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Niemal cały Dentomax pochłonięty jest przygotowaniami do wielkiej, urodzinowej im-
prezy, która odbędzie się na początku czerwca w Ostródzie. Czasu co prawda jeszcze 
sporo, ale pracy jeszcze więcej, bo i skala przedsięwzięcia zupełnie wyjątkowa. Pomi-
mo dość sporego doświadczenia w zakresie organizacji szkoleń i kursów – nawet wy-
jazdowych – jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby się zmierzyć z tak dużym projektem jak 
ten, który sobie założyliśmy. 
Wiosenny numer Dentomax News (już ósmy!) jest nieco „odchudzony”. Zaaplikowali-
śmy mu bowiem swoistą urodzinową dietę w postaci specjalnego numeru Dentomax 
News Extra” w całości poświęconego czerwcowym urodzinom. Oba wydawnictwa tra-
fią w Państwa ręce jednocześnie.
W aktualnym numerze pragniemy zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim na dział 
„Badamy trendy”. Tym razem pod lupę wzięliśmy produkty firmy Satelec/Acteon. Testo-
waliśmy m.in. skaler oraz piaskarkę. Oba urządzenia należą do tzw. górnej półki pod 
względem jakości. Mamy nadzieję, że lektura obu prezentacji pozwoli Państwu wyrobić 
sobie odpowiednią opinię na ich temat. Warto także zapytać naszych doradców, którzy 
służą pomocą w tym zakresie.
Ponadto, wewnątrz numeru znajdziecie trzecią odsłonę relacji z pobytu w Afryce dok-
tora Konrada Rylskiego. Jego misja jest prosta – pomaga działającym w Kamerunie mi-
sjonarzom w zorganizowaniu opieki dentystycznej. Zadanie karkołomne i arcytrudne, 
dlatego śledzimy kolejne relacje z wypraw na Czarny ląd, pełni uznania i podziwu dla 
jego determinacji i zaangażowania. 
Oprócz tego, w ósmym numerze znajdziecie relację z naszego pierwszego tegorocznego 
szkolenia, które odbyło się w styczniu w Mrągowie oraz informacje na temat kolejnej od-
słony charytatywnej akcji, która odbędzie się podczas targów w Krakowie – Dentopomoc.
Na koniec słowo o terminach i obowiązkach. Zapewne już każdy prowadzący własną 
praktykę stomatolog wie o obowiązku sprawozdawczości z ilości wytwarzanych odpa-
dów niebezpiecznych, ale nigdy dość przypominania. Pamiętajcie – w marcu trzeba się 

„wyspowiadać” właściwemu terytorialnie marszałkowi województwa, składając specjal-
ną informację, stworzoną na podstawie dokumentów odbioru odpadów przez wyspe-
cjalizowaną firmę utylizacyjną.
Życzymy wspaniałych wiosennych doznań, radości i energii oraz oczywiście… przyjem-
nej lektury Dentomax News! 
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Przyjedź na kurs do Ostródy i WYGRAJ:

Willa Port**** Conference Resort & Spa
OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 17, www.willaport.pl

Pula nagród to ponad 86 tysięcy złotych i wciąż rośnie!

CZERWCOWY KURS MEDYCZNY
z okazji 20. urodzin DENTOMAX-u

Spędź cztery niezapomniane dni w sercu Mazur. 
W programie: merytoryczne szkolenia, urodzinowa impreza, profesjonalne badania narządu ruchu,

ekskluzywny wypoczynek i relaks.  Uwaga: zapewniamy niezwykłe atrakcje oraz profesjonalną opiekę dla dzieci!

Więcej informacji: dentomax.blogspot.com i facebook.com/dentomaxspk
tel. 604 305 778 • email: sylwia@dentomax.pl

Fundatorzy nagród:

Patroni medialni:

www.dentomax.pl

RAZEM DLA ZDROWYCH UŚMIECHÓW! 

tródy i WYGRAJ:

86 tysięcy złotych i wciąż rośnie!

UŚMIECHÓW! 

od 20 lat!

WCOWY KURS MEDYC
7–10 czerwca 2012 r.
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Dentopomoc 2012

Dentomax wspiera 
małopolskie domy dziecka

Jubileuszowe 20. Międzynarodo-
we Targi Stomatologiczne Krak-
dent odbędą się w dniach 8 – 10 
marca 2012 r. Wystawie będą to-
warzyszyły liczne kursy medycz-
ne i prezentacje. Dentomax będzie 
jednym z 250 wystawców z Pol-
ski i zagranicy, którzy potwierdzili 
swój udział. 

Zdaniem organizatorów interesu-
jąco zapowiadają się sesje szkolenio-
we. Wśród tematów zgłoszonych 

na konferencję można znaleźć min. 
„Sytuacje kryzysowe w gabinecie 
stomatologicznym „, „Periodonto-
logia – lusterkiem implantologii”, 

„Problemy układu ruchu i  zarys 
ergonomii w praktyce stomatolo-
gicznej”, „Nowoczesna endodoncja 

– uzbrojonym okiem lekarza prakty-
ka. Od kwalifikacji zęba do leczenia 
endodontycznego po sposoby od-
budowy zębów po leczeniu kana-
łowym”, „Najważniejsze elementy 

praktyki periodontologicznej w ga-
binecie stomatologicznym”. 

Tradycyjnie, trzeciego dnia Krak-
dentu odbędzie się ceniona w śro-
dowisku XI Międzynarodowa Kon-
ferencja Dental Spaghetti.

Krakdent to drugie pod wzglę-
dem wielkości targi stomatologicz-
ne w Polsce. Co  roku, wystawę 
odwiedza ponad 10 tysięcy osób. 
Co ciekawe, w tym roku po raz 
pierwszy w nazwie targów pojawił 

się przymiotnik międzynarodowe 
– otóż Targi Stomatologiczne Krak-
dent zostały wyróżnione Certyfi-
katem UFI dołączając tym samym 
oficjalnie do grona najważniejszych 
wydarzeń targowych na świecie. 

Zeszłoroczna edycja Targów 
była bardzo dobrze oceniana 
zarówno przez wystawców, jak 
i zwiedzających. 

Tradycyjnie już, pierwszą w No-
wym Roku targową imprezą 
w  branży stomatologicznej jest 
spotkanie w Katowicach. To  za-
razem pierwsza z kilkunastu pla-
nowanych wystaw, w  których 
w tym roku będzie uczestniczył 
białostocki Dentomax. 

– Co  roku jeździmy do  Kato-
wic. Traktujemy ten wyjazd jako 

„przetarcie” przed KrakDentem, ale 
to rzeczywiście dość ważne spot-
kanie branży, przede wszystkim 
dlatego, że pierwsze w Nowym 
Roku – mówi Małgorzata Sło-
mińska – Wicher, odpowiedzial-
na za marketing w firmie.

Jej zdaniem, wyjazd na  Śląsk 

to także okazja na kontakt z klien-
tami z południa kraju. – Co praw-
da ważniejsze od  nich, są targi 
w Krakowie, ale te odbywają się 
dopiero w marcu, a dwa miesiące 
w biznesie to szmat czasu – dodaje.

Dentomax był jednym z ponad 
60 wystawców, wśród których nie 
zabrakło również firm spoza Pol-
ski – jak chociażby – partnerzy 
białostoczan Włosi z Tecno-Gaz 
czy Chińczycy reprezentujący HB 
Dental.

Jak co roku, targom towarzyszy-
ła konferencja naukowa. W tym 
roku, sympozjum odbyło się pod 
kierunkiem dr hab. n. med. Janu-
sza Kleinroka, prof. nadzw. WSM. 

Pierwszą sesję poprowadziła – 
znana uczestnikom Zimowego 
Kursu Medycznego Dentomaxu 
w Mrągowie, dr n. med. Iwona 
Kuroń-Opalińska, która przedsta-
wiła temat „Włókna szklane w sto-
matologii rekonstrukcyjnej – ABC 
lekarza praktyka”. W drugiej sesji 
prof. dr hab. n. med. Honorata Li-
manowska – Shaw z Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu omówiła 
podstawy nowoczesnej endodoncji 
oraz zajęła się kwestią „Związek 
chorób tkanek okołowierzchoł-
kowych z ogólnym stanem zdro-
wia”. Na koniec profesor przedsta-
wiła swój pogląd na wzbudzający 
ogromne emocje temat problemów 
prawnych w endodoncji.

Drugiego dnia, z  uczestnika-
mi śląskiej konferencji spotkała 
się lek. stom. Danuta Bukowska 
z  Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Doktor Bukowska 
to częsty gość szkoleń i kursów 
organizowanych przez Dentomax. 
W swoim kilkugodzinnym wystą-
pieniu skupiła się na kwestii sto-
matologii bez metalu.

Ostatnia sesja należała 
do  prof.  dr  hab.  n.  med. Toma-
sza Konopki z Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu, który omówił 
problem pod tytułem: „Co nowego 
w periodontologii w ostatniej de-
kadzie (2002–2012)”. 

Już po raz drugi część wystaw-
ców prezentujących swoją ofertę 
na  Targach Stomatologicznych 
Krakdent w  Krakowie weźmie 
udział w wyjątkowej akcji pomocy 
dzieciom z małopolskich domów 
dziecka. Mowa o Dentopomocy – 
charytatywnym projekcie z zakresu 
Corporate Social Responsability. 
Dentomax podobnie jak przed ro-

kiem, również i tym razem wspiera 
te działania.

—Na  co  dzień pomagamy pod-
opiecznym Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego im. W. 
Kikolskiego w Białymstoku organi-
zując akcję „Podaruj uśmiech”, ale 
nie zamierzamy ograniczać się tyl-
ko do swojego podwórka, dlatego 
z  radością przyjąłem informację 

przekazaną nam od organizatorów, 
że projekt Dentopomoc będzie kon-
tynuowany w tym roku. To świetna 
wiadomość – przyznaje Kazimierz 
Klimczuk, szef Dentomaxu.

Celem akcji jest zapewnienie dzie-
ciom i młodzieży – wychowankom 
domów dziecka, właściwej opieki 
stomatologicznej poprzez przekaza-
nie im jak największej liczby szczo-

teczek, past do zębów, kubeczków, 
podstawowych środków higienicz-
nych, maskotek czy zorganizowanie 
wizyt stomatologicznych z prelek-
cjami i darmowymi przeglądami 
stanu uzębienia. Produkty własne 
lub specjalnie w  tym celu zaku-
pione przez ofiarodawców, zostaną 
przekazane po Targach do wybra-
nych placówek.

RówieśNikiem DeNtoma xu są stomatologiczNe taRgi,  
któRe oDby wają się co Roku w kRakowie

jubileuszowy krakdent

w DRugiej Połowie st yczNia oDbyły się śląskie taRgi stomatologiczNe

śląsko szałfynster…
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Planując ze znacznym wyprzedzeniem przed-
sięwzięcia związane z tegorocznymi obchodami 
20-lecia Dentomaxu, chyba nikt nie wierzył 
w to, że w połowie stycznia może nie być śnie-
gu… Niestety zima po raz kolejny zaskoczyła 
i (nieco) pokrzyżowała plany. W styczniowy 
weekend, w dniach 13–15, w sercu Mazur – 
w Mrągowie, odbył się Zimowy Kurs Medycz-
ny. Szkolenie, połączone z wieloma atrakcjami 
stanowiło pierwszą odsłonę zapowiadanych 
przez Dentomax od  pewnego czasu imprez 
organizowanych z okazji 20-lecia fi rmy.

– Szkolenie odbyło się w hotelu „Mazuria” 
w Mrągowie.� To była zarazem nasza baza wy-
padowa.� Hotel jest usytuowany w przepięknej 
okolicy, wśród lasu sosnowego nad jeziorem 
Czos.� Uczestnicy szkolenia mogli skorzystać 
z niezwykle interesujących wykładów i przygo-
towanych atrakcji.� Niestety, ze względu na brak 
śniegu, niektóre z nich musieliśmy odwołać – 
przyznaje Sylwia Dawidowicz, koordynująca 
organizację imprezy. 

Tak właśnie było w przypadku planowanego 
od dawna amatorskiego turnieju narciarskiego 
o „Urodzinowy Puchar Dentomaxu”. Zawody 
miały się odbyć na  stoku położonej nieopo-
dal hotelu Góry Czterech Wiatrów. Niestety, 
w piątek – kiedy pierwotnie miał się odbyć 
turniej, krajobraz na stoku przypominał bardziej 
jesienno – wiosenny, niż ten, którego wszyscy 
się spodziewali – zimowego. 

Pierwszego dnia odbył się trzygodzinny wy-
kład Marzeny Kotyńskiej z Poldentu. Po szko-
leniu odbyła się tradycyjnie zresztą – uroczy-
sta kolacja powitalna połączona z dancingiem, 
przy akompaniamencie muzyki granej na żywo. 
– Atrakcją wieczoru był profesjonalny pokaz 
i kurs tańca – dodaje organizator.

