; 
TOP0027;  GHM017

zestaw płynów do dezynfekcji 
chloR spray 5l, Dis‑br 2l, iDis 2l
Chlori Spray: bezaldehydowy płyn do 
szybkiej dezynfekcji powierzchni; cytrynowy 
zapach; Dis‑Br: do dezynfekcji narzędzi obro-
towych; Idis: do dezynfekcji narzędzi

CENA ZŁ

199
TOP0026; AUT0002

Płyn do dezynfekcji narzędzi  
iDis 5 l

gRAtis 
koncentrat do 

czyszczenia  
autoklawu  

Autoclean 2l

CENA ZŁ

146
TOP1143; TOP1122

Płyn do codziennej  
dezynfekcji urządzeń 
aspirujących Auto‑Rinse Daily 5l
płyn do mycia i dezynfekcji ssaka, ślinociągu, 
spluwaczki i separatora amalgamatu; nie pieni 
się; nie zawiera chloru, aldehydów i fenoli; 
płyn Daily (kolor niebieski) skuteczny prze-
ciwko bakteriom, grzybom i wirusom; płyn 
Weekly (kolor zielony) usuwa białka i resztki 
organiczne

gRAtis 
płyn

Auto‑Rinse

Weekly 1l

CENA ZŁ

124

FOA0002, FOA0003

Pianka do delikatnych 
powierzchni FoAmeR‑san 2l
łagodna pianka do czyszczenia i dezynfekcji 
powierzchni wrażliwych

gRAtis 
Foamer‑san 200 ml 

ze spieniaczem

CENA ZŁ

76
ORABK07, PM006, PM030

gRAtis 
5 szczoteczek 

 kielich i 5 gumek 

profilaktycznych

Pasta profilaktyczna oRAl‑Pro 
Prophy Paste med 250g
tiksotropowa pasta do oczyszczania i polero-
wania o smaku pomarańczowym; nie zawiera 
oleju i fluoru, nie rozpryskuje

CENA ZŁ

76
HIM322, DD.540.010

lusterka  
stomatologiczne  
12 szt.
lusterka płaskie o rozmiarza 22mm, które 
można sterylizować w autoklawie

CENA ZŁ

54 gRAtis 
rękojeść do 

lusterka

ZWPCPVBG

CENA ZŁ

75

5 opakowań końcówek 
ślinociągów o zapachu gumy do 
żucia comfort Plus bubble gum 
100 szt.
wyjątkowo komfortowe końcówki, nie wcią-
gające tkanek pacjenta
Niebywały komfort oraz przyjemny 
aromat dla pacjenta!

5×
gRAtis 
opakowanie 

standardowych 
ślinociągów 

100 szt.  5+1

SCL

torebki foliowo‑papierowe 
crosstex 200szt. 19x33 cm
doskonałej jakości torebki foliowo-papierowe 
gwarantujące bezpieczeństwo, niezawod-
ność, z potrójnym zgrzewem, szerokim 
paskiem z klejem i wycięciem na kciuk uła-
twiającym rozrywanie
Dostępne również w innych rozmiarach

CENA ZŁ

96
19500 – średnie

CENA ZŁ

66

guma do koferdamu bez lateksu 
crosstex 15x15 cm 36 szt.  
o zapachu mięty
bezlateksowe, bezpudrowe, znacznie zmniej-
sza ryzyko reakcji alergicznych; eliminuje ryzy-
ko połknięcia obcego ciała; zmniejsza zużycie 
wałeczków i częstotliwość płukania; eliminuje 
obecność krwi i śliny

gRAtis 
10 kapsułek z 
pastą profilak‑

tyczną z fluorem 
sparkle

gRAtis 
spray do dezynfekcji

powierzchni 500 ml
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membrana
kolagenowa
eVolutioN 30x30mm
zapewniają stałą i mocną barierę 
zapobiegającą przeciekaniu i 
utracie płynów oraz długotrwa-
łą ochronę przed czynnikami 
zewnętrznymi; maksymalna 
adaptacja do tkanki kostnej i 
tkanek miękkich; łatwe i mocne 
przyszycie do otaczających 
tkanek; zastosowania kliniczne: 
chirurgia szczękowa i traumato-
logia, implantologia, periodon-
tologia

