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Oddajemy w Państwa zacne ręce 9 numer naszego dwumiesięcznika Dentomax News. 
To wydanie wyjątkowe, bo ukazuje się dokładnie w czasie obchodów naszych urodzin. 
Dodajmy – „tych” obchodów, które mają miejsce w Ostródzie, w dniach 7–10 czerwca. 
To też obchody „tych” urodzin – okrągłych, 20. 
Nie wiemy jaka w pierwszych dniach czerwca będzie w Ostródzie pogoda. Nie wie-
my jaka będzie frekwencja podczas tego wyjątkowego dla nas wydarzenia. Ba – nie 
wiemy nawet czy reprezentacja polski w piłkę kopaną strzeli choć bramkę na naszym, 
polskim euro. Ale wiemy jedno – zrobiliśmy wszystko (a nawet zdecydowanie więcej), 
aby nasi goście, którzy zdecydują się świętować z nami nasz jubileusz czuli się zupeł-
nie szczególnie. 
Przypomnijmy, w trakcie czerwcowego „długiego” weekendu, w dniach 7–10 w Ostródzie 
odbędzie się Czerwcowy Kurs Medyczny, połączony z o�cjalnymi obchodami urodzin 
naszej �rmy. W programie kursu, oprócz wielu godzin szkoleń (aż 22 punkty eduka-
cyjne do zdobycia!), zaplanowaliśmy szereg atrakcji – adekwatnych do wydarzenia. Za-
czniemy historycznie – uroczystą kolacją na dziedzińcu ostródzkiego zamku i pokazem 
walk rycerskich. Następnego dnia zaprosimy naszych gości na rejs statkiem po kanale 
elbląskim, zwiedzanie Ostródy lub naukę gry w golfa (do wyboru). 
Wieczór zaś zaczniemy od wspólnego kibicowania „orłom Smudy”, oglądając mecz 
otwarcia UEFA Euro 2012. Po dawce sportowych emocji, naszych gości zaprosimy 
na niecodzienny koncert muzyki szantowej na przyhotelowej plaży. I mamy nadzieję, 
że wspólna zabawa będzie jednocześnie okazją do celebrowania sukcesu nad piłkarską 
reprezentacją Hellady… Trzeci wieczór kursu to urodzinowy bankiet i rozstrzygnięcie 
naszego konkursu, którego zwycięzca zdobędzie w pełni wyposażony unit stomatolo-
giczny. Ale unit, nie będzie jedyną nagrodą w naszej zabawie. Łączna wartość wszyst-
kich nagród to ponad 90 tysięcy złotych – m.in. Multisteril, narzędzia stomatologiczne, 
zestawy materiałów, gadżety elektroniczne, pakiet SPA i wiele innych.
Głęboko wierzymy, że impreza w Ostródzie stanie się wydarzeniem niezapomnianym. 
Dostarczy nam wszystkim wyjątkowych, pozytywnych emocji, wzruszeń i wielu wspa-
niałych wspomnień. Przypominamy, że istnieje możliwość zorganizowania w tych 
dniach sentymentalnego spotkania po latach. Dajcie nam znać, postaramy się pomóc 
w zorganizowaniu spotkania waszego rocznika. Jesteśmy przekonani, że tych kilka 
czerwcowych dni spędzonych w Ostródzie może stać się wyśmienitą okazją, żeby od-
świeżyć przykryte grubą warstwą kurzu studenckie wspomnienia i dawne przyjaźnie.
W 9. numerze Dentomax News polecamy test systemów ssących �rmy Metasys oraz 
informację dotyczące działalności laboratorium protetycznego Lab Estetic, które dys-
ponuje kompletnym systemem CAD/CAM. Przez kilka numerów śledziliśmy wspólnie 
działalność doktora Konrada Rylskiego, który prowadzi społeczną działalność na Czar-
nym Lądzie, organizując pomoc dentystyczną w Kamerunie. W tym numerze polecamy 
natomiast wspomnienia Magdaleny Adamiec, studentki V-go roku stomatologii na Uni-
wersytecie Medycznym w Białymstoku, która opisuje swoje przeżycia w trakcie pobytu 
na Jawie Środkowej podczas IDSS – International Dental Summer School.
Życzymy przyjemnej lektury i… do zobaczenia w Ostródzie!