Drugi dzień szkolenia należał niewątpliwie 
do lek. stom. Danuty Bukowskiej, która przy-
gotowała wykład na temat „Stomatologii bez 
metalu”. Podczas prelekcji, doświadczona sto-
matolog omówiła m.in. kwestie dotyczące sy-
stemów łączących – zastosowania z uwzględ-
nieniem właściwości, stawiając jednocześnie 
pytanie: ”Trawić czy nie trawić…”. Omówiła 
także zdarzające się w wielu sytuacjach klinicz-

nych przyczyny nadwrażliwości. Scharaktery-
zowała systemy łączące czwartej, piątej, szóstej 
i siódmej generacji. Uczestnicy wykładu poznali 
najnowsze osiągnięcia w dziedzinie samotra-
wienia, a także zasady zastosowania kompo-
zytów w metodzie bezpośredniej i pośredniej 
z uwzględnieniem przeznaczenia i właściwości 
materiałów. 

Doktor Bukowska, zaaranżowała również 
dyskusję wśród słuchaczy na temat „Porcela-
na czy kompozyt?”. Wiele miejsca poświęciła 
także kwestii odbudowy tymczasowej, zasta-
nawiając się nad  rolą estetyki, pytając zara-
zem o przyszłość metalu. Kolejny temat, po-
ruszony w trakcie kilkugodzinnego spotkania 
dotyczył wkładów z włókien szklanych. Tym 
razem uczestnicy mogli sprawdzić swoją wie-
dzę w praktyce, mając za zadanie poprawne 
wskazanie odpowiedniego wkładu dla danego 
przypadku klinicznego. Z uwagi na rosnące za-
interesowanie pacjentów stomatologią estetyczną, 
uwagę uczestników mrągowskiego szkolenia 
zwrócił temat licówek bezpośrednich. Prowa-
dząca kurs stomatolog przedstawiła technikę 
warstwową z zastosowaniem podbarwiaczy. 
Omówiła także licówki pośrednie, zwracając 
przy tym uwagę na planowanie, preparację, 
wycisk oraz wklejanie z zastosowaniem past 
do przymiarki. 

Po wyczerpującym, ale wyjątkowo meryto-
rycznym wykładzie wieczorem organizatorzy 
zafundowali uczestnikom szkolenia podróż 
do  znajdującej się nieopodal Mrągowa, ma-
gicznej krainy Duli-Duli, będącej zarazem sie-
dzibą Fundacji Zwierzęta Eulalii. Na szczęście 
tym razem aura nie pokrzyżowała już planów, 
bo niemal jak na zamówienie spadł, przez pra-
wie wszystkich oczekiwany śnieg. Na miejscu, 
odbyła się niecodzienna biesiada, przy ogni-
sku z muzyką na żywo i kulig z pochodniami 
oraz janczarami.

Ostatniego dnia, na zakończenie kursu, od-
był się wykład dr Iwony Kuroń–Opalińskiej 
na temat „Licówek Edelweiss – estetycznych 
rozwiązań dla każdego praktyka”. Warto wspo-
mnieć, że za udział w kursie, uczestnicy otrzy-
mali 14 punktów edukacyjnych. 

uwaga zbieramy punkty!
Nie każdy pamięta, że rok 2012 za-
myka 2. okres rozliczeniowy. Przy-
pominamy, że w listopadzie kończy 
się drugi okres rozliczenia za punk-
ty edukacyjne. Zgodnie z zapisami 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
w  sprawie sposobów dopełnienia 
obowiązku doskonalenia zawodo-
wego do pozyskiwania punktów edu-
kacyjnych zobowiązani są wszyscy 
lekarze, w tym także dentyści. Teo-
retycznie więc czasu do skompleto-
wania wymaganej minimalnej liczby 
edu-punktów jest jeszcze sporo, ale 
niewątpliwie warto zawczasu o to za-
dbać. Dlatego polecamy Państwa 
uwadze szkolenia organizowane 
przez Dentomax! 

Mrągowo zdobyte!
w Połowie styczNia, w zimowo-jesieNNej auRze oDbył się zimowy kuRs meDyczNy

FuNDacja zwieRzęta eulalii
Fundacja powstała 13 lat temu z inicja-

tywy Eulalii Wojnicz, w celu popularyzo-
wania i rozwoju sportów konnych oraz 
sportów z użyciem zwierząt zaprzęgo-

wych, a przede wszystkim propagowania 
idei humanitarnego stosunku do zwierząt. 

Ma też na celu wspomaganie budowy 
schronisk dla bezdomnych czworono-

gów. Organizacja opiekuje się na stałe 
ponad setką zwierząt. Ma pod swoją 

opieką konie, psy, koty, owce, kozy, świnki, 
gęsi, kaczki, kurki oraz osiołka i 3 kucyki. 

W ramach swojej działalności Fundacja 
stara się walczyć z procederem wywozu 

koni na rzeź, gdzie często kierowane są 
zdrowe zwierzęta, źrebne klacze i źrebaki. 

Organizacja prowadzi działalność chary-
tatywną. Z udziałem koni wykupionych 

z transportów śmierci od lat prowadzona 
jest nieodpłatna hipoterapia dla dzieci 

z porażeniem mózgowym, spotkania 
i jazda konna dla dzieci z domów dziecka, 
pensjonariuszy domów opieki i pomocy 
społecznej oraz dla niepełnosprawnych 

zarówno dzieci jak i dorosłych.
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zabieg PiaskowaNia zębów 

to jeDNa z tycH usług stoma-

tologiczNycH, któRe PRzebo-

jem wDaRły się Do coDzieN-

Nej PRaktyki w gabiNetacH. 

PiaskowaNie jest zabiegiem 

Polegającym Na usuwaNiu 

wszelkicH PRzebaRwieŃ, ka-

mieNia, osaDu PRzy Pomocy 

stRumieNia woDy wyPływa-

jącego PoD zNaczNym ciśNie-

Niem z DoDatkiem sPecjalNe-

go PRoszku. 

Piaskowanie powinno się wykonywać co pół 
roku, a w szczególnych wypadkach – osobom 
palącym, pijącym znaczne ilości kawy i her‑
baty, wina oraz przy leczeniu ortodontycznym 
znacznie częściej – nawet co 3 miesiące. Po‑
nadto, wzrost zainteresowania wybielaniem 
zębów spowodował jednocześnie wzrost licz‑
by zabiegów piaskowania, które są poleca‑
ne ze względu na zwiększenie efektywności.
– Podobnie jak przy okazji innych produk-

tów i narzędzi stomatologicznych, tak samo 
w przypadku piaskarek, wybór może przy-
prawić o zawrót głowy. Poszukując piaskarki, 
która będzie spełniała nasze oczekiwania, 
warto rozważyć zakup nowego urządze-
nia � rmy Satelec/Acteon – Air-n-Go – uwa‑
ża Krzysztof Baranowski, doradca klienta 

z Dentomaxu.
To pierwsza dwufunkcyjna piaskarka, która 

daje większe możliwości pielęgnacji i leczenia 
przy zastosowaniu jednej rękojeści. Sprzęt 
występuje w dwóch wersjach: Supra, które 
wyróżniają szczególne możliwości względem 
uzyskiwania doskonałych efektów kosmetycz‑
nych dzięki szybkiemu, skutecznemu i bez‑
bolesnemu polerowaniu, które jest przy tym 
delikatne dla dziąseł i zębów. Wersję Perio 
wyróżnia z kolei prosta i skuteczna droga 
do przydziąsłowego leczenia chorób przy‑
zębia i zapalenia tkanek okołoimplantowych.
– Piaskarki Satelec cechuje szybkie i do-

kładne leczenie dzięki bardzo poręcznej 
i lekkiej rękojeści z 360 stopniową rotacją 
pozwalającą na  nadzwyczajną swobodę 
ruchów, również w obszarach trudno do-
stępnych – dodaje.

Poza tym, rękojeść Air‑n‑Go, posiada an‑
typoślizgowy pierścień silikonowy, który 
poprawia uchwyt, zmniejsza ryzyko upusz‑
czenia i uwalnia lekarza od niepotrzebnego, 
dodatkowego stresu. W  zestawie są dwie 
wymienne główki – krótka i długa, które 
pasują do każdego rozmiaru ręki.
– Warto przy okazji podkreślić interesujące 

rozwiązanie, jakim jest funkcja „Stop proszek”, 
która umożliwia znaczną oszczędność cza-
su. Umiejscowiona z tyłu zbiornika funkcja, 
jest systemem odcinającym dopływ proszku, 

przekształca piaskarkę w dmuchawkę po-
wietrza i wody. Ta pomysłowa i niepowta-
rzalna cecha, pozwala nie tylko na dokład-
ne oczyszczenie leczonego miejsca, ale też 
na przepłukanie wnętrza urządzenia przed 
sterylizacją – zaznacza przedstawiciel fi rmy.

Piaskarki cechuje możliwość zmieniania 
dysz, w zależności od przypadku klinicznego. 
– To rozwiązanie jest bardziej praktyczne, 

bo oferuje szeroki wybór dysz przeznaczonych 
do opracowywania zębów lub implantów 
oraz jest to zarazem bardziej ekonomiczne, 
ze względu na to, że jedną rękojeść można 
wykorzystać do różnych zastosowań – uważa. 
Air‑n‑Go zostały zaprojektowane w  taki 

sposób, by maksymalnie usprawnić pracę 
lekarzowi. Proszek wsypujemy do pojemni‑
ka, który na zasadzie Clip-n-GO wpinamy 
do rękojeści. W ten sposób możemy w trakcie 
pracy wymieniać tylko pojemnik zawiera‑
jący odpowiedni proszek – niebieski Supra 
do zastosowań naddziąsłowych lub zielony 
Perio do zastosowań poddziąsłowych. Nie 
musimy przerywać zabiegu, bo przezroczy‑
sty pojemnik (zielony i niebieski) pozwala 
na ocenę ilości pozostałego w nim proszku.

Przyjrzyjmy się bliżej obu wersjom. Supra 
to uniwersalne narzędzie do profi laktyki nad‑
dziąsłowej. Jest wyposażona w dyszę 120° 
i 90°, co gwarantuje lepszy komfort pracy oraz 
zapewnia szybkość i skuteczność zabiegów. 
Przy jej pomocy możemy polerować – co jest 

Nie tylko dla profi laktyki
piaskarki air n go fi rmy acteon/satelec
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nym skalingu i przygotowaniem do wybie‑
lania; czyścić – powierzchnie międzyzębowe, 
szczeliny i bruzdy, służy również jako przy‑
gotowanie powierzchni zębów przed wytra‑
wianiem oraz jest pomocne w czyszczeniu 
klamer ortodontycznych. Suprę można też 
wykorzystać do usuwania – biofilmu, płyt‑
ki nazębnej, kamienia, pozostałości cementu 
tymczasowego.

Wersja Perio. Największą innowacją tego 
produktu jest dysza, dzięki której, w jednej 
chwili piaskarka zmienia się w efektywne 
narzędzie do leczenia chorób przyzębia oraz 
tkanek okołoimplantowych. Dysza perio, w po‑
łączeniu z działaniem proszku na bazie gli‑
cyny daje nadzwyczajne wręcz rezultaty te‑
rapeutyczne ze znaczącą redukcją wstępnego 
leczenia periodontologicznego.

Ponadto 20 stopniowy kąt dyszy oznacza, że 
wszystkie powierzchnie zębów oraz implan‑
tów mogą być opracowywane bez zmiany 
narzędzi. Bez żadnego wysiłku dysza wsuwa 
się delikatnie do kieszonek dziąsłowych z za‑
chowaniem ostrożności w stosunku do ota‑
czających struktur anatomicznych. Leczenie 
periodontologiczne jest możliwe dzięki temu 
w ciągu zaledwie 20 sekund.

Dysza perio jest wynikiem zastosowania 
najbardziej zaawansowanych technik obli‑
czeniowych mechaniki płynów. Wyjątkowe 
właściwości komory mieszającej zapewniają 
wytwarzanie silnego i niezwykle skutecznego 
aerozolu pozwalającego na likwidację bakterii.
Warto też wspomnieć przy okazji o prosz‑

kach Air‑n‑Go, dostępnych w  trzech wer‑
sjach: classic, pearl i perio.

Pierwszy z nich,występujący w pięciu sma‑
kach: neutralnym, cola, malinowym, mię‑
towym i cytrusowym, zapewnia doskonałą 
pielęgnacje i polerowanie. Dzięki udanemu 
zbalansowaniu pomiędzy smakiem a stęże‑
niem sacharynianu sodu pozwala na zniwelo‑
wanie nieprzyjemnego słonego smaku i daje 
uczucie świeżości. Co więcej, właściwości 
hydrofobowe i zapobiegające zatykaniu, któ‑
re posiadają te proszki na bazie dwuwegla‑
nu sodu, dają im podwójny efekt działania: 
w kontakcie z wodą, mikrocząsteczki kurczą 
się delikatnie, a działanie polerujące staje się 
dużo bardziej wydajne. Proszek rozpuszcza 
się delikatnie, co zapobiega urazom tkanek 
i zapobiega zatykaniu urządzenia.

Proszek pearl został opracowany na  ba‑
zie węglanu wapnia, o naturalnym smaku, 
zbudowany jest z mikrosfer delikatnych dla 
wrażliwych tkanek. Pod działaniem niezwykle 
aktywnych właściwości polerujących płytka 
nazębna i kamień zostają szybko usunięte. Dzię‑
ki jego niezwykłym właściwościom: szkliwo 
pozostaje nienaruszone, pacjent nie odczuwa 
bólu. Receptura pozbawiona sodu jest właś‑
ciwa dla pacjentów na diecie niskosodowej.