biomateriał mP3 1cm3

biomateriał pochodzenia 
wieprzowego, składający 
się z nawilżonych granulek 
kości gąbczastej i korowej z 
kolagenem (600-1000 μm) 
dokładnie wymieszanych z 
Gel 0; dostępny w gotowych 
do użycia strzykawkach, może 
być bezpośrednio nakładany 
do ubytku, bez konieczno-
ści uprzedniego zwilżania 
materiału; do zastosowania w 
chirurgii jamy ustnej i implanto-
logii: zabiegi podniesienia dna 
zatoki szczękowej z dostępem 
bocznym

CENA ZŁ

560
CENA ZŁ

484

ultracem 2x0,3 g firmy ultradent 
pierwszy na świecie cement glasjonomerowy 
w strzykawce; modyfikowany żywicą miesza-
ny i aplikowany bezpośrednio ze strzykawki; 
do cementowania prac protetycznych (koron, 
mostów, inley’ów, onley’ów) lub  pierścieni 
ortodontycznych na zębach; uwalnia fluor

lakier Floropal Varnish  
40x0,5 ml
5% roztwór fluorku sodu, szybka i prosta 
aplikacja, biały kolor, aromatyzowany, słodzony 
ksylitolem
40  strzykawek 0,5 ml w jednym z dwóch smaków: 
guma do żucia lub mięta

CENA ZŁ

28

zestaw krążków  
Flexi‑sNAP tRiAl kit
bardzo fleksyjne krążki ścierne, o dwustron-
nej powierzchni roboczej do polerowania 
wszystkich materiałów kompozytowych 
na wysoki połysk; doskonale nadają się do 
powierzchni międzyzębowych; dostępne w 
średnicach: 8mm, 12mm oraz 4 ścieralnoś-
ciach 
16 krążków po 2 krążki każdego rozmiaru i 
ścieralności, mandrylka

FSTK

CENA ZŁ

45
NoWoŚć

CENA ZŁ

2 500

lupy stomatologiczne Q – optics
Jedne z najlżejszych lup typu FLIP-UP na rynku - waga tylko 48 g. Oprawki 
tytanowe bardzo elastyczne i wytrzymałe - dożywotnia gwarancja produ-
centa. Dodatkowa regulacja wysokości lup w pionie. Przesunięcie lup na 
dolną krawędź szkieł umożliwia dużo wygodniejszą i ergonomiczną pracę w 
pozycji za pacjentem.
Oprawki w wersji gogle (firmy UVEX-a) posiadają dodatkową regulację 
długości zauszników i kąta nachylenia. W tej wersji jest również możliwość 
wymiany szkła ochronnego, oraz zamontowania wewnątrz oprawki szkieł 
korekcyjnych użytkownika.

lupy stomatologiczne Ny powiększenie x2,5 

CENA ZŁ

890

CENA ZŁ

329

Do zakupów  
dowolnych materiałów  
firm Anios i lysoform  
na kwotę 300 zł
plany higieny gratis!

40x
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261065

zestaw expasyl Premium kit z 
pistoletem firmy Acteon/satelec
preparat do retrakcji dziąseł oraz do hemostazy 
10 kapsułek o smaku truskawkowym,  
40 końcówek dozujących zagiętych, pistolet 

1 kapsułka wystarcza  
na 6 do 10 retrakcji

CENA ZŁ

980

opakowanie 
uzupełniające 
expasyl 20 kaps.