Sto lat!
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Świętuj z nami na�e 20-ste urodziny!

CZERWCOWY
KURS MEDYCZNY

7-10 czerwca 2012
Willa Port**** Conference Resort & Spa,

OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 17, www.willaport.pl

Merytoryczne wykłady, wyjątkowe imprezy,
badanie narządu ruchu, ekskluzywny wypoczynek,

profesjonalna opieka dla dzieci!

 Zapisy do 31 maja! • tel. 604 305 778 • email: sylwia@dentomax.pl

Główna nagroda: 
UNIT STOMATOLOGICZNY 
WART PRAWIE 50 000 ZŁ

URODZINOWY KONKURS 

Pula nagród: ponad 90 000 złotych!
Zostało już niewiele czasu!

RAZEM DLA ZDROWYCH UŚMIECHÓW! 

od 20 lat!

Fundatorzy nagród:

Patroni medialni:

Honorowy patronat: 
Burmistrz miasta Ostróda

lab 

p r o t e t y k a

estetic
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JedNym z Podstawow ych elemeNtów działalNości maRketiNgoweJ deN-
toma xu Jest udział w taRgach i w ystawach deNt yst yczNych. FiRma Jest 
obecNa Na wszystkich NaJważNieJszych sPotk aNiach bRaNży w kRaJu. 

20‑letni krakdent za nami

Już Po Raz koleJNy seRwisaNci deNtoma xu wzięli udział w kilkudNiow ym 
szkoleNiu. t ym Razem PodNosili swoJe kwaliFik acJe Pod okiem iNżyNieRów 
i FabRyczNych seRwisaNtów uRządzeń FiRmy tecNo‑ gaz .

inżynierowie podnoszą kwalifikacje
seRwisaNci z deNtomaxu szkolili się w tecNo‑gazie

W dniach 8 – 10 marca w Krako-
wie Dentomax uczestniczył w jed-
nej z najważniejszych imprez targo-
wych – Krakdent 2012. Co ciekawe, 
małopolskie targi stomatologiczne 
to rówieśnik Dentomaxu – w tym 

roku odbyły się po raz 20-ty.

– Mamy wrażenie, że co roku tar-
gi w Krakowie zyskują na swojej 
renomie. To bardzo ważna impre-
za w naszym kalendarzu, bo po-
zwala skutecznie zaprezentować 

się klientom z południa Polski. 
Jesteśmy zadowoleni z  wyjaz-
du pod Wawel. Do Białegostoku 
wróciliśmy z perspektywą nowej 
umowy dystrybucyjnej z jednym 
z producentów. Ale na razie jest 
jeszcze stanowczo zbyt wcześnie, 
aby można było powiedzieć cokol-
wiek więcej na ten temat. Bo roz-
mowy wciąż trwają – powiedziała 
Sylwia Dawidowicz, koordynator 
sieci sprzedaży Dentomaxu.

Według informacji organizato-
rów, w targach wzięło udział 293 
wystawców, w tym aż 65 �rm 
zagranicznych, z Austrii, Belgii, 
Brazylii, Czech, Danii, Finlandii, 
Holandii, Izraela, Japonii, Korei, 
Niemiec, Portugalii, Słowacji, 
Szwajcarii, Szwecji, USA, Wiel-
kiej Brytanii i Włoch. 

Wystawcy mieli do  dyspozy-
cji ponad cztery tysiące metrów 
kwadratowych powierzchni wy-
stawienniczej. W  ciągu trzech 
dni, targi odwiedziło dokładnie 
11 886 osób. W konferencji Dental 
Spaghetti oraz w kursach medycz-
nych, organizowanych podczas 
Krakdentu uczestniczyło 1551 osób.

Tradycyjnie targom towarzyszył 
konkurs o Medal Najwyższej Ja-
kości Krakdent 2012. W kategorii 
sprzęt, aparatura diagnostyczno-za-
biegowa oraz instrumentarium 
stomatologiczne nagrodę zdobył 
Munce Discovery Burs �rmy CJM 
Engineering INC z USA oraz To-
mograf Stomatologiczny zmienne-
go pola obrazowego CS 9300 �rmy 
Carestream Dental z Niemciec. 