Skuteczność ostatniego z proszków – perio 
– została potwierdzona przez liczne badania 
naukowe – w leczeniu i pielęgnacji zmian 
przydziąsłowych, profilaktyce oraz leczeniu 
zapalenia tkanek okołoimplantowych.

NajwaŻNiejsze 
cecHy:

 ü pierwsza dwufunkcyjna pia-
skarka z możliwością pielęg-
nacji i leczenia przy zastoso-
waniu jednej rękojeści

 ü prosty i skuteczny sposób 
przydziąsłowego leczenia 
chorób przyzębia i zapalenia 
tkanek okołoimplantowych 
(wersja Perio)

 ü szybkie, skuteczne i bezbo-
lesne polerowanie

 ü możliwość zmienia-
nia dysz, w zależności 
od zapotrzebowania

 ü możliwość zmiany pojemnika 
w trakcie zabiegu

 ü poręczna i lekka rękojeść 
z 360 stopniową rotacją

 ü większa ergonomia i komfort

 ü funkcja „Stop proszek”, która 
umożliwia znaczną oszczęd-
ność czasu
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skalery acteon 
 seria P5 Newtron

skaleR ultRaDŹwiękowy to uRząDzeNie, bez któRego tRuDNo wyobRaziĆ sobie FuNkcjoNowa-

Nie PRoFesjoNalNego gabiNetu stomatologiczNego. eNeRgia DRgaŃ ultRaDŹwiękowycH, któRe 

emituje zNajDuje szeReg zastosowaŃ w NowoczesNej PRaktyce – Począwszy oD PeRioDoNto-

logii, PoPRzez eNDoDoNcję Na PRotetyce zaś koŃcząc.

Skaler ultradźwiękowy to urządzenie, bez 
którego trudno wyobrazić sobie funkcjono‑
wanie profesjonalnego gabinetu stomatolo‑
gicznego. Energia drgań ultradźwiękowych, 
które emituje znajduje szereg zastosowań w no‑
woczesnej praktyce – począwszy od perio‑
dontologii, poprzez endodoncję na protetyce 
zaś kończąc.

Usuwanie złogów nazębnych to podstawowa 
funkcja tego urządzenia. Jednak zaawanso‑
wane technologicznie modele mogą być wy‑
korzystywane również do innych czynności 
związanych z  leczeniem chorób przyzębia. 
Na  rynku można znaleźć wiele propozycji 
produktów godnych uwagi. Poszukując od‑
powiedniego rozwiązania warto bliżej przyj‑
żeć się instrumentom serii P5 Newtron fi rmy 
Acteon/Satelec. 

– Satelec będąc oddziałem grupy Acteon 
odpowiedzialnym za elektroniczny sprzęt sto-
matologiczny, jest światowym liderem w roz-
woju oraz produkcji urządzeń i końcówek 
ultradźwiękowych dla dentystów pracujących 
na wszystkich kontynentach. Inżynierowie 
Sateleca projektują i wytwarzają je od lat – 
przypomina Małgorzata Słomińska–Wicher 
z Dentomaxu.

Co ciekawe, fi rma prowadzi stałą współ‑
pracę z ośrodkami akademickimi na całym 

świecie, dzięki czemu jej produkty wyróżnia 
jakość wykonania i zastosowane rozwiązania. 
Ponadto, warto podkreślić, że w tej chwili 
fi rma oferuje stomatologom najszerszą gamę 
skalerów ultradźwiękowych wraz z najwięk‑
szą paletą najbardziej innowacyjnych koń‑
cówek na rynku. 

– W ofercie Sateleca możemy znaleźć 70 
rodzajów końcówek. Co istotne, wszystkie 
pasują do każdego z dostępnych typów rę-
kojeści – są po prostu uniwersalne – uważa.

Modele Newtron LED z serii P5 to rynko‑
wa nowość, są wyposażone w światło emi‑
towane przez diody elektroluminescencyjne 
(LED), które zwiększają wydajność sprzętu, 
poprawiają widoczność i przede wszystkim 
komfort pracy. 

Seria generatorów ultradźwięków P5 New‑
tron została jeszcze bardziej udoskonalona. 
Generatory zostały wyposażone w autonomicz‑
ny system irygacji. Na uwagę zwraca duży, 
300 ml pojemnik, możliwość pracy z czystą 
lub sterylizowaną wodą albo z roztworami 
soli fi zjologicznej do przepłukiwania oraz wy‑
jątkowy system pompujący: niezwykle cichy 
i wyjątkowo trwały, wytrzymujący ponad 
1000 godzin ciągłej pracy. 

– Skalery P5 są doceniane z uwagi na ich 

walory ergonomiczne. Sprzęt został zapro-
jektowany w  taki sposób, aby korzystanie 
z niego było możliwie najwygodniejsze. Pro-
jektanci skierowali swoje wysiłki na kwestie 
sterowania pracą skalera, które jest wyjąt-
kowo proste i precyzyjne – mówi pracownik 
Dentomaxu. 

Kolejnym atutem serii jest bardzo cicho 
pracująca pompa, którą wyróżnia dokład‑
ny i stały przepływ, umożliwiający uzyskanie 
kontrolowanego rozpylenia cieczy. Sprzęt zo‑
stał także wyposażony w zintegrowany trans‑
formator. Zastosowane rozwiązanie podnosi 
bezpieczeństwo i pomaga lepiej gospodaro‑
wać miejscem.

Urządzenie zostało zaprojektowane w taki 
sposób, by maksymalnie ułatwić napełnianie 
zbiornika, również w trakcie samego zabiegu. 
Niemniej łatwo odbywa się jego czyszczenie 
i dezynfekcja. Warto też wspomnieć o jesz‑
cze jednej zalecie sprzętu – automatycznym 
odpowietrzaniu i przepłukiwaniu. 

Słowo na temat rękojeści. Światło o gigan‑
tycznym wręcz natężeniu zapewnia znakomitą 
widoczność – także w obszarze zębów trzono‑
wych. Ponadto, zimne światło o temperaturze 
6 – 7 tysięcy st K umożliwia jeszcze lepsze 
rozróżnienie tkanek. Dzięki swoim właści‑
wościom P5 Newtron jest idealny do pracy 
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ze szkłem powiększającym. Dodatkowo, całą 
rękojeść można sterylizować w autoklawie 
w 134 st. C. 

– Decydując się na wybór skalerów z serii P5 
Newtron mamy również możliwość dokupie-
nia Sterikit, zestawu złożonego z metalowej 
podstawy, stojaka z wieszakiem, który również 
można sterylizować w autoklawie, adaptera 
Sterijoint i trzech sterylnych, uniwersalnych 
linii jednorazowego użytku wraz ze zinte-
growaną perystaltyczną pompą dozującą – 
przypomina Małgorzata Słomińska–Wicher.

Technologia Newtron opiera się na Syste‑
mie Cruise Control – to inteligentny system 
umożliwiający automatyczną regulację często‑
tliwości i mocy, co pozwala na opanowanie 
każdej sytuacji terapeutycznej z zachowaniem 
pełnej kontroli i spokoju. 

Na system składają się trzy elementy: System 
Auto-Tuning, wyposażony w automatyczną 
regulację częstotliwości od 28kHz do 36 kHz. 
Dzięki temu końcówka jest zawsze dostrojo‑
na do odpowiedniej częstotliwości wibracji. 
Drugim elementem jest System Push-Pull, 
zapewniający delikatność i precyzyjną kon‑
trolę amplitudy wibracji końcówki. Przy jego 
pomocy zabiegi wykonywane są z gładkimi 
i bezbolesnymi drganiami. System zapewnia 
niski stopień uszkodzenia wrażliwych tkanek 
i wyższy komfort pacjenta. Ostatnim elemen‑
tem jest funkcja sprzężenia zwrotnego, która 
polega na  zastosowaniu inteligentnej kali‑
bracji mocy w zależności od oporu, na jaki 
natrafi a końcówka. Przy minimalnym naci‑
sku otrzymujemy większą precyzję i mniej‑
sze zmęczenie.

Na koniec przyjrzyjmy się dokładniej para‑

metrom każdego z czterech proponowanych 
przez Acteona skalerów serii P5. W Automa‑
tyczny System Irygacji wyposażone są dwa 
z czterech modeli: P5 Newtron i P5 Newtron 
Led. Rękojeść z  diodowym światłem LED 
to  z kolei cecha modelu P5 Newtron LED 
i P5 Newtron LED XS. Wszystkie urządzenia 
pracują w takich samych częstotliwościach – 
w zakresie od 28 kHz do 36 kHz. Przepływ 
płynów w ilości od 7 do 40 ml/min. umożli‑
wiają P5 Newtron XS i P5 Newtron LED XS. 
Ciśnienie wody od 1 do 5 barów ze względu 
na zastosowane rozwiązania dotyczy modeli 
P5 Newtron i P3 Newtron LED. Najlżejszym 
urządzeniem jest P5 Newtron – waży zaledwie 
1380 g, a najcięższym natomiast P5 Newtron 
LED XS – waży „aż” 2120 g. Wymiary pedału 
sterującego są w każdym modelu identyczne 
i wynoszą 95 × 70 ×30 mm. Podobnie jak dłu‑
gość kabla rękojeści – jego zasięg to 2 metry.

Skalery choć coraz popularniejsze, w wielu 
– zwłaszcza mniejszych praktykach wciąż są 
niewykorzystywane. Droga z laboratorium, 
w którym powstała końcówka skalera, do ga‑
binetu jest bardzo długa. Jeszcze dłuższa jest, 
jeśli prowadzi do polskiego gabinetu. Zda‑
niem przedstawicieli Dentomaxu, nierzad‑
ko się zdarza, że niektóre urządzenia, w tym 
właśnie skalery, pomimo tego że od dawna 
z powodzeniem i powszechnie wykorzystywa‑
ne są przez dentystów z Europy Zachodniej, 
w polskich gabinetach wciąż są czymś wy‑
jątkowym. Wbrew temu, że są doskonałymi 
narzędziami cenionymi przez stomatologów, 
cena ogranicza ich masową popularność. Ale 
bez wątpienia każdy, kto próbował pracy ska‑
lerem przekonał się o jego absolutnych atutach.

NajwaŻNiejsze 
cecHy:

 ü światło LED

 ü idealny do pracy ze szkłem 
powiększającym

 ü lepsza widocznosc i większa 
wydajność

 ü uniwersalny – pasuje do każ-
dego typu rękojeści

 ü automatyczna regulacja 

 ü nie uszkadza tkanek

 ü precyzyjna kontrola amplitu-
dy wibracji końcówki

 ü inteligentna kalibracja mocy 
uzależniona od oporu

 ü cicho pracująca pompa

 ü łatwe czyszczenie 
i dezynfekcja

 ü automatyczne odpowietrza-
nie i przepłukiwanie
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Pani doktor, trudno za Panią nadążyć! Gdy 
ostatnio próbowaliśmy umówić się na wy-
wiad, odmówiła nam Pani zasłaniając się 
nawałem pracy w związku z przygotowania-
mi do otwarcia nowej kliniki na Mazowszu. 
Ale w końcu się udało. Nowa placówka już 
działa tyle, że… w warmińsko – mazurskim?
 й Hmm, to prawda. Rzeczywiście, poza miej-

scem otwarcia nowej kliniki, niewiele się zmie-
niło. Moja, wówczas mocno kontrowersyjna 
i nowatorska, jak na powiatowe miasta wizja 
funkcjonowania stomatologii właściwie jest 
identyczna. Więcej, utwierdziłam się w głębo-
kim przekonaniu, że współczesna, nowoczesna 
stomatologia musi opierać się na współpracy 
stomatologów różnych specjalności i leczeniu 
kompleksowym, coraz bardziej wymagającego 
i świadomego – co nie jest żadnym zagroże-
niem, tylko wielką szansą – pacjenta.

Można więc z Pani słów wywnioskować, że 
szansą dla gabinetów stomatologicznych 
jest specjalizacja?
 й Tak, to poniekąd prawda. Wiadomo, placów-

ka będzie bardziej konkurencyjna, jeśli będzie 
wstanie zaoferować szerszą ofertę. Sami pacjenci, 
nie mają sprecyzowanych wymagań i  świa-
domości swojej sytuacji w zakresie często nie 
diagnozowanych latami schorzeń. O tym, ja-
kiego typu leczenie należy podjąć w konkretnej 
sytuacji medycznej decyduje wyłącznie lekarz, 
a nie pacjent. Stan zębów naszych rodaków, 

pozostawia bardzo wiele do życzenia. To efekty 
wielopokoleniowych zaniedbań w tym zakre-
sie. Dlatego tak często potrzebne jest leczenie 
specjalistyczne.