CENA ZŁ

855 możliwość wypróbowania materiału – 
umów się ze swoim przedstawicielem

261 030

246200

213858

hemostasyl kit  
firmy Acteon/satelec
żel do tamowania krwawienia
2 strzykawki Hemostasyl 2g, 40 aplikatorów

CENA ZŁ

170

CENA ZŁ

28

Wypełnienie tymczasowe 
cimavit 28g
wodoszczelny; doskonała adhezja do zębiny; 
czas polimeryzacji – 30 min. w ustach pacjen-
ta; łatwy do usunięcia (sondą czy zgłębni-
kiem); różowy kolor ułatwia wykrycie

CENA ZŁ

175

jednorazowe 
zapachowe końcówki 
na dmuchawko‑strzykawkę 
Riskontrol ARt 250 szt. firmy 
Acteon/Pierre Roland
zapobiegają zakażeniom krzyżowym; 
eliminują ryzyko migracji drobnoustrojów 
do przewodów unitu; elastyczne, giętkie, 
praktyczne, szybkie w montażu i demontażu

gRAtis 
adapter na strzy‑

kawkę lub trzecie 

opakowanie*

MANDARYNKA

200292

PORZECZKA

200298

ANYŻKOWY

200297

LUKRECJA

200296

MIĘTA

200291

CENA ZŁ

1 300
CENA ZŁ

180
278652

Algina spray 200 ml  
firmy Acteon/satelec 
do wycisków z alginianu lub hydrokoloidu , pozwala na późniejsze 
odlewy z gipsu, opóźnia wysychanie wycisku, pozwala uniknąć zmian 
rozmiaru wycisku, umożliwia wykonanie z gipsu 2 modeli, umożliwia 
wykonanie zębów tymczasowych z żywicy (z wycisków alginatowych), 
w przypadku szybkich odlewów poprawia jakość modelu gipsowego, 
bezpieczny dla warstwy ozonowej

Przedłuża trwałość 
wycisku o 3 dni!

201650

system do stabilizacji ruchomych zębów biosplint 
kit firmy Acteon/satelec
elastyczna taśma wzmacniająca do stabilizacji i unieruchamiania 
rozchwianych zębów, natychmiastowego usadawiania zwichniętych 
zębów, wzmacniania i tworzenia mostów, utrzymywania przestrzeni 
międzyzębowych.
8 włókien indywidualnie pakowanych, obcinarka termiczna, Biosplint Flow 
(4 strzykawki A3 1g, 20 końcówek), Biosplint Bond 5ml, akcesoria

lakier DuRAPhAt tuba 10ml 
lakier fluorkowy stosowany w profilaktyce 
przeciwpróchniczej i leczeniu nadwrażliwości 
szyjek zębowych; widoczny przy aplikacji staje 
się niewidoczny na zębach

DURAP

CENA ZŁ

109 gRAtis 
12 szczoteczek

do zębów
Premier clean  

zestaw materiałów tzmo matopat  
lignina, 
kompresy jałowe 3 szt. 5x5, 
kompresy niejałowe 100 stz. 5x5
30 rolek ligniny, 
1 karton - 240 op. kompresów jałowych 3 szt. (każ-
dy oddzielnie pakowany) 5x5 cm – 12 warstw, 10 
op. kompresów niejałowych 100 szt. – 8 warstw

ceny materiałów w promocji:
lignina – 1,85 zł;  
kompresy jałowe 3 szt.– 0,68 zł;  
kompresy niejałowe 100 szt. – 4,03 zł

CENA ZŁ

259
MA-073-A150-001
MA-102-F003-001
MA-101-A100-01130x

240x

10x

* przy zakupie 2 opakowań
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F27200

implant center ii leD  
firmy Acteon/satelec
nowoczesny system do zaawan-
sowanej chirurgii ultradźwięko-
wej ze światłem diodowym; trzy 
urządzenia w jednym: Piezoto‑
me (piezochirurgia stomatolo-
giczna), I‑Surge LED (mikrosilnik 
implantologiczny z LED)  
i Newtron (skaler, profilaktyka, 
endo, perio)
Uwaga! do kupienia oddzielnie 
kątnica 20:1 oraz końcówki 
skalera i piezo