– Mieliśmy przyjemność wziąć 
udział w szkoleniu w siedzibie 
�rmy, w Sala Baganza niedaleko 
Parmy, we Włoszech. To była na-
sza pierwsza wizyta w tym miej-

scu. Takie spotkania są dla nas 
niezwykle cenne. Możliwość oso-
bistego i nieskrępowanego kontak-
tu z osobami, które opracowują 
te urządzenia, daje możliwość 

zdobycia ogromnej wiedzy, któ-
rą możemy wykorzystać w na-
szej codziennej pracy w trakcie 
serwisowania i montażu sprzętu 

– przyznaje Paweł Aleksiejuk, szef 
serwisu �rmy Dentomax.

Pierwszego dnia odbyło się szko-
lenie z Multisteril. Uczestnicy po-
znali m.in. sposoby rozwiązywania 
najczęstszych problemów oraz usu-
wania usterek, a także najbardziej 
efektywne metody konserwacji 
urządzenia i serwisu podstawo-
wych elementów eksploatacyjnych. 
Serwisanci pod okiem włoskich 
inżynierów mieli możliwość włas-
noręcznego rozkręcenia „na czyn-
niki pierwsze” Multisterilu. 

– To  było doświadczenie nie 
do przecenienia. Szansa na samo-
dzielne i co najważniejsze, „bez-

karne” pomajstrowanie wewnątrz 
sprzętu to niezwykle cenna lekcja 

– przyznaje Paweł Aleksiejuk.

Kolejny etap kursu dotyczył 
serwisu autoklawu Europa B 
Evo. Drugiego dnia odbyło się 
spotkanie z głównym serwisan-
tem autoklawów �rmy MediLine, 
która produkuje urządzenia dla 
Techno-Gazu. Tak jak w przy-
padku Multisteril, inżynierowie 
z Dentomaxu poznali sposoby 
usuwania najczęstszych uste-
rek technicznych występujących 
w tym modelu. Wspólne rozkrę-
canie sprzętu zakończyło się wrę-
czeniem odpowiednich certy�ka-
tów poświadczających ukończenie 
specjalistycznego szkolenia.



SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, tel.kom.: 602 586 658 , tel. 22 528 4600, 22 528 4640, e-mail: medical@sgef.pl
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W dniach 4–11 marca przedstawiciele Dento-
maxu wzięli udział w największych targach sto-
matologicznych w Chinach – Dental South Chi-
na International Expo & Conference. Była to 17 
odsłona tej branżowej imprezy. W ubiegłym 
roku targi odwiedziło 30 tysięcy osób. Na 36 
tysiącach metrów kwadratowych (!) znalazło 
się miejsce dla 673 wystawców z 25 państw.

Targi w Guangzhou to nie tylko największa 
stomatologiczna wystawa w Chinach, lecz za-
razem jedna z największych na całym świecie. 

– Rozmiar i skala tego przedsięwzięcia na-
prawdę robią kolosalne wrażenie. Pierwszego 
dnia udało się nam obejrzeć zaledwie połowę 
całej wystawy – czyli jedno piętro hali, w któ-
rej zorganizowano targi – mówi Kazimierz 
Klimczuk, szef Dentomaxu. 

W wystawie uczestniczyły � rmy z Chin, Korei, 
Japonii, USA oraz kilkunastu innych państw. 
Nie zabrakło również stoisk międzynarodowych 

koncernów – jak Kerr czy 3M Espe. Wśród 
wystawców było wielu drobnych pośredników, 
sprzedawców sprzętu i materiałów. Ale mimo 
wszystko dominowali producenci zaopatrujący 
największe � rmy na całym świecie.

Przedstawiciel Dentomaxu zaznacza, że pomi-
mo dystansu, jaki należało pokonać, aby dotrzeć 
do Chin, było warto, bo wyjazd zaowocował 
wieloma ciekawymi kontaktami i perspekty-
wami współpracy.

Na szczególną uwagę zwraca możliwość ko-
operacji z jedynym w Chinach producentem 
tytanowych końcówek stomatologicznych. 

– Wybraliśmy się do Foshan – dentystycznego 
zagłębia południowych Chin. W tym niewiel-
kim, jak na chińskie realia, kilkumilionowym 
mieście działają najważniejsze � rmy wytwa-
rzające sprzęt i urządzenia stomatologiczne. 
Właśnie w Foshan mieści się najprawdopodob-
niej jedyna w tym kraju fabryka tytanowych 
końcówek – dodaje. 