Mam rozumieć, że w swoich klinikach stara-
cie się państwo te sytuacje wskazać i zachę-
cić do leczenia właśnie specjalistycznego? 
 й Nie do końca. Posłużę się tutaj poglądem jed-

nego z moich profesorów: „ Lekarz tyle widzi 
ile wie”. W tym tkwi sedno sprawy. Im wię-
cej wiemy, tym więcej zauważamy. Do tego 
oczywiście niezbędne są najnowocześniejsze 
narzędzia, nie wystarczy już zgłębnik, rentgen 
i kamera wewnątrzustna. Standardem jest już 
mikroskop, pantomograf, wizjografi a.

Standard, o którym Pani mówi, to  sytua-
cja idealna. Ale wciąż wielu dentystów nie 
uzywa w swoich gabinetach nawet kamery 
wewnątrzustnej, uważając, że to zwykły 
gadżet. Nie mówiąc już o znacznie droż-
szych instrumentach jak mikroskop czy 
urządzenia do ozonoterapii.
 й Jestem specjalistą ortodontą. Prowadzone 

przeze mnie kliniki są wyposażone w nowo-
czesne urządzenia – m.in. mikroskopy, ale by-
łyby one jedynie bardzo drogimi „zabawkami”, 
gdybym to właśnie ja, próbowała z nich ko-
rzystać. Zmierzam do tego, że sprzęt, aby był 
skuteczny i przydatny musi być obsługiwany 
przez odpowiednio wykwalifi kowaną osobę. 

Ja nie podejmuję się leczenia kanałowego pod 
mikroskopem, ale z drugiej strony nasi specja-
liści endodonci nie zabierają się za ortodoncję. 
W rękach dobrego endodonty, którego rozwój 
zawodowy jest oparty o najlepsze kursy en-
dodontyczne, dla którego leczenie kanałowe 
jest pasją sprzęt ten wykorzystywany jest do-
piero we właściwy sposób. W mojej praktyce 
znacznie większą rolę odgrywa np. pantomo-
graf z cefalostatem, który zresztą inni lekarze 
wykorzystują właściwie codziennie.

Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby funkcjonowały pojedyncze, prowa-
dzone przez specjalistów gabinety. Prze-
cież lekarze mogą i funkcjonują właśnie 
w ten sposób… 
 й To prawda mogą, ale z punktu widzenia kom-

fortu pacjenta, zdecydowanie lepszą sytuacja 
jest ta, w  której można zająć się pacjentem 
w sposób kompleksowy. Pacjent podczas już 
swojej pierwszej wizyty potrzebuje często kon-
sultacji interdyscyplinarnej i powstania wia-
rygodnego dla niego i optymalnego z punktu 
widzenia lekarskiego planu leczenia. Z mojego 
doświadczenia, prowadziłam i nadal jestem 
właścicielem kilku pojedynczych gabinetów 
stomatologicznych, wynika, że tylko w specja-
listycznej klinice stomatologicznej możliwe jest 
zapewnienie leczenia, podczas którego z jednej 
strony pacjent nie jest odsyłany i nie uczest-
niczy w wędrówce po kolejnych placówkach, 

Najważniejszy jest

ZESPÓŁ
ROZMOWA Z LEK. STOM. ANNĄ GOSZCZYCKĄ, 
WŁAŚCICIELEM KLINIKI CENTRUM UŚMIECHU 
W MŁAWIE I OSTRÓDZIE.
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a z drugiej strony zajmują się nim stomatolodzy 
niezbędnych specjalności dla jego przypadku.

Jeżeli to takie proste, to dlaczego komplek-
sowych klinik jest tak mało? 
 й Odpowiedź jest oczywista – i  nie chodzi 

tutaj o  narzędzia, budynek czy finanse. Klu-
czem jest zbudowanie zespołu. W tej chwili 
na przykład, pilnie poszukujemy endodonty 
i protetyka do naszej nowej kliniki w Ostró-
dzie i nie problem w tym, że takich ludzi nie 
ma na rynku pracy – problem polega na tym, że 
przy naszej skali działania dojeżdżający do nas 
lekarze, głównie z Trójmiasta i naszej kliniki 
w Mławie nie dają rady, a wielu lekarzy nie chce 
rezygnować z mieszkania w dużej aglomeracji 
na rzecz miasta powiatowego. W naszej branży 
nie jest niestety jeszcze powszechne myślenie, 
że działamy na rynku usług i należy działać 
tam, gdzie są pacjenci, a nie tam gdzie ilość 
gabinetów już dawno jest o wiele większa niż 
rzeczywiste potrzeby.

Rozwój zawodowy to  przecież ośrodki 
akademickie…?
 й Nie wszystkie ośrodki akademickie nadążają 

za zmianami zachodzącymi na rynku, w go-
spodarce i nauce. Nie zmieniają się w sposób 
współmierny do rozwoju naszej polskiej stoma-
tologii, która w ostatnich latach zrobiła nieby-
wały postęp, poprzez dostęp do nauki w Europie 
i USA oraz pojawiania się nowych materiałów, 
narzędzi, technologii. Nasza klinika organizuje 
kursy w zakresie leczenie z wykorzystaniem 
metody łuku twarzowego prof. Gerbera, któ-
re są owocem moich osobistych kontaktów 
w Szwajcarii. Takich przykładów jest więcej. 
Znaczne możliwości stwarza nam współpraca 
z partnerami biznesowymi i wspaniała baza 
hotelowa szczególnie w piękniejącej z każdym 
rokiem Ostródzie – „perle Mazur”.

Co by Pani doradzała młodym, ambitnym 
lekarzom, którzy chcieliby w stomatologii 
osiągnąć więcej niż inni? 
 й Doradzałabym im, aby nie zwlekali z decy-

zją o specjalizacji. Formalnie rzecz biorąc, jak 
powszechnie wiadomo temat nie jest – deli-
katnie mówiąc – prosty. Ważne jest, aby kon-
sekwentnie dążyć do celu i nie poddawać się. 
Nie marzyć o swoim gabinecie jednym z wie-
lu. Nie być stomatologiem w swojej praktyce 
zajmującym się wszystkim. To już naprawdę 

nie te czasy. Nie można być bardzo dobrym 
w  każdej dziedzinie, a  będąc świetnym chi-
rurgiem, endodontą czy ortodontą albo perio-
dontologiem czy protetykiem – wszystko jedno 
kim – ważne, by ta dziedzina była dla lekarza 
jego pasję, na pewno można uzyskać propo-
zycję współpracy kilkakrotnie pod każdym 
względem lepszą, niż będąc standardowym 
interdyscyplinarnym dentystą. 

Czuje się Pani spełniona zawodowo? 
 й Trudne pytanie. Myślę, że mogę odpowiedzieć 

jak każdy z moich kilkunastu lekarzy, z który-
mi mam przyjemność współpracować. Są dni 
kiedy mam wątpliwości, zwłaszcza gdy coś 
mi nie wyjdzie, dokładnie tak jak bym oczeki-
wała. Jako ortodonta mam często do czynienia 
z przypadkami, gdzie już ktoś próbował ale 
skapitulował. Jestem oczywiście szczęśliwa 

„wyprowadzając” pacjenta. Obserwuję takie 
radości na co dzień u swoich lekarzy – czę-
sto o  tym rozmawiamy. Wiele dyskutujemy 
o przypadkach klinicznych, z którymi mamy 
na  co  dzień do  czynienia. Często, wspólnie 
udaje się nam wypracować właściwie rozwią-
zania. Sukcesy nas napędzają. Na szczęście ich 
jest najwięcej. Zdarzają się też przypadki, że 
lekarz nie chce się uczyć, a porażki nie działają 
na  niego mobilizująco – wtedy się rozstaje-
my, ale takich przypadków nie jest zbyt wie-
le. Zazwyczaj poprzez szkolenia wewnętrzne 
te formalne ale i nieformalne podpatrywanie 
lepszych – wszyscy się ciągle uczymy. I to jest 
naprawdę fajne.

Na postawione tak pytanie odpowiem za pół 
roku, gdy skończę tworzenie zespołu w Ostró-
dzie i będziemy stanowili już jeden organizm. 
Jestem dobrej myśli tym bardziej, że już ob-
serwuję zjawisko polecania nas przez innych 
lekarzy i naszych nowych pacjentów.

W ostatnich latach obserwujemy lawino-
wy wzrost udziału pacjentów z zagranicy 
właśnie w specjalistycznych klinikach sto-
matologicznych, choćby w Szczecinie czy 
Wrocławiu. Co Pani o tym myśli?
 й W swojej pracy skupiam się na działaniach 

operacyjnych. Jestem współwłaścicielem sieci, 
ale przede wszystkim dyrektorem medycznym. 
Strategia, to  pasja mojego męża – zawodo-
wego menedżera. Rzeczywiście jego najnow-
szy projekt dotyczy właśnie budowy systemu 
turystyki stomatologicznej z wykorzystaniem 

kliniki w Ostródzie. Pierwsze doświadczenia 
z  pacjentami, głównie ze  Skandynawii, Nie-
miec i Wielkiej Brytanii napawają mnie dużym 
optymizmem.

Obraz, który wyłania się z  tej rozmowy 
jest namalowany przy użyciu kolorowych 
farb. Czy widzi Pani zagrożenia dla reali-
zowanej przez Centrum Uśmiechu strate-
gii? Obowiązujące ceny nie należą do naj-
niższych, swoje też zrobi zapewne kryzys.  
Nie boi się Pani? 
 й Cóż, to prawda, zwłaszcza, że nasze zakupy 

oparte są o kurs euro. Dotychczas skutecznie 
udawało się nam ograniczać straty wynikające 
z relacji złotówki do euro, choćby przez korzy-
ści wynikające ze skali działalności i związaną 
z tym optymalizacją kosztów zakupów. Zasob-
ność pacjentów przy leczeniu specjalistycznym 
ma nieco mniejsze znaczenie – pacjenci mają 
świadomość, że nie muszą już jeździć do od-
ległego od Ostródy Gdańska czy Warszawy. 
Coraz bardziej liczy się więc czas, wygoda… no 
i oczywiście zaufanie. Nie mam wątpliwości, 
że jesteśmy dopiero na początku tej trudnej 
drogi, ale jednocześnie jestem przekonana, że 
ten trud jest wart zachodu.

I tego Pani i całemu zespołowi życzę.
 й Dziękuję.



kolejny raz z misją na czarnym lądzie
Tym razem mój wyjazd można było obserwować przy pomocy portalu facebook.�com (profi l 

„Konrad Dentysta”). Niemal na bieżąco starałem się on-line relacjonować kolejne etapy podróży. 
Podczas ostatniego wyjazdu skupiłem się nie tylko na niesieniu pomocy potrzebującym i wy-

magającym leczenia stomatologicznego w Afryce, ale również starałem się wykorzystać ten czas 
do przeprowadzenia „drobnej” naprawy sprzętu i wykonania kilku udogodnień w gabinecie 
(ślinociąg jest raczej potrzebny…). 

Ostatnia podróż była też okazją do podsumowania dotychczasowej, półrocznej działalności. 
Refl eksja jest właściwie jedna – jak wiele jeszcze mamy do zrobienia! Wszystko cieszy. Każdy 
gest, każde dobre słowo!

Choroba, która męczy mnie wciąż po przyjeździe do kraju, odebrała nieco siły i powoduje, 
że tym razem na łamach Dentomax News, zaprezentuję Państwu kilka zdjęć.

Jednocześnie dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju mojego pomysłu 
„Dentysta w Afryce”. Ufam, że dzięki Państwa ofi arności pomożemy wielu mieszkańcom Czar-
nego Lądu!

Konrad Rylski

w afrycew afrycedentystaw afryce

każdy może pomóc.
wspieraj Fundację Dzieci afryki.

Przekaż 1% podatku dla 
organizacji Pożytku Publicznego.

KRS 0000331212, cel szczegółowy 
„Dentysta w Kamerunie”, nr konta:
78 2490 0005 0000 4600 9165 
1606 w tytule Dentysta w Kamerunie.

Więcej na: www.dzieciafryki.com
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ZIRKONIA 
przyjęła się wśród klientów

Pomimo tego, Że zaleDwie oD Nowego Roku LAB ESTETIC  PosiaDa 
komPuteRową FRezaRkę NajNowszej geNeRacji ziRkozaHN, 
zaiNteResowaNie PRacami twoRzoNymi Na bazie tleNku cyRkoNu 
PRzekRoczyło NajbaRDziej oPt ymist yczNe załoŻeNia .

— Lekarze bardzo szybko przekonują się 
do tej metody. Widzą, że efekty estetyczne 
cyrkonii są olśniewające. Zapewne istotnym 
czynnikiem, który także wpływa na wzrost 
zainteresowania akurat tą metodą jest także 
cena – zdecydowanie niższa, niż w przypad-
ku prac tworzonych w drugim dostępnym 
w Lab Estetic systemie – Lava 3M Espe – uważa 
Monika Klimczuk, właściciel laboratorium.