ŚWIATŁO leD

Aparat Rtg x‑mind Dc hF 
 firmy Acteon/satelec
2 lata gwarancji!
aparat do zdjęć wewnątrzustnych z gene-
ratorem wysokiej częstotliwości monto-
wany do ściany, o ramieniu długości 80 cm; 
przezroczysty, długi tubus (30 cm) ułatwia 
właściwe pozycjonowanie i prawidłowe 
wykonanie zdjęć; 

CENA ZŁ

11 500
F03809

CENA ZŁ

25 000
S700165

Radiowizjografia 
bezprzewodowa PsPix  
firmy Acteon/satelec
płytki obrazujące są niezwykle cienkie i ela-
styczne – łatwe do precyzyjnego pozycjono-
wania przy zapewnieniu komfortu pacjenta; 
wczytywanie zdjęcia od 4,3 do 7,5 s; zgodna 
ze wszystkimi aparatami RTG; wszechstron-
ne możliwości przyłączania do sieci 

Radiowizjografia przewodowa 
sopix2 usb firmy  
Acteon/satelec
technologia ACE chroni każde zdjęcie przed 
prześwietleniem; wyjątkowa jakość obrazu; 
rozdzielczość 25 lp/mm

S8020001

CENA ZŁ

16 200

CENA ZŁ

16 000
CENA ZŁ

2 999

Piaskarka AiR‑FloW handy 2+ 
antracyt firmy ems
najbardziej zaawansowana technologicznie 
piaskarka podłączana do rękawa; pracuje z 
proszkami: AIR-FLOW® Prophylaxis, jak i z 
AIR-FLOW® Perio do pracy poddziąsłowej; 
charakteryzuje się wysoką wydajnością i 
efektywnością w usuwaniu osadów i płytki
piaskarka z dyszą 120°, 300 g piasku Classic 

FT-170 12930100

urządzenie do ozonoterapii 
PRozoNe firmy W&h
prosty w obsłudze, skutecznie zwalcza 
bakterie zapobiegając zapaleniom i infekcjom; 
skraca się czas zabiegu;  bezpieczny dla 
pacjenta i lekarza; kontrolowana dawka

turbina Alegra
potrójny spray, moc 16 W, 
330 000 obr./min.

kątnica Alegra 1:1 
wewnętrzne chłodzenie, na przycisk

kątnica Alegra 1:4,5 
przyspieszająca

TE-98 LED G RM

WE-56 LED G

WE-99 LED G

niezależna sterylizowalna dioda LED

gwarancja 12 miesięcy

CENA ZŁ

2 699

CENA ZŁ

2 599

CENA ZŁ

3 799

Białe światło diodowe – bez problemu!

końcówki 
Alegra ze 
światłem 
diodowym
i generatorem 
firmy W&h

301

Assistina 301 plus
urządzenie do automatycznej konserwacji 
turbin i kątnic

CENA ZŁ

4 900

zAPytAj 
O CENĘ
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Przedmiotem leasingu mogą być:
• sprzęt do wyposażenia gabinetów lekarskich, aptek,

przychodni i klinik
• urządzenia stomatologiczne
• sprzęt laboratoryjny itp. 
• samochody osobowe

Cechy leasingu:
• opłata wstępna od 1%
• okres leasingu do 60 miesięcy
• szybka decyzja leasingowa
• minimum formalności
• dla nowo otwartych działalności
• raty równe, degresywne, sezonowe 

Zalety leasingu:
• wpłatę początkową i raty w całości można wliczyć 
   w koszty uzyskania przychodu 
• elastyczny i wygodny sposób pozyskiwania 
   środków trwałych 
• proste i szybkie procedury 
• harmonogram spłat rat leasingowych dopasowany 
   do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa
• obsługa w miejscu prowadzenia działalności