Urządzenia są ciekawe technologicznie, 
wyróżniają się wzornictwem, ale co najważ-
niejsze cechuje je szczególnie zaawansowa-
ny sposób wyważania łożysk. Pracownikom 
Dentomaxu udało się zobaczyć cały proces 
wytwarzania końcówek. Wizyta sprawiła, 
że Dentomax postanowił włączyć tytanowe 
końcówki do swojej oferty i złożyć pierwsze 
zamówienie. Wkrótce towar tra�  na półki 
sklepu na Nowowarszawskiej. 

Na koniec wizyty w Chinach, przedstawi-
ciele białostockiej � rmy spotkali się z pro-
ducentami unitów Panda, � rmą HB Dental. 
Było to spotkanie kurtuazyjne i miało na celu 
zacieśnienie i utrwalenie trwającej od kilku 
lat współpracy. 

Była to już trzecia wizyta przedstawicieli 
Dentomaxu w Chinach. 

Azjatycka podróż 
DENTOMAXU
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Imię i nazwisko: Agata F iedoruk
wiek: daleki (i coraz dalszy) 
od emerytalnego 
stanowisko: kadry i płace

od kiedy w fi rmie: od czerwca 2009 roku
zakres obowiązków: przyjmowanie 
i zwalnianie pracowników oraz naliczanie 
ich wynagrodzeń
co najbardziej lubisz w pracy? 
koleżeństwo (czyli koleżanki i kolegów)
co najbardziej Cię denerwuje? jest super!
czym jest dla Ciebie Dentomax?
dobrze rokującą fi rmą z segmentu 
małych i średnich przedsiębiorstw 
co zwykle jadasz w pracy?
 wspomnienie śniadania i marzenie 
o obiedzie

gdybyś nie pracowała w Dentomaxie to... 
jeździłabym na rowerze, uczęszczała 
do spa i wydawała pieniądze zarobione 
przez męża:)
lubię Dentomax bo  prowadzi działalność 
rzetelnie i etycznie
Boisz się dentysty?
Dentysty – nie. Cen za usługę – tak!

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: 

Bartek Baranowski
specjalista ds urządzeń medycznych

Leon Leończuk 
specjalista ds urządzeń medycznych

Lidia Sołowiej
referent techniczny

Imię i nazwisko: Andrzej Sołowicz
wiek: Za stary na kartę 
rowerową, za młody żeby 
zostać prezydentem 

stanowisko: kierowca/referent 
ds. handlowych
od kiedy w fi rmie: 
Od 10 tysięcy przejechanych km
zakres obowiązków: Wywożenie, przywożenie, 
odwożenie, dostarczanie zamówionych 
towarów przez klientów
co najbardziej lubisz w pracy? 
Możliwość realizowania swojej pasji – 
uwielbiam kręcić kółkiem. To sprawia 
mi fra jdę i wielką satysfakcję
co najbardziej Cię denerwuje?
Nieobliczalność innych użytkowników 
dróg, przez których czasami dochodzi 
do niebezpiecznych sytuacji

czym jest dla Ciebie Dentomax?
Miejscem pracy
co zwykle jadasz w pracy?
Samodzielnie przyrządzone pyszne obiadki:) 
gdybyś nie pracował w Dentomaxie to... 
Mam nadzieję, że pracowałbym gdzieś 
indziej, ale w związku z sytuacją na rynku 
pracy, wolę nie kusić losu i nawet o tym 
nie myśleć…
lubię Dentomax bo W nim pracuję i czuję się 
częścią zespołu
Boisz się dentysty?
Nic nadzwycza jnego – może odrobinę 
strzykawki ze znieczuleniem