Wraz z nastaniem Nowego Roku białosto‑
ckie laboratorium protetyczne Lab Estetic 
dysponuje w pełni automatyczną frezarką 
komputerową Zirkozahn, wykorzystywaną 
do tworzenia prac z tlenku cyrkonu. Co cie‑
kawe Lab Estetic jest pierwszą pracownią 
protetyczną wyposażoną w  ten nowoczes‑
ny sprzęt w tej części kraju. Najbliższa pla‑
cówka posiadająca to  urządzenie znajduje 
się w Warszawie. 
Wart podkreślenia jest z  pewnością fakt, 

że Lab Estetic posiada kompletny system 
do  tworzenia prac ceramicznych na bazie 
tlenku cyrkonu. Oprócz frezarki w laborato‑
rium zamontowano bowiem także specjali‑

Automatyczne, 
komputerowe 

frezowanie 
to przede 

wszystkim 
wyjątkowa precyzja, niedostępna 

w przypadku ręcznego wykonywania 
prac. Potwierdzają to lekarze, 

których zdaniem, dokładność jaką 
umożliwia frezarka to właśnie to, 

co zwraca ich uwagę. 

styczny skaner oraz zainstalowano program 
do projektowania prac. 
— Dzięki temu jesteśmy w praktyce niezależ-

ni i możemy wykonywać prace od początku 
do końca, bez potrzeby zlecania określonych 
etapów w innych, zewnętrznych podmiotach. 
Tak jak to ma miejsce w przypadku systemu 
Lava 3M, w którym my projektujemy pracę, 
ale wysyłamy go do  centrum frezowania. 
A to dodatkowo podnosi koszty – dodaje Mo‑
nika Klimczuk.

Laboratorium Lab Estetic to  co  prawda 
młoda pracownia, ale nieustannie stawia 
na rozwój. Gdy w połowie ubiegłego roku 
otwierano fi rmę, Lab był pierwszy w regionie, 
który dysponował specjalistycznym skane‑
rem służącym do projektowania w systemie 
Lava. Dzięki temu stała się jedynym w tej 
części Polski certyfi kowanym centrum pro‑
jektowania Lava 3M. 

Lab Estetic jest więc chyba jedyną, a z całą 
pewnością jedną z nielicznych pracowni w ca‑
łym kraju, która oferuje swoim klientom wy‑
bór systemu cyrkonii. 

TEMAT NUMERU

Przekonaj się o niewątpliwych walorach 
podbudowy z tlenku cyrkonu. To naprawdę 
wyjątkowa oferta. Tylko do końca kwietnia 
płać za cyrkon prawie jak za metal.
Oferta ograniczona w czasie – trwa do końca 
kwietnia lub do odwołania.
*promocyjna cena jednego punktu odbudowy 
ceramicznej z tlenku cyrkonu to 250 zł.

Lab Estetic
ul. Nowowarszawska 32/2 • 15-206 Białystok
tel. 608 038 833 
www.labestetic.pl • lab@labestetic.pl

cyrkon prawie* w cenie metalu!

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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Imię i nazwisko: Marta Tur
wiek: 31 lat
stanowisko: kierownik hurtowni 
farmaceutycznej 

od kiedy w fi rmie: od 60 miesięcy
zakres obowiązków: zarządzanie hurtownią 
farmaceutyczną, doradztwo w zakresie 
sprzedaży znieczuleń stosowanych 
w medycynie oraz produktów 
leczniczo-stomatologicznych
co najbardziej lubisz w pracy? 
Wszystko! Uwielbiam to, co robię
co najbardziej Cię denerwuje?
 Bez nacią gania naprawdę nic!
czym jest dla Ciebie Dentomax?
To miejsce, w którym mam szansę 
spotkać wartościowych i ciekawych 
ludzi

ulubiona pora dnia w pracy: 
Oczywiście – czas „po” pracy:)
co zwykle jadasz w pracy?
 Staram się nie zamawiać gotowych 
dań. 
Jem więc to, co przygotuję sobie 
w domu
gdybyś nie pracowała w Dentomaxie to... 
Pracowałabym w zupełnie innym 
miejscu...
lubię Dentomax bo To fantastyczna fi rma 
i świetny zespół ludzi
Boisz się dentysty?
Oczywiście, że nie boję się dentysty

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”

W kolejnym numerze: 

JOANNA IWANIUK 
– referent fi nansowo-księgowy

AGATA FIEDORUK – specjalista ds kadr

ANDRZEJ SOŁOWICZ 
– referent ds handlowych

Imię i nazwisko: Bożena Kuziel
wiek: średni
stanowisko: Specjalista 
ds. sprzedaży hurtowej

od kiedy w fi rmie: Od roku i dokładnie 
5 miesięcy
zakres obowiązków: Obsługa klientów 
hurtowych, pomoc przy obsłudze klientów 
detalicznych i wsparcie sprzedażowe 
w sklepie
co najbardziej lubisz w pracy? 
To mało oryginalne, ale uwielbiam gdy jest 
dużo klientów i masa pracy. Na jwiększą 
satysfakcję sprawia mi pozyskiwanie 
nowych kontrahentów dla fi rmy
co najbardziej Cię denerwuje?
Absolutny brak logicznego myślenia
czym jest dla Ciebie Dentomax?
Firmą, dzięki której mogę egzystować 
i rozwijać się intelektualnie oraz 

zawodowo, ucząc się nowych elementów 
związanych z branżą
ulubiona pora dnia w pracy: 
Każda pora jest świetna, żeby pracować
co zwykle jadasz w pracy?
To, co sama przygotuję
gdybyś nie pracowała w Dentomaxie to... 
Nie potrafi ę sobie tego wyobrazić
lubię Dentomax bo Tu nie ma czasu na nudę. 
Cięgle dzieje się coś ważnego. Lubię 
Dentomax też ze względu na pracujące 
tam osoby
Boisz się dentysty?
Nie. Zawsze myślę, że jestem w dobrych 
rękach

Imię i nazwisko: 
Paulina Cha jewska
wiek: 33 
stanowisko: Doradca klienta – 
województwo wielkopolskie

od kiedy w fi rmie: od bardzo niedawna…
od września ubiegłego roku
zakres obowiązków: Sprzedaż produktów 
Dentomaxu, doradzanie, wskazywanie 
na jlepszych rozwiązań dostosowanych 
indywidualnie do konkretnej sytuacji 
i zapotrzebowania
co najbardziej lubisz w pracy? 
Wiernych klientów i duuużo zamówień:)
co najbardziej Cię denerwuje?
Gdy telefon milczy jak zaklęty
czym jest dla Ciebie Dentomax?
Firma, z którą wiążę bardzo konkretne 
plany na przyszłość

ulubiona pora dnia w pracy: 
Praca jest świetna, ale na jbardziej cenię 
sobie powrót do domu
co zwykle jadasz w pracy?
 Staram się nie jeść...;)
gdybyś nie pracowała w Dentomaxie to... 
To bardzo trudne pytanie, bo w tej chwili 
nawet o tym nie myślę
lubię Dentomax bo Mogę współpracować 
ze świetnymi ludźmi. Liczy się atmosfera 
pracy, a tej można pozazdrościć!
Boisz się dentysty? Absolutnie nie
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F58500

F03160

2201-UL.43–00 kątowa, 
2000-UL-43-00 prosta

do wyboru mocowanie: 
F10221 Midwest, F10204 NSK, F10202 W&H, 

F10200 KaVo Multifl ex, F10203 Bien-Air, F10201 Sirona

F10250 mięta, 
F10251 cytryna, 

F10252 malina, F10253 cola, 
F10254 neutralny, 

F10255 asortyment

F00944

F10215

F58314

CENA ZŁ

7 900

CENA ZŁ

3 800

CENA ZŁ

4 999
F58500

skaler P-max NewtRoN xs 
leD fi rmy acteon/satelec
skaler ultradźwiękowy ze światłem 
diodowym, idealny do pracy perio i endo- 
z 2 niezależnymi pojemnikami na płyn 
chłodzący i funkcją Air Active

Piaskarka aiR-N-go 
fi rmy acteon/satelec
pierwsza dwufunkcyjna piaskarka; ergonomiczne 
dostosowanie do każdej wielkości ręki; łatwa 
wymiana pojemnika; funkcja STOP-PROSZEK 
do skutecznego płukania lub czyszczenia

jednorazowe zapachowe końcówki na dmuchawko-strzykawkę 
Riskontrol aRt 250 szt. fi rmy acteon/Pierre Roland
zapobiegają zakażeniom krzyżowym; eliminują ryzyko migracji drobnoustrojów do przewodów 
unitu; elastyczne, giętkie, praktyczne, szybkie w montażu i demontażu

mieszalnik softly 
fi rmy acteon/satelec
do wszystkich materiałów kapsułkowanych; 
waga 3 kg; wym: 210x205x120 mm

zestaw tipów do skalingu
3 tipy: 1, 10P, 1S, 3 klucze dynamometryczne, 
pudełko do przechowywania i sterylizacji

zestaw aiR-N-go PeRio
zestaw do piaskowania poddziąsłowe-
go – do leczenia paradontozy i zapalenia 
tkanek okołowszczepowych

skaler P5 Newtron fi rmy 
acteon/satelec
prosty w obsłudze i funkcjonalny skaler 
ultradźwiękowy do każdej sytuacji 
klinicznej

skaler P5 Newtron fi rmy skaler P5 Newtron fi rmy 

CENA ZŁ

1 390

CENA ZŁ

1 640

ŚWIATŁO leD

F10221 Midwest, F10204 NSK, F10202 W&H, 
F10200 KaVo Multifl ex, F10203 Bien-Air, F10201 Sirona

pierwsza dwufunkcyjna piaskarka; ergonomiczne 
dostosowanie do każdej wielkości ręki; łatwa 
wymiana pojemnika; funkcja STOP-PROSZEK 
do skutecznego płukania lub czyszczenia

zestaw aiR-N-go PeRio

gRatis
piasek air-N-go

4x250g

piasek do piaskarki aiR-N-go
butelka 250g

saszetka 20g – 7 zł

CENA ZŁ

75

CENA ZŁ

999
CENA ZŁ

175

CENA ZŁ

150

Dmuchawka 
wodno-powietrzna
estetyczna dmuchawka trójfunkcyjna (woda/
powietrze/spray) wykonana z aluminium; 
możliwość wymiany nadających się do steryli-
zacji końcówek ze stali nierdzewnej

gRatis
adapter na strzykawkę 

lub trzecie opakowanie*

* przy zakupie 2 opakowań

MIĘTA LUKRECJA ANYŻKOWY MANDARYNKA PORZECZKA

200292 200298200297200296200291
NowośĆ

RATA JUŻ OD: 189 zł*
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CENA ZŁ

1 310

gRatis
fartuch 

i montaż

F03809 S700165 700340L

CENA ZŁ

12 500

aparat Rtg x-mind Dc HF
 fi rmy acteon/satelecy
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; 

prostokątny 
tubus 
głowicy 
x-mind
zmniejsza dawkę 
promieniowania 
na skórę pacjenta 
o 50%

F03146

S8020001

Radiowizjografi a 
bezprzewodowa PsPix 
fi rmy 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 

osłonki do radiowizjografi i 
na płytki Nr 2, 250 szt.
osłonki z tekturowym uchwytem, przezro-
czystą folią (płytka jest widoczna) i rozcię-
ciem dzięki któremu łatwo wyciągać płytkę 
po zrobieniu zdjęcia; na płytkę o rozmiarze 
31x41 cm do PSPIX, Digory

kamera przewodowa aNy
z białym monitorem z DVD i tV
najnowsza, prosta w użyciu kamera fi rmy 
GoodDoctors; posiada stop-klatkę oraz zoom; 
monitor – łączy w sobie funkcje monitora oraz 
telewizora ze zintegrowanym odtwarzaczem 
DVD

kamera 
diagnostyczna sopro 
life fi rmy acteon/
satelec
kamera wewnątrzustna z sy-
stemem wykrywania próchnicy 
i wewnętrzną pamięcią; umoż-
liwia robienie zdjęć makro, 
wewnątrzustnych, na zewnątrz 
jamy ustnej oraz wizualizację 
próchnicy; 

3 tryby pracy: 
• diagnozy
• leczenia
• światła dziennego

CENA ZŁ

26 800

CENA ZŁ

14 900

Radiowizjografi a 
przewodowa 
sopix2 usb 
fi rmy 
acteon/satelec
technologia ACE chroni 
każde zdjęcie przed 
prześwietleniem; wy-
jątkowa jakość obrazu; 
rozdzielczość 25 lp/mm

CENA ZŁ

17 000

osłonki do radiowizjografi i 

CENA ZŁ

199

IC-HCN30+TFD1513+02-990+04-029

CENA ZŁ

3 300

LIFE M USB2

zaPytaj
O CENĘ

Kalibracja Hounsfi eld Units Calibration (HU), 
powszechnie stosowana w medycznych 
tomografi ach, to unikalna cecha WhiteFox 
dla skanerów stomatologicznych Cone Beam. 
Nie tylko daje ona możliwość uzyskania 
obrazu o wyższej jakości, ale także zapew-
nia precyzyjny i właściwy pomiar gęstości 
tkanek.
Dlatego, WhiteFox to niezbędne narzędzie 
codziennego użytku zapewniające bardziej 
wiarygodną diagnozę, wyraźniejsze obrazo-
wanie, bardziej precyzyjny protokół zabiegu, 
a także pewność większego bezpieczeństwa 
pacjentów.

zalety kalibracji Hu:
• Tylko z WhiteFox można uzyskać 

wiarygodne oszacowanie kości 
i zdecydować, czy natychmiastowe 
wszczepienie jest bezpiecznym 
rozwiązaniem dla pacjenta.