LEASING
dla branży medycznej

• od 1% wpłaty początkowej
• od 1. dnia prowadzenia działalności 
• decyzja leasingowa w 1 dzień3x1:

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GETIN NOBLE BANK SA

Krzysztof Różyk
Doradca Handlowy 

GETIN Leasing SA 
Oddział w Białymstoku
ul. Jana Pawła II 102
15-704 Białystok
tel. (85) 87 81 946
faks (85) 87 81 952
tel. kom. 667 889 171
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CENA ZŁ

6 000

CENA ZŁ

1 950

TANDA IID18 IID10L TANCY IID2L

Autoklaw tanco iiD 10 l
autoklaw klasy B o komorze poj. 10 l do stery-
lizacji wszystkich materiałów

Autoklaw tancy iiD 2l
mały autoklaw klasy B o komorze poj. 2l do 
sterylizacji wszystkich materiałów

CENA ZŁ

3 770

Autoklaw europa b evo 18l 
z wbudowaną drukarką firmy 
tecno‑gaz
autoklaw klasy B o stalowej komorze 18l; 
3 programy testowe; system monitoro-
wania każdym procesem i funkcją auto-
klawu; potrójne zabezpieczenie drzwi

lasery Fotona
Najbardziej zaawansowane systemy 
laserowe na świecie. Wszystkie 
lasery FOTONY wyposażone są w 
systemy zapewniające największe 
bezpieczeństwo wykonywanych
zabiegów (technologia EFC - kon-
trola zwrotna impulsu) oraz efek-
tywność i komfort pacjenta (tech-
nologia QSP - kwadratowy kształt 
impulsu). 

laser lightWalker At expert 
Platforma stomatologiczna Er:YAG + Nd:YAG do wykonywania zabiegów na tkance miękkiej i 
twardej. Kolorowy ekran dotykowy, menu w języku polskim, wbudowany kompresor, bezprzewodo-
wy footswitch. Dwie kątnice laserowe Er:YAG, dwie kątnice Nd:YAG, kątnica do wybielania zębów 
TouchWhiteTM oraz końcówki kontaktowe TIPS w zestawie. 

2033S

CENA ZŁ

15 000
1500/AS

urządzenie 
do sedacji 
masterFlux firmy 
tecno‑gaz
bezpieczne urządzenie 
do wprowadzania pacjenta 
w stan relaksu; zastosowane 
rozwiązania sprawiają, że 
proces nie musi być kontro-
lowany przez anestezjologa; 
aparat ułatwia leczenie osób 
o znacznym poziomie lęku, 
zwłaszcza dzieci

gRAtis 
monitor ekg

CENA ZŁ

15 500

2200S

Wielofunkcyjne  
urządzenie do dezynfekcji, 
mycia, płukania, suszenia 
multisteril firmy tecno‑gaz
znacznie skraca czas i obniża koszty przygo-
towania narzędzi do sterylizacji

CENA ZŁ

13 500

zAPytAj 
O CENĘ

CENA ZŁ

799

inkubator do ampułkowych 
testów biologicznych b test 
firmy tecno‑gaz
sprawdza, czy autoklaw poprawnie sterylizuje 
niszcząc wszelkie formy mikroorganizmów; 
posiada 3 miejsca na testy; dostępny w 2 
wersjach: do podłączenia do autoklawów 
Tecno-Gaz (Europa B Evo, Aura B, Alia B - 
2035S) lub bezpośrednio do zasilania 220V 
(2035TS)

zgrzewarka one firmy
tecno‑gaz
kompaktowa zgrzewarka z obcinarką i podaj-
nikiem na rękawy; długość zgrzewu do 30 cm

2035S -Europa B Evo; 2035TS – 220V

Autoklaw tanda iiD 18l
autoklaw klasy B o komorze poj. 18 l do stery-
lizacji wszystkich materiałów