Imię i nazwisko: 
Joanna Iwaniuk
wiek: 40+
stanowisko: referent 
fi nansowo-księgowy

od kiedy w fi rmie: od lutego 201 1 roku
zakres obowiązków: wszystko co zleci 
Szef i główna księgowa (no…prawie 
wszystko)
co najbardziej lubisz w pracy? 
niespodziewane zwroty akcji, szalone 
pomysły Szefa, a na jbardziej – wyraz 
zadowolenia na twarzy głównej księgowej
co najbardziej Cię denerwuje?
A co to znaczy „denerwuje…?
czym jest dla Ciebie Dentomax?
Hmmmm....miejscem trudnym 
do zdefi niowania

ulubiona pora dnia w pracy: 
pora na odłożenie dokumentów, 
wyłączenie komputera i spakowanie 
torebki
co zwykle jadasz w pracy? To samo 
co zwykle – czyli wszystko, 
co szkodliwe i tuczące, a więc smaczne
gdybyś nie pracowała w Dentomaxie to... nawet 
nie chcę o tym myśleć
lubię Dentomax bo nie da się go nie lubić
Boisz się dentysty? Tylko wtedy, gdyby 
chciał mi leczyć zęby dłutem i młotkiem 
uprzednio znieczuliwszy cyklonem B
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WYJĄTKOWE DNI OTWARTE LAB ESTETIC 
Z CIEKAWYMI WYKŁADAMI I POKAZEM PRAKTYCZNYM

Protetyka w wersji hd

W sobotę 26 maja laboratorium protetyczne 
Lab Estetic oraz Dentomax Szkolenia przygoto-
wują dla lekarzy nie lada gratkę – wyjątkowy, 
bo pierwszy taki dzień otwarty w Lab Estetic, 
połączony z kilkugodzinną sesją szkoleniową, 
które poprowadzi m.in. dr n. med. Jerzy Pytko.

– Zapraszamy wszystkich dentystów do sko-

rzystania z naszego zaproszenia. Przez właści-
wie całą sobotę, drzwi otwarte do naszego labo-
ratorium będą stały otworem. Będzie to okazja 
do zapoznania się ze sprzętem i technologiami, 
z których korzystamy, z ofertą i możliwoś-
ciami współpracy – mówi Monika Klimczuk, 
właściciel laboratorium.

Impreza ma związek z uruchomionym wiosną 
tego roku przez pracownię, kompletnym kom-
puterowym systemem Cad/Cam, służącym m.
in. do tworzenia prac protetycznych opartych 
na tlenku cyrkonu (więcej na ten temat – str. 14 
– przyp. red.).

Częścią dnia otwartego będzie złożony 
z dwóch wykładów blok szkoleniowy, za który 
uczestnik otrzyma 8 punktów edukacyjnych. 
Jeden z nich, pod tytułem „Preparacja zęba 
pod koronę porcelanową na różnych podbu-
dowach – teoria z pokazem praktycznym” po-
prowadzi dr n. med. Jerzy Pytko. 

Szkolący na co dzień techników z Lab Estetic, 
doktor Pytko podkreśla, że spotkanie będzie 
dla lekarzy znakomitą okazją do podzielenia się 
swoimi uwagami i wątpliwościami, na które 
natra� ają w trakcie codziennej pracy.

– Chciałbym od nich usłyszeć, z jakimi prob-
lemami muszą się zmagać. Prowadząc za-

jęcia 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 planowane w maju, umożliwia im re-
alne podnoszenie swoich kwali� kacji i umie-
jętności – dodaje doktor. 

Doświadczony lekarz zauważa, że tematyka 
szkolenia została w zasadzie ustalona ze wzglę-
du na oferowany przez pracownię cyrkon, ale 
nie tylko. 

– Ma bowiem także stanowić rodzaj resume, 
a w zasadzie przypomnienie pewnych pod-
staw – jak szlifować, na czym to polega, jak 
przygotować się przed wyciskiem, jak wygląda 
dobry wycisk – mówi. 

Według wykładowcy, dentyści muszą poznać 
też specy� kację cyrkonu – znać podstawowe 
zasady związane z zaprojektowaniem pracy 
i jej wykonaniem.

Jego zdaniem ważną kwestią jest specy� ka 
stosowania cyrkonu. 

– Widziałem prace zlecone przez lekarzy, 
ale zaprojektowane pod metal – ale z pew-
nością nie pod cyrkon. Omówię zatem kwestie 

dzień otwarty lab estetic
sobota, 26 maja 2012 

godz.: 9.00 – 18.00

Koszt udziału w szkoleniach: 200 zł, 

8 punktów edukacyjnych
Zapisy: 

e-mail: szkolenia@dentomax.pl

tel. kom. 604 17 10 17 

lub 85 740 36 90 -95, 741 33 77

nr konta:  

11 1140 2017 0000  4502 0379 5721

Adres:
Laboratorium Protetyczne Lab Estetic 
Białystok, ul. Nowowaraszawska 32/2
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związane z planowaniem protetycznym pod 
różne podbudowy – w zależności od rodza-
ju zastosowanego materiału w podbudowie 
– złota, stali, cyrkonu. W każdym wypadku 
istnieją różne możliwości i to trzeba lekarzom 
wyjaśnić – uważa.