• Wyraźniejsza segmentacja tkanek 
miękkich i twardych. Mniej niewyraźne 
przejścia między tkankami kostnymi 
i miękkimi.

• Wyraźne zróżnicowanie powietrza. 
Drogi oddechowe będą zawsze dobrze 
widoczne wśród otaczających struktur 
anatomicznych.

Rewolucja w radiologii 3D
system tomografi i 3D white Fox 
fi rmy acteon/satelec
WhiteFox - system tomografi i komputerowej 
Cone Beam posiada duże pole widzenia, co 
sprawia, że diagnostyka jest najbardziej kom-
pletna i precyzyjna w takich dziedzinach jak: 
cefalometria, ortodoncja i gantologia, analiza 
TMJ, planowanie leczenia implantologiczne-
go, chirurgia szczękowa czy endodoncja.

RATA JUŻ OD: 295 zł*

RATA JUŻ OD: 634 zł*

RATA JUŻ OD: 352 zł*

RATA JUŻ OD: 402 zł*
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700340L

2165S2200S 1500/AS

autoklaw europa b 
evo 24l z systemem 
uzdatniania wody 
Pura
sterylizacja dużych wsadów 
(do 7,5 kg) lub długich instru-
mentów (do 50 cm)

wielofunkcyjne 
urządzenie do dezynfekcji, 
mycia, płukania, suszenia 
multisteril fi rmy tecno-gaz
znacznie skraca czas i obniża koszty przygo-
towania narzędzi do sterylizacji

urządzenie 
do sedacji 
masterFlux fi rmy 
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

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

metalowa szafa 
na urządzenia 
do sterylizacji 
steril compact
praktyczny stojak do orga-
nizacji sterylizatornii 
na małej przestrzeni, 
z miejscem na autoklaw, 
wysuwaną półką na zgrze-
warkę, stelażem na tacki 
oraz dużą szufl adą 
do przechowywania po-
trzebnych przedmiotów

zgrzewarka one z obcinarką 
i podajnikiem fi rmy tecno-gaz
kompaktowa zgrzewarka z obcinarką i podajni-
kiem na rękawy; długość zgrzewu do 30 cm

CENA ZŁ

5 500

CENA ZŁ

1 900

2033S

2034S
praktyczny stojak do orga-

wysuwaną półką na zgrze-

wielofunkcyjne 

gRatis
monitor ekg

Europejski Fundusz Leasingowy spe-
cjalnie z  myślą o  lekarzach, apteka-
rzach, weterynarzach, protetykach 
i  innych zawodach związanych z  opie-
ką medyczną, wprowadził do  swojej 
oferty nowoczesny produkt fi nansowy 

– wygodną pożyczkę.

To  maksymalnie uproszczony sposób 
fi nansowania inwestycji, w  którym nie 
wymagamy dokumentów księgowych 
fi rmy, a umowa jest podpisywana prak-
tycznie „od ręki”.

Pozyskane w  ten sposób środki, mogą 
posłużyć do zakupu – zarówno nowego 
jak i używanego – sprzętu medycznego, 
elementów wyposażenia gabinetu oraz 
urządzeń IT.

W  przeciwieństwie do  leasingu, po-
życzkobiorca staje się właścicielem 
nabytego sprzętu. 

Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania 
jest okres, na  jaki jest udzielana pożyczka: 
od 3 do 60 miesięcy. Minimalna wartość in-
westycji to 5 tys. zł. Nie wymagamy udziału 
własnego środków. Co  ważne, fi nansowa-
nie obejmuje kwotę brutto.

Dlaczego FiNaNsowaNie eFl jest 
koRzystNe:

• akceptujemy niską, a  nawet zerową 
wpłatę własną

• nie wymagamy dostarczenia dokumen-
tów fi nansowych oraz zaświadczeń 
z ZUS i US

• fi nansujemy najszerszą na  rynku gamę 
środków trwałych

• oferujemy atrakcyjne pakiety ubezpie-
czeniowe

• zapewniamy fi nansowanie bez zbędnych 
analiz i formalności

Wszelkie pytania 
proszę kierować do:
Zbigniew Ładny
tel. 85 674 33 81
kom. 607 984 225
zbigniew.ladny@poczta.efl .com.pl

PaRametRy

1. Leasing

• rodzaj leasingu: operacyjny, fi nansowy

• waluta: PLN, EUR, CHF

• wpłata własna od 0%

• okres fi nansowania:

* do 60 miesięcy na sprzęt medyczny 
i pojazdy

* do 24 miesięcy na sprzęt IT

2. Pożyczka

• fi nansowanie wartości brutto

• wpłata własna już od 0%

• okres fi nansowania: od  3 do  60 mie-
sięcy

• wartość minimalna: 5 tys. zł

leasiNg czy PoŻyczka?

CENA ZŁ

15 000

CENA ZŁ

13 500

CENA ZŁ

15 500

CENA ZŁ

21 000

RATA JUŻ OD: 354 zł*

RATA JUŻ OD: 496 zł*

RATA JUŻ OD: 319 zł*

RATA JUŻ OD: 366 zł*

*Podane informacje o wysokości rat to orientacyjne raty pożyczki przy założeniu okresu fi nansowania 60 miesięcy.
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F27200 F28700

implant center ii leD 
fi rmy acteon/satelec
nowoczesny system do 
zaawansowanej chirurgii 
ultradźwiękowej ze światłem 
diodowym; trzy urządzenia 
w jednym: Piezotome (piezo-
chirurgia stomatologiczna), 
I-Surge LED (mikrosilnik 
implantologiczny z LED) 
i Newtron (skaler, profi lakty-
ka, endo, perio)

mikrosilnik chirurgiczny z 
fi zjodyspenserem Ht-imPlaNt 
fi rmy acteon/satelec
kompaktowy, uniwersalny i łatwy w użyciu; 
szybki dostęp do wszystkich ustawień; 
wyjątkowo łatwy w instalacji, użyciu czy 
transporcie; widoczny ekran LCD; możli-
wość zapisania 5 różnych ustawień; obroty: 
400-36000 obr./min (bez kątnicy), moment 
obrotowy aż do 72Ncm; progresywny, prosty 
w obsłudze pedał sterujący

implant center ii leD 
fi rmy acteon/satelec

ŚWIATŁO leD
gRatis

rękojeść do piezochi-

rurgii oraz 2 zestawy 

tipów: 

Bone Surgery i SinusLift

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

laser biostymulacyjny 
topline btl-4110
1-kanałowy przenośny aparat do laseroterapii 
z ekranem grafi cznym; programy do: rehabili-
tacji, ortopedii, medycyny sportowej, stoma-
tologii, ginekologii, dermatologii, laryngologii, 
pediatrii, praktyki lekarskiej oraz użytkownika
laser BTL+4110, sonda laserowa czerwona 
30 mW, 685 nm; końcówka zabiegowa do 
stomatologii, uchwyt do końcówki

kompletny system 
do wypełniania kanałów 
eNDo@Pex
bezprzewodowy system do obturacji przy 
użyciu płynnej gutaperki - w jednym kompak-
towym, wygodnym urządzeniu zintegrowano 
pistolet i bardzo lekki pluger do uplastycz-
niania gutaperki; szybki, łatwy i bezpieczny 
system do doskonałych, wypełnień kanału ko-
rzenia; opatentowana, obrotowa (360 stopni), 
końcówka plugera i komora cieplna zmniejsza 
napięcie mięśni rąk

MARATHON ENDO C
CENA ZŁ

1 500
CENA ZŁ

4 700
kompletny system 

C
CENA ZŁ

4 7004 7004 700

laser biostymulacyjny 

CENA ZŁ

6 649

CENA ZŁ

5 100

12930100

301

*promocja ważna do 23.03
urządzenie do ozonoterapii 
PRozoNe fi rmy w&H
prosty w obsłudze, skutecznie zwalcza 
bakterie zapobiegając zapaleniom i infekcjom; 
skraca się czas zabiegu;  bezpieczny dla 
pacjenta i lekarza; kontrolowana dawka

CENA ZŁ

16 200*

930302

półautomatyczny, 
przenośny defi brylator 
tecnoheart s fi rmy tecno-gaz
sterowany przez komendy głosowe; prosty 
w użyciu - impulsy są dostarczane za pomocą 
poleceń użytkownika; niewielkie wymia-
ry - lekarze mogą natychmiast korzystać z 
urządzenia w przypadku nieoczekiwanego 
zatrzymania akcji serca

3007-E-2

zestaw do reanimacji 
speedy 2 fi rmy tecno-gaz
walizka z zestawem zawiera stalową butlę 
tlenową do napełniania o poj. 0,5l, reduktor z 
manometrem, ambu z maską, 2 kaniule Gue-
dela, szczypce do języka, spiralny rozwieracz 
ust, przewody

CENA ZŁ

4 800*

*promocja ważna do 23.03
assistina 301 plus
urządzenie do automatycznej konserwacji 
turbin i kątnic

możliwość dokupienia adaptera 
do turbin w&H dopłata 200,00 zł

możliwość wypróbowania 
pełnej wersji
oprogramowanie dla 
stomatologii i medycyny Pl-med
nowoczesne, intuicyjne i ergonomiczne 
oprogramowanie dostępne w wersji jedno- i 
wielostanowiskowej z modułami: Recepcja, 
Gabinet Stomatologiczny i Administracja 
(zapewniają przepływ informacji w sieci) oraz 
moduły specjalistyczne

CENA ZŁ

750

CENA ZŁ

6 500*

*promocja ważna do 23.03
mikrosilnik endodontyczny 
z endometrem eNDy6200
bardzo prosty w obsłudze; bez sterownika 
nożnego, bez konieczności kalibracji; umoż-
liwia bezpieczne opracowanie kanału korze-
niowego w wielu środowiskach (podchloryn 
≤2,5%, sól fi zjologiczna, woda, ślina, krew…)

ENDYC10

CENA ZŁ

47 000
RATA JUŻ OD: 1 112 zł*

RATA JUŻ OD: 383 zł*

CENA ZŁ

6 800
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201650

278 652 246200

RO60013701

261065

293036

261001

261015

system 
do stabilizacji 
ruchomych zębów biosplint kit 
fi rmy 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

algina spray 200 ml 
fi rmy acteon/satelec 
wydłuża trwałość wycisku z alginianu lub 
hydrokoloidu o 3 dni, 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 przy-
padku szybkich odlewów poprawia jakość 
modelu gipsowego, bezpieczny dla warstwy 
ozonowej

zestaw expasyl Premium kit z 
pistoletem fi rmy acteon/satelec
preparat do retrakcji dziąseł oraz do hemostazy 
o smaku truskawkowym
10 kapsułek, 40 końcówek dozujących zagię-
tych, pistolet 

293040

alginat chromalg x 500g fi rmy 
acteon/satelec
alginat o smaku malinowym

alginat Pralg x 500g fi rmy 
acteon/satelec
alginat o miętowym smaku

opakowanie 
uzupełniające 
expasyl 20 kaps.

końcówki dozujące 
zagięte 100 szt.

Hemostasyl kit 
fi rmy acteon/satelec
żel do tamowania krwawienia
2 strzykawki Hemostasyl 2g, 40 aplikatorów

CENA ZŁ

1 190

CENA ZŁ

980
CENA ZŁ

420

CENA ZŁ

199
CENA ZŁ

180
CENA ZŁ

23

CENA ZŁ

60

alginat chromalg x 500g fi rmy 

CENA ZŁ

1 300
1 kapsułka wystarcza na 
6 do 10 retrakcji
możliwość wypróbowania 
materiału – umów się 
ze swoim przedstawicielem

CENA ZŁ

90

mta 650 mg 
mineralny trójtlenek do wnętrza kanału 
zębowego przeznaczony do leczenia miazgi; 
skutecznie zapobiega infekcjom oraz podraż-
nieniom miazgi zębowej 

pilniki ręczne Poldent
*przy zakupie 4 dowolnych pilników ręcznych 5-te 
opakowanie gratis

pilniki maszynowe poldent
zestawy:
S5 Big Apical 4 szt. 35-50 – 85 zł
System S5 5 szt. 1-5 – 85 zł
System eS5 5 szt. 01-05 - 95 zł
System GPR NV 4 szt. 01-04 – 56 zł
NiTi TEE ND Big Taper 6 szt. - 80 zł
NiTi Two 8 szt. 20 – 55 – 80 zł

CENA ZŁ

380

strzykawka guttaFlow2 5 ml
system do wypełniania kanałów zębowych na 
zimno - szczelne wypełnienie kanału dzięki 
rozszerzalności oraz wyjątkowej adhezji, 
widoczny w promieniach RTG
strzykawka 5ml, 12 końcówek

zestawy gumek kenda 12 szt. 
PLANUS – dwustopniowy system do wygła-
dzania punktów nacisku w protezie  – 80 zł

COMPLETE – do polerowania kompozytów, 
kompomerów i złota – 75 zł

GPS DELUXE – diamentowy, dwustopniowy 
system do polerowania – 155 zł

MAXIMUS – diamentowy system do osta-
tecznego opracowania powierzchni wypełnie-
nia i nadania jej wysokiego połysku – 125 zł