CENA ZŁ

9 500
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CENA ZŁ

1 500
CENA ZŁ

1 999
CENA ZŁ

650

mikrosilnik  
endodontyczny eNDo e class
ustawiany moment obrotowy; funkcje Auto-
Stop Reverse / ręczny AutoStop / Reverse; 15 
programów; dźwiękowe ostrzeżenie przy 75% 
ustawionego momentu obrotowego; mikrosil-
nik obsługujący wszystkie dostępne kątnice

kątnica zwalniająca 16:1 
marathon sP‑Re 16
na przycisk, pasuje do wszystkich mikrosilni-
ków stomatologicznych

MARATHON ENDO E RE16MARATHON ENDO A

bezprzewodowy 
mikrosilnik 
endodontyczny 
eNDo A class
cicha praca silnikam łatwe 
ustawianie parametrów,  
ergonomiczna budowa, 
długi czas na 1 naładowaniu

mikrosilnik endodontyczny  
z endometrem eNDy 6200
bardzo prosty w obsłudze; bez sterownika 
nożnego, bez konieczności kalibracji; umoż-
liwia bezpieczne opracowanie kanału korze-
niowego w wielu środowiskach (podchloryn 
≤2,5%, sól fizjologiczna, woda, ślina, krew…)

ENDYC10

CENA ZŁ

6 500
gRAtis 

gratis zestaw pil‑

ników endo star 

firmy Poldent

F28800

CENA ZŁ

4 200

mikrosilnik endodontyczny 
i‑eNDo dual firmy Acteon ‑ 
satelec
prosty i wydajny mikrosilnik endodontyczny z 
systemem Reciproc; kompabilny ze wszystki-
mi systemami pilników

bezprzewodowy pluger do 
kondensacji gutaperki FRieNDo
bardzo lekki pluger do uplastyczniania 
gutaperki; szybki, łatwy i bezpieczny system 
do doskonałych, wypełnień kanału korze-
nia; opatentowana, obrotowa (360 stopni), 
końcówka plugera i komora cieplna zmniejsza 
napięcie mięśni rąk

PLAGER

CENA ZŁ

2 600

02-639

02-559ST JULIAN

Asystor 
4‑szufladowy
z podstawą u
fronty dostępne w 8 kolorach; blat z aluminio-
wym obramowaniem przykryty szkłem; na 
kółkach;wymiary: szer. x głęb. x wys.:  
50x42,5x83 cm 
dostępny również w wersji z podstawą 
chromowaną

Asystor 
3‑szufladowy 
z podstawą 
chromową
fronty dostępne w 9 kolorach; blat z alumi-
niowym obranowaniem przykryty mleczną 
szybą; na kółkach; wymiary: szer. x głęb. x 
wys.: 50x42,5x90-108 cm 
dostępny również w wersji z podstawą U

stolik 3‑półkowy firmy tom‑Pag
wymiary: wys. x szer. x głęb.: 90x52x46 cm
w ofercie również stoliki 1, 2 i 4‑półkowe

szafa kartotekowa 
4‑szufladowa firmy 
tom‑Pag
fronty dostępne w 9 
kolorach; każda szuflada 
zamykana na klucz; stopki 
z regulacją wysokości; wy-
miary: szer. x głęb. x wys.:  
50x31,5x124 cm 
dostępne również
kartoteki 3, 5, 6 8 i 
10‑szufladowe

stołek stomatologiczny ‑ siodło 
juliAN lux firmy tom‑Pag
sprężyna gazowa, podnóżek, dostępny w 
różnych kolorach

endometr Romi APex
precyzyjny i łatwy w obsłudze; kolorowy 
wyświetlacz pozwala osiągnąć wyjątkową 
precyzję niezbędną w trakcie leczenia endo-
dontycznego