4+1
PRomocja*

diamentowa pasta Diamond 
gloss 2g + zestaw dysków 
fi lcowych 12 szt.
Diamond Gloss: stosowana do uzyskania 
wysokiego połysku materiałów wypełnienio-
wych i szkliwa; dyski fi lcowe do polerowania 
wypełnień

gRatis
mandrela do 

dysków

TD 01010601, 
TD00010204 – 8mm 

TD00010005 – 12 mm
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CENA ZŁ

28

wytrawiacz arkona 13g

biaNco 
PRotect 35% 5ml
żel 35% nadtlenku wodoru do wybielania 
zębów w gabinecie
1 strzykawka z żelem 5ml, 1 strzykawka  z 
płynnym koferdamem

zestaw do dezynfekcji 
i konserwacji końcówek 
stomatologicznych:
spray Green&Clean IK 200 ml, 
2x olej Universal Handpiece 
Lubricant Spray 500 ml

spray ik austriackiej fi rmy metasys
• skutecznie usuwa organiczne i nieorganiczne osady wewnątrz przewodów wodnych 

końcówek
• wyjątkowo delikatny dla końcówek, z zabezpieczeniem antykorozyjnym
• łatwy i bezpieczny w dozowaniu; wydajny – 300 aplikacji 2 sekundowych
• szerokie spectrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze 

w tym m.in. HBV/ HIV / HCV, TB
• krótki czas działania

uniwersalny olej do konserwacji 
universal Handpiece lubricant spray angielskiej fi rmy topdental
• efektywny, do wszystkich końcówek 
• zawiera silikon oraz zabezpieczenie antykorozyjne

10x końcówki ślinociągu o 
zapachu gumy do żucia comfort 
Plus bubble gum 100 szt.
wyjątkowo komfortowe końcówki, nie wcią-
gające tkanek pacjenta

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

środek do 
czyszczenia 
spluwaczek 
green&clean 
mb 500 ml
rozpuszcza po-
zostałości 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

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

chemfi ll Rock Refi ll 50 kaps.
trwały, mocny, wytrzymały glasjonomer o 
niskiej ścieralności; prosta i szybka aplikacja – 
bez kondycjonowania czy lakieru
dostępny w kolorach A1, A2, A3, A4O lub WO
* gratis wysyłane przez fi rmę Dentsply Polska

gRatis
mały 

wytrawiacz 
6,5g

gRatis
żel do znoszenia 
nadwrażliwości 
after bleaching 

care

06-442

0030182 kątnice; 
60030183 szybkozłączka W&H, 
60030188 szybkozłączka NSK

ZWPCPVBG, GCSS

60010001-BL

60020001

60 606 59x (1~5)

CENA ZŁ

187

CENA ZŁ

159
CENA ZŁ

445

CENA ZŁ

125

CENA ZŁ

150 10

CENA ZŁ
opakowanie

80*

znieczulenia 
fi rmy 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

gRatis
żel do znoszenia 
nadwrażliwości 
after bleaching 

care

CENA ZŁ

155
CENA ZŁ

395
gRatis
20 kapsułek 

A3 *

6,5g

gRatis
osłona 

na twarz 
crosstex

10×

60030183 szybkozłączka W&H, 
60030188 szybkozłączka NSK

zadbaj o wnętrze… 
 Przedłuż życie… 

…swoich końcówek

445445 gRatis
środek do dezyn-

fekcji spluwaczek 

mb 500 ml

green&clean 

zadbaj o wnętrze… 

green&clean m2 intro kit
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gRatis
xP bond 2,5 ml 
lub opakowanie 
gumek enhance 

30 szt.*

CENA ZŁ

665
CENA ZŁ

375

CENA ZŁ

675

sDR eco Refi ll 50x0,25g
półpłynny kompozyt do zębów bocz-
nych, który umożliwia jednorazowo 
aplikację warstw grubości 4mm; perfek-
cyjnie adaptuje się do tkanek twardych 
oraz formówek

4 x spectrum tPH3 
composite 4,5 g
uniwersalny, kompozytowy materiał wypeł-
niający o submikronowej formule wypełniacza

3x sDR eco Refi ll 15x0,25g
półpłynny kompozyt do zębów bocznych, który umożliwia 
jednorazowo aplikację warstw grubości 4mm; perfekcyjnie 
adaptuje się do tkanek twardych oraz formówek

606.03.003

06.03.002

3=4
gRatis

czwarty sDR eco 
Refi ll 15 komp                                     

CENA ZŁ

499
CENA ZŁ

990

artiste starter kit 5x4g
nanokompozytowy system do wysoce 
estetycznych odbudów bezpośrednich w spo-
sób prosty i powtarzalny - przy minimalnym 
nakładzie pracy
5 strzykawek 4g (zębinowe: A2, A3, A3.5, 
szkliwo do grupy A i opaker A) + 64-stronicowy 
instruktaż technik warstwowania 

gRatis
Fusio liquid a2 

1,8 g wartości 
78 zł

N36E N15S N15S

alert zestaw 4x4g
+ Flow-it + bond-1 4ml
kompozyt kondensowalny, estetyczna 
alternatywa dla amalgamatu i kompozytów 
tradycyjnych; jest połączeniem wypełniaczy, 
włókien szklanych i matrycy żywicznej
4 strzykawki 4g ( A2, A3.5, B1, C2), strzykawka 
Flow-It 1ml, wytrawiacz 1ml, Bond-1 4 ml, 
kompozyt do pokrycia powierzchni wypełnienia 
Protect-It 7 ml, akcesoria

gRatis
dodatkowa 

strzykawka Alert 
wartości 168 zł 

4=6
gRatis

2 strzykawki 
spectrum tPH3                                    

gRatis
strzykawka 

tempspan® cmt 
wartości 130 zł

mojo zestaw 8x1,6g
Mojo: najnowszy cement kompozytowy 
fi rmy Pentron Clinical do mocowania licówek; 
TempSpan® CMT: cement do mocowania 
tymczasowych koron i mostów
4 x Mojo 1,6 g: Clear, Light, Dark, Movie Star 
White, 4 x żel do przymiarki 1,6 g: Clear, Light, 
Dark, Movie Star White, Bond-1 4 ml, wytra-
wiacz 1 ml, Silan 3 ml, 40 szt. końcówek

CENA ZŁ

790
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1480 A2, 1481 A3 2006

2965

CENA ZŁ

700
CENA ZŁ

560

structur 2 sc 75g
chemoutwardzalny, kompozytowy materiał 
do tymczasowych koron i mostów

x-tRa base 48x0,25g universal

x-tRa base 6x2g universal
nowy, płynny kompozyt do zębów bocznych; 
„samoniwelujący”, dobrze widoczny na RTG, 
o niskim napięciu kurczowym; polimeryzacja 
warstwy 4-mm tylko w 10 sek. 
1 miejsce w kategorii Materiałów Stomato-
logicznych Expodent 2011!

5 strzykawek gradia Direct 4g

4 strzykawki gradia Direct 4g

9 strzykawek gradia Direct 4g

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

charisma Diamond master 10x4g 
+ charisma Diamond intro 3x4g
światłoutwardzalny, nanohybrydowy kompo-
zyt  dostosowujący się do koloru zęba
Master - strzykawki: A2, A3, A3,5, A4, B2, C2, 
BL, OD, OM, CL; Gluma 2Bond 4ml; wytrawiacz 
2x2,5ml; akcesoria; Intro – strzykawki: A2, A3, 
OM, kolornik

*promocja do 31.03.2012 r.

charisma opal master 10x4 g
uniwersalny, submikrohybrydowy, światłou-
twardzalny kompozyt do odbudowy zębów 
przednich i bocznych
strzykawki Charisma Opal: A1, A2, A3, A3.5, 
B2, C2, CO, OL, OM, OD; Gluma Comfort 
Bond + Desensitizer 4 ml;  wytrawiacz 2x2,5ml, 
aplikatory, kolornik

*promocja do 31.03.2012 r.

charisma 12x4 g
uniwersalny materiał do wypełnień przed-
nich i bocznych do klasy I-V
strzykawki Charisma: A1, 2xA2, A3, A3.5, B1, 
B2, C2, D3, I, OA2, OA3; Gluma Comfort Bond 
4 ml; wytrawiacz 2x2,5ml; aplikatory 50 szt.

*promocja do 31.03.2012 r.

CENA ZŁ

1 260

CENA ZŁ

1 580*

66043881 66038308 08-659

61769 Regular, 60997 Fast 34401A1

CENA ZŁ

45

life Regular/Fast 2x12g
podkład na bazie wodorotlenku wapnia
tubka pasty bazowej 12 g, tubka katalizatora 
12 g, bloczek do mieszania

Vertise Flow™ test-me kit 2g a2
samoadhezyjny, płynny materiał kompozytowy
2 strzykawki 2g, 20 końcówek aplikacyjnych, 20 
pędzelków, instrukcja 

krążki optiDisc uzupełnienia
krążki do opracowania wstępnego i polero-
wania powierzchni wypełnień; w 3 wielkoś-
ciach (9.6 mm, 12.6 mm, 15.9 mm) oraz 4 
gradacjach: Extra-Coarse 80 szt.; Coarse/
Medium, Fine, Extra-Fine – 100 szt.

CENA ZŁ

82

structur 2 sc 75g

CENA ZŁ

280

2965

CENA ZŁ

462

CENA ZŁ

189

CENA ZŁ

718

2970
Remin Pro 40g
do stosowania po leczeniu zachowawczym, 
profesjonalnym oczyszczaniu zębów, 
wybielaniu, leczeniu ortodontycznym, 
przy nadwrażliwości zębiny; wspomaga on 
naturalną remineralizację i wzmacnia szkliwo, 
neutralizuje kwasy wytwarzane przez bakte-
rie w płytce nazębnej; dostępny w 3 smakach: 
melon, mięta, truskawka

CENA ZŁ

48

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

CENA ZŁ

798

gRatis
szczoteczka 

oral-b Vitality 
3D white luxe 
wartości 90 zł*

CENA ZŁ

990*

gRatis
szczoteczka 

oral-b Profes-
sional care 500 
wartości 190 zł* 

gRatis
g-bond

gRatis
Diapolisher 

paste

gRatis
strzykawka 

gradia Direct 

5=6

CENA ZŁ

890*

gRatis
szczoteczka 

oral-b Profes-
sional care 500 
wartości 190 zł* 
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640102

7050 IK 7050xx

51202

7050 TK

640101

masa Virtual Putty Regular 
2x300ml
hydrofi lowa, poliwinylosiloksanowa masa 
wyciskowa do wycisków precyzyjnych

excite F VivaPen 2ml
światłoutwardzalny, jednoskładnikowy mate-
riał łączący w wygodnym dozowniku, zawiera 
nanowypełniacz, uwalnia fl uor
ExciTE F VivaPen 2ml; gratis 2 strzykawki 3g IPS 
Empress Direct (szkliwny A3 i zębinowy A3)

zestaw evetric 4x3,5g
strzykawki Evertic 2 x A2, 2 x A3

4 strzykawki 
Filtek 
ultimate 4g

CENA ZŁ

716

CENA ZŁ

899
CENA ZŁ

460
CENA ZŁ

139

CENA ZŁ

510

CENA ZŁ

27689,50 zł 
za strzykawkę

gRatis
excite F 5g 
wartości 

278 zł

CENA ZŁ

479

CENA ZŁ

680

gRatis
ii warstwa Virtual 

light body Regular 

2x50ml wartości 
158 zł 

gRatis
2 strzykawki 
iPs empress 

Direct 3g
wartości 390 zł 

zestaw evetric 8 x 3,5g
światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwer-
salny materiał złożony
8 strzykawek A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 
Dentin, kolornik

Filtek z550 intro kit 8x4g
uniwersalny materiał nanohybrydowy do 
wypełnień – następca Z250
8 strzykawek 4g (A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, 
D3, OA2), Single Bond 2 6g, wytrawiacz 3 ml, 
akcesoria

4 strzykawki Filtek z550 4g
4 strzykawki w dowolnych kolorach

Filtek z550 trial kit 4x4g
4 strzykawki 4g (A2, A3, A3.5,OA2), Sin-
gle Bond 2 6g, wytrawiacz 3 ml, akcesoria

gRatis
narzędzie 

optrasculpt 
wartości 

153 zł 

gRatis
2 strzykawki 

Filtek ulti-
mate Flow 2g 

gRatis
opakowanie 

sofl ex 

gRatis
Adper easy 

one

gRatis
adper single 

bond 2

CENA ZŁ

450
CENA ZŁ

129

CENA ZŁ

454

3 strzykawki tetric evoceram bulk Fill 3g
światłoutwardzalny materiał kompozytowy do zębów 
bocznych, nakładany w warstwie do 4mm, o małym 
skurczu polimeryzacyjnym (1,9%)
3 strzykawki 3g w kolorze IVA – odpowiednik A2/A3

zestaw Filtek ultimate 12x4g
uniwersalny materiał nanokompozytowy do wy-
pełnień o najwyższej estetyce
12 strzykawek 4g: A2D, A3D, B3D, A2B, A3B, A3.5B, 
B2B, A1E, A2E, A3E, WE, AT

zestaw wprowadzający 
tetric evoceram bulk Fill 
2x1g
2 strzykawki 1g w kolorze IVA – odpo-
wiednik A2/A3 + kolornik

CENA ZŁ

1 750

3920P
3920XX

zestaw single bond universal 
intro kit 
system łączący do techniki całkowitego wy-
trawiania i samowytrawiania; łączy wszystkie 
powierzchnie, w tym szkliwo, zębinę, cerami-
kę szklaną, tlenek cyrkonu, tlenek glinu, stopy 
metali szlachetnych i nieszlachetnych oraz 
kompozyty
bond 5 ml, wytrawiacz, akcesoria

gRatis
strzykawka 
Filtek ulti-

mate 4g

adper single bond 2 6ml
jednobutelkowy, światłoutwardzalny system 
łączący z nanowypełniaczem do techniki 
całkowitego wytrawiania

Filtek z550 intro kit 8x4g

CENA ZŁ

320

gRatis
2 strzykawki 

Filtek 
z550 4g 
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            „TOM-PAG”

           KLUCZBORK

                        Producent mebli, 

         sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

                      i stomatologicznego

              oraz krzeseł i foteli biurowych.

                          DYSTRYBUTOR:

                           „DENTOMAX”

                  ul. Nowowarszawska 32/2

                         15-206 Białystok

                 tel. 85/740 – 36 – 91 do 95

szafa 
kartotekowa 
8-szufl adowa
dostępna w różne 
kolorach; szufl ady 
zamykane na klucz; 
wymiary: 
wysokość: 123,5 cm, 
głębokość: 50 cm, 
szerokość 61,5 cm

lampa do 
wybielania 
alaDDiN
3 diody LED o mocy 5W; 
mały rozmiar i cicha pra-
ca; możliwość wybielania 
części łuku: lewa, środ-
kowa lub prawa strona; 
wybór ustawienia czasu i 
intensywności świecenia; 
długość fal 430 - 490 nm

lampa do 
wybielania 
PeaRl fi rmy 
tecno-gaz
krótki czas zabiegu, nie 
wydziela ciepła, mini-
malizuje nadwrażliwość 
pozabiegową

asystor studium
asystor w nowoczesnej linii stylistycznej; ła-
twy do zdejmowania organizer na leki i detale; 
nad blatem uchwyty na wypełnienia; lampka 
oświetlająca blat zmniejszająca zmęczenie 
oczu, szufl ady na samodomykających, dosko-
nałych prowadnicach; w całości wykonany z 
najnowocześniejszych tworzyw sztucznych; 
odporny na wodę i chemikalia 

05-998

02-766 4450KS 05-640

02-639 02-238
CENA ZŁ

1 170

CENA ZŁ

4 390
CENA ZŁ

6 900
CENA ZŁ

3 784

dostępne 
również 
kartoteki 
3, 4, 5, 6 i 
10-szufl adowe

Asystor 
4-szufl adowy z podstawą u
fronty dostępne w 8 kolorach; blat z alumi-
niowym obramowaniem przykryty szkłem; 
na kółkach; wymiary - szerokość: 50,5; 
głębokość: 42,5; wysokość: 82 cm

stołek stomatologiczny 
sgk lux
sprężyna gazowa, kółka, podnóżek; dostępny 
w różnych kolorach

CENA ZŁ

820

wybielania 

3 diody LED o mocy 5W; 
mały rozmiar i cicha pra-
ca; możliwość wybielania 
części łuku: lewa, środ-
kowa lub prawa strona; 
wybór ustawienia czasu i 
intensywności świecenia; 
długość fal 430 - 490 nm

4 3904 3904 390

gRatis
materiał do 
wybielania

krótki czas zabiegu, nie 

malizuje nadwrażliwość 

gRatis
materiał do 
wybielania

02-238
CENA ZŁ

650
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Light Yellow (A2) – TGI002; 
Universal (A3) - TGI003

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

płyn - TGI6971;
TOP0005A

TOP1143; TOP1122

TOP0028; TOP0027; 
CRM030

TOP0026; AUT0002 FOA0002, FOA0003

GHM016; GHM017; 
DEN0048

A1 - TOP0202; A2 - TOP0200; 
A3 - TOP0100; A3.5 - TOP0201; 

B2 - TOP0203;  CRM030

FIM001

TOP0005; 
TOP0005A; ALC0001

FIM002 ORABK07, PM006, PM030

glasjonomer tgi 10g
chemoutwardzalny glasjonomer 
do wypełnień uwalniający fl uor
10 g proszku, butelka, bloczek do mieszania, 
miarka

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

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

płyny do dezynfekcji narzędzi 
Dis-br 2l + idis 2l
Dis-Br: do dezynfekcji narzędzi obrotowych; 
Idis: do dezynfekcji narzędzi

płyn do dezynfekcji narzędzi 
idis 5 l

płyn do dezynfekcji powierzchni 
chlori spray 5l
bezaldehydowy płyn do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni; cytrynowy zapach

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 

glasjonomer do wypełnień 
wzmocniony srebrem ioN-s 10g
polecany do klas I i II lub jako podkład pod 
amalgamat; widoczny na zdjęciach RTG
10g proszku, butelka dozująca wodę, bloczek do 
mieszania, miarka dozująca

3 x chusteczki do dezynfekcji 
powierzchni topDental 100 szt.
do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, 
sprzętu i końcówek stomatologicznych; 
cytrynowy zapach
1 pudełko 100 szt., 2 uzupełnienia 100 szt.

pianka do delikatnych 
powierzchni Foamer-san 2l
łagodna pianka do czyszczenia i dezynfekcji 
powierzchni wrażliwych

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

gRatis
chusteczki 
topdental 

uzupełnienie 
100 szt.

CENA ZŁ

134

CENA ZŁ

133
CENA ZŁ

146

CENA ZŁ

124

CENA ZŁ

175
płyn - TGI6971;

TOP0005A

CENA ZŁ

59

CENA ZŁ

59
CENA ZŁ

85

B2 - TOP0203;  CRM030

płyn do codziennej 

gRatis
wałeczki stomatolo-

giczne Nr 1000 szt.

124124

CENA ZŁ

76

gRatis
pudełko chusteczek 

bezalkoholowych 

100 szt.

133133

wałeczki stomatolo-

giczne Nr 1000 szt.

płyn do dezynfekcji narzędzi 

gRatis
koncentrat do 

czyszczenia 
autoklawu 

autoclean 2l

pianka do delikatnych 

CENA ZŁ

76 gRatis
5 szczoteczek

 kielich i 5 gumek 

profi laktycznych

gRatis
wałeczki 

stomatologiczne 
nr 2

1000 szt.

pasta profi laktyczna oral-Pro 
Prophy Paste med 250g
tiksotropowa pasta do oczyszczania i 
polerowania; nie zawiera oleju i fl uoru, nie 
rozpryskuje

TOP1143; TOP1122

dezynfekcji urządzeń 

gRatis
płyn do cotygodnio-

wej dezynfekcji 

auto-RiNse 
Weekly 1l

CENA ZŁ

124
gRatis

spray do dezynfekcji 

500 ml i maseczki 

zielone topdental 

50 szt.

3 x chusteczki do dezynfekcji 

CENA ZŁ

38

gRatis
Foamer-san 200 ml 

ze spieniaczem
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02010201

CL-DC20 wolnostojąca; 
CL-DC21 do zabudowy; 

02-989 osłonki

TX-122

CENA ZŁ

7 999

CENA ZŁ

6 900

CENA ZŁ

9 499

CENA ZŁ

1 950

Pompa ssąca excom hybrid 2 
fi rmy metasys
separacja wody i powietrza

separator amalgamatu mst1 
fi rmy metasys
dwustopniowy separator amalgamatu ze 
zintegrowaną separacją wody i powietrza, 
wbudowaną funkcję autooczyszczenia; 
wersja podłogowa

zintegrowana pompa ssąca z 
wbudowanym separatorem 
amalgamatu excom za1
separacja wody i powietrza

lampa polimeryzacyjna cleVeR
diodowa lampa z obrotową głowicą i 3 
zdejmowalnymi, sterylizowalnymi osłonkami 
światłowodu; szybka polimeryzacja dzięki 
soczewkom skupiającym światło

6 osłonek w komplecie!

turbina alegra ze 
światłem diodowym 
i wewnętrznym 
generatorem
fi rmy w&H
potrójny spray, moc 16 W, 
330 000 obr./min.

turbina Ruixin z szybkozłączką
na przycisk, prędkość > 320 000 obr/min., 
spray wodny, zawór antyretrakcyjny;

turbina Ruixin 
Rxby-4/RxbDy-4
mocowanie Midwest

we – 56 leD g
kątnica Alegra z światłem 
diodowym i wewnętrznym 
generatorem fi rmy W&H
1:1, wewnętrzne chłodzenie, 
na przycisk

sterylna turbina jednorazowa
na szybkozłaczkę, na klucz, prędkość 
ok. 300 000 obr/min., zalecana przy pacjen-
tach z grupy ryzyka (choroby zakaźne, HIV, 
żółtaczka czy zgorzele) lub przy ciężkich 
pracach (np. szlifowanie pod koronę)

3 lata
gwarancji

unit stomatologiczny
Panda ergonomic Premium
Panda jest wybierana zarówno przez doświad-
czonych stomatologów, jak i młodych lekarzy, 
z dużych aglomeracji i niewielkich miasteczek 
do wielostanowiskowych, nowoczesnych klinik 
i niewielkich, jednofotelowych praktyk. 
Możliwość zainstalowania w unicie dowolnego 
wyposażenia zgodnie z wymaganiami lekarza, 
w tym również separatora amalgamatu!

CENA ZŁ

21 000 unit z halogenową lampą operacyjną

CENA ZŁ

22 000

gRatis
5 szt. turbin 

jednorazowych

TE-98 LED G RM

RXBY standardowa główka
RXBDY duża główka – większy 
moment obrotowy
RXBXY mała główka - większe 
pole widzenia
RXCB główka 45° do zębów 
mądrości – łatwiejszy dostęp 
do trudno dostępnych miejsc

RXBY-4 standardowa główka
RXBDY-4 duża główkaTE-98 LED G RM

CENA ZŁ

2 650*

CENA ZŁ

2 700*

niezależna sterylizowalna dioda LED

CENA ZŁ

380

CENA ZŁ

350

gRatis
olej do końcó-
wek topdental 

500 ml

gwarancja 12 miesięcy
gRatis

szybkozłączka *
* przy zakupie opako-

wania - 25 szt.

CENA ZŁ

18

turbina Ruixin z szybkozłączką

gRatis
5 szt. turbin
jednorazowych

mądrości – łatwiejszy dostęp 
do trudno dostępnych miejsc
mądrości – łatwiejszy dostęp 
do trudno dostępnych miejsc

turbina Ruixin z szybkozłączką

do trudno dostępnych miejsc

01010020

02010004

*promocja do 
23.03.2012 r.

RATA JUŻ OD: 189 zł*

RATA JUŻ OD: 163 zł*

RATA 
JUŻ OD: 224 zł*

RATA 
JUŻ OD: 520 zł*

RATA 
JUŻ OD: 496 zł*



podlaskie

monika suchowierska
tel. 602 470 800
monika@dentomax.pl

podlaskie, mazowieckie

anna bagińska
tel. 660 716 050
anna@dentomax.pl

mazowieckie

agnieszka wojewódzka
tel. 668 355 406
agnieszka@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

Paulina chajewska
tel. 668 343 391
paulina@dentomax.pl

podlaskie PRZEDSTAWICIEL MEDYCZNY

beata zalewska
tel. 881 932 192
beata@dentomax.pl

pomorskie

magdalena cugowska
tel. 664 999 488
magdalena@dentomax.pl

warmińsko-mazurskie, podlaskie

Hanna Domagała
tel. 600 096 966
hanna@dentomax.pl

kujawsko-pomorskie

monika grabowska
tel. 668 849 944
mgrabowska@dentomax.pl

NASI PRzeDstawiciele

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!

FRaNcuskie uNity Pe8 i k2oNe
Quetin /airel – największy francuski producent unitów to fi rma in-
nowacyjna i stawiająca na nowoczesność. Unity tej marki to przykład 
udanego mariażu – atrakcyjnego desing’u, wyjątkowej funkcjonal-
ności i znakomitej jakości wykonania gwarantującej wieloletnią, 
bezproblemową pracę.

Unity Quetin /Airel wyróżnia:
 · ergonomia i funkcjonalność – to unit dostosowuje się do lekarza i jego 

sposobu pracy a nie na odwrót!
 · wyjątkowy komfort dla lekarza, pomocy i pacjenta
 · liczne, wbudowane systemy pozwalające na bezpieczną i higieniczną 

pracę np. system dezynfekcji końcówek Calbepuls, system odkażający 
przewody ssące Aspisept, system uzdatniania wody zasilającej unit IGN

 · innowacyjne, niespotykane w innych unitach rozwiązania np. wyjąt-
kowo elastyczne ramiona z możliwością ruchu w dowolnym kierunku, 
głośniki w zagłówkach czy możliwość podłączenia kamery interne-
towej (w poczekalni, przy wejściu) i podgląd obrazu z niej na panelu 
doktorskim

PE8

K2ONE