CENA ZŁ

820
CENA ZŁ

824

CENA ZŁ

635

CENA ZŁ

1 790

CENA ZŁ

577
NoWoŚć

CENA ZŁ

366
02-559

02-123
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CENA ZŁ

125
CENA ZŁ

445

01050004

03010002

01160011 02010201

separator amalgamatu eco ii 
intro kit firmy metasys
Prosty w budowie separator amalgamatu 
bez elektronicznego sterowania; separacja 
amalgamatu 99.3%; urzadzenie wymienia się 
w całości po około roku użytkowania; odpo-
wiedni dla każdego, kto poszukuje łatwego w 
utrzymaniu i taniego urządzenia

kompresor bezolejowy  
bora New z osuszaczem  
firmy metasys
Wyjątkowa jakość, niski poziom hałasu (62 
dB) i regularne narastanie ciśnienia; 3-stop-
niowe osuszanie i filtrowanie - dostarczane 
powietrze jest całkowicie suche i czyste; 
wydajność: 66l/min; gwarancja 36 miesięcy

separator amalgamatu  
compact A8 wersja podłogowa 
firmy metasys
Samodzielny, centralny separator do montażu 
w istniejących systemach odsysania wody 
i powietrza; czujniki pojemnościowe oraz 
dynamiczny system separacji amalgamatu;  
na 3 stanowiska

mokra pompa  
ssaca  
excom hybrid 2  
firmy metasys
Centralny system ssący ze zintegrowaną, 
dynamiczną separacją wody i powietrza 
gwarantującą  bezproblemowe użytkowanie; 
na 2-3 stanowiska; duża moc i niezawod-
ność układu ssącego, nawet przy dużym 
obciążeniu; łatwa w obsłudze i konserwacji; 
gwarancja 24 miesiące

CENA ZŁ

2 500
CENA ZŁ

9 300

CENA ZŁ

8 600

CENA ZŁ

7 999

green&clean m2 intro kit
niepieniący się koncentrat do czyszczenia 
systemów ssących oraz separatorów  
amalgamatu
podajnik, zestaw 2 płynów (zielony i czerwony) 
każdy po 480ml

60010001-BL

gRAtis 
środek do dezyn‑

fekcji spluwaczek 

mb 500 ml

Środek do 
czyszczenia 
spluwaczek 
green&clean 
mb 500 ml
rozpuszcza pozo-
stałości krwi, śliny i tabletek barwiących, 
zapobiega powstaniu nowych osadów i nie 
pieni się; praktyczna aplikacja przy pomocy 
pędzla; biodegradowalny na bazie kwasu 
cytrynowego  
i enzymów
płyn MB 500 ml, butelka dozująca, pędzel

60020001

unit stomatologiczny dla dzieci DiNo 
W unicie DINO klasyczne kształty i elementy zostały zastąpione postaciami 
z bajki. Wszystkie elementy niezbędne do pracy ukryte są wewnątrz „bajecz-
nych” postaci. Fotel jest wielkim dinozaurem. Dziecko siedząc na dinozaurze 
ogląda bajki wyświetlane na ekranie monitora.
Unit ma doskonałe działanie psychologiczne, dzieci nie obawiają się wizyt w 
gabinecie, wręcz przeciwnie, z wielką ochotą tam się wybierają. Dużą korzyść 
z unitu Dino mają również stomatolodzy. Mały pacjent lepiej i łatwiej współ-
pracuje. Czas trwania zabiegów skraca się wielokrotnie.

Wyposażenie:
• pulpit lekarski

 » trójdrożna strzykawka,
 » 2 rękawy turbinowe ze światłem,
 » rękaw turbinowy bez światła,
 » negatoskop
 » system wody destylowanej, 

• panel asystencki
 » końcówka ślinociągu
 » końcówka ssaka
 » sterowanie fotelem

• blok spluwaczki
 » ceramiczna spluwaczka
 » napełnianie kubeczka

• sterownik nożny
 » aktywacja turbiny i mikrosilnika
 » przepłukiwanie i przedmuchiwanie końcówek
 » sterowanie napełniania wody
 » sterowanie spluwaczki
 » sterowanie fotelem

• lampa zabiegowa o natężeniu światła 17 000 / 22 000 LUX

• monitor z wyjściem USB

• 2 stołki lekarskie

CENA ZŁ

25 990



od 20 lat!

klimczuk i Wspólnicy sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2 
15-206 Białystok 
tel.:85 740 36 90 do 95, 741 33 77 
fax:85 743 79 98 
dentomax@dentomax.pl

www.dentomax.pl
Razem! Dla zdrowych uśmiechów  
Od 20 lat!

podlaskie, mazowieckie

Anna  
bagińska

tel. 660 716 050
anna@dentomax.pl

mazowieckie

Agnieszka 
Wojewódzka

tel. 668 355 406
agnieszka@dentomax.pl

pomorskie

justyna  
szulta

tel. 664 999 488
justyna@dentomax.pl

podlaskie

marek  
łukjaniuk

tel. 698 727 333 
marek@dentomax.pl

warmińsko‑mazurskie, podlaskie

marzanna  
milkamanowicz

tel. 692 887 387
marzanna@dentomax.pl

wielkopolskie

eliza  
horodeńska

tel. 668 343 391
eliza@dentomax.pl

podlaskie przedstawiciel medyczny

beata  
zalewska

tel. 881 932 192
beata@dentomax.pl

warmińsko‑mazurskie, podlaskie

hanna  
Domagała

tel. 600 096 966
hanna@dentomax.pl

NASI PRzeDstAWiciele

podlaskie

monika  
suchowierska

tel. 602 470 800
monika@dentomax.pl

kujawsko‑pomorskie

monika  
grabowska

tel. 668 849 944
mgrabowska@dentomax.pl

Firma Dentomax nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Informacje zawarte w magazynie mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową 
w rozumieniu art. 66 kodeksu Cywilnego. Ceny brutto podane do celów orientacyjnych mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

SPECJALNA PROMOCJA na okrągłe urodziny!

20 uNitóW NA 20‑lecie
Przygotowaliśmy 20 unitów Panda Ergonomic Premium – znanych, niezawod-
nych i bezkonkurencyjnych w swojej klasie, w specjalnej urodzinowej cenie!

unit stomatologiczny Panda ergonomic Premium
z halogenową lampą operacyjną  

tylko 20 000 zł
• doskonały sprzęt, bogato wyposażony w standardzie!

• wysoka jakość w specjalnej cenie!

• 3 lata gwarancji, dostawa i montaż w cenie!

• gwarancja 100% satysfakcji! 
Jeśli w ciągu 30 dni zdecydujesz, że unit nie odpowiada Ci, przyjmiemy 
go z powrotem, a ty wybierzesz w zamian inny sprzęt.

• Gratis wybrane wyposażenie!

Wybierz z listy jeden zestaw a dostaniesz go gratis!
1. Cichy, wydajny kompresor bezolejowy z emaliowanym zbiornikiem 

wartości 2 000 zł
2. Kamera wewnątrzustna Advance Cam (stopklatka, podział ekranu na 4 i 

możliwość podłączenia do komputera) wartości 2 000 zł
3. Diodowa lampa oświetleniowa >33.000 lux (zamiast halogenowej) z bez-

przewodową, diodową lampą polimeryzacyjną DB686 wartości 2 000 zł
4. Diodowa lampa polimeryzacyjna do montażu HB‑D i skaler ultradźwię-

kowy Woodpecker UDS‑N3 (z funkcjami scaling, perio i endo) wartości 
2 200 zł

5. Zestaw końcówek: mikrosilnik pneumatyczny NSK EX‑203, kątnica NSK 
FPB‑EC 1:1, turbina RUIXIN z szybkozłączką, wartości 1 900 zł

20 unitów czeka! złap okazję, świętuj z nami.