Kolejnym tematem, który poruszy doktor Je-
rzy Pytko podczas spotkania w trakcie dnia 
otwartego w Lab Estetic, będzie kwestia zwią-
zana z koronami. Doktor planuje przedstawić 
zasady projektowania mostów. Chce opowie-
dzieć lekarzom, jak wykonać pełną estetykę 
mostu, zwłaszcza w odcinku przednim. Jak 
zrobić most, aby w istocie nie było go widać.

Ważnym elementem szkolenia, będą zaję-
cia praktyczne. Według niego, ćwiczenia dają 
najlepsze efekty. Bo pewna baza teoretyczna 
to jedno, ale praktyka to drugie. 

– Na takich wykładach stawiam przede 
wszystkim na praktykę, bo zakładam, że te-
orię każdy może sobie doczytać, sprawdzić. 
A okazji do tego, aby zapytać – nie ma zbyt 
wiele – przyznaje dr n. med. Jerzy Pytko.

Druga część sesji szkoleniowej będzie doty-
czyła wykorzystania Internetu w pracy leka-
rza dentysty. Wykład poprowadzi doświad-
czony marketingowiec z Krakowa, Wojciech 
Krówczyński.

– Podczas spotkania opowiem o przygoto-
waniu personelu medycznego do aktywnego 
i efektywnego wykorzystania Internetu w co-
dziennej pracy i kontaktach z pacjentami – 
informuje szkoleniowiec. 

Obowiązująca od ubiegłego roku Ustawa o działalności leczniczej 
wprowadziła konieczność aktualizacji wpisu praktyki do rejestru 
prowadzonego przez odpowiednie służby wojewody. Obowiązek do-
tyczy wszystkich lekarzy – przedsiębiorców. A zatem wniosek o wpis 
do rejestru muszą złożyć: prowadzący dawne NZOZ-y, indywidualne 
i grupowe praktyki lekarskie. 

Prowadzeniem rejestru podmiotów leczniczych zajmuje się woje-
wódzkie centrum zdrowia publicznego lub wydział zdrowia właś-
ciwego terytorialnie urzędu wojewódzkiego. Dobra wiadomość jest 
taka, że nie trzeba się już osobiście fatygować, aby dopełnić tych 
formalności. Wystarczy wejść na www.rejestrzoz.gov.pl lub dopełnić 
te procedurę przy pomocy Elektronicznej Platformy Usług Admini-
stracji Publicznej (e-PUAP).

Urzędnicy zwracają uwagę, aby adres e-mail, z którego wysyłany 
jest wniosek, i który zostaje wpisany w dokumencie był aktywny. 
To istotne, bo właśnie na ten adres zostanie przesłana informacja do-
tycząca wydania zaświadczenia o rejestracji, jak również dane, dzięki 
którym można pobrać zaświadczenie z systemu informatycznego. 

Do końca roku wnioski można wysyłać również przy pomocy tra-

dycyjnej formy papierowej. Po tym terminie dokumenty będą przyj-
mowane wyłącznie w formie elektronicznej. 

Ustawa z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej wprowadza 
obowiązek wpisania m.in. w specjalnym wniosku imię i nazwisko 
lub nazwę �rmy, adres siedziby albo miejsca zamieszkania oraz adres 
miejsca, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne. Ponadto 
należy wskazać formę organizacyjno-prawną, rodzaj działalności 
leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Należy 
też określić przedsiębiorstwo oraz wykazać jego jednostki lub ko-
mórki organizacyjne, których działalność jest związana z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych.

Poza tym w dokumencie powinniśmy wpisać podstawowe dane do-
tyczące podmiotu czy praktyki – numer wpisu do KRS (albo ewidencji 
gospodarczej) oraz numer REGON, numer NIP i danych podmiotu 
tworzącego (chodzi o podmiot leczniczy, który nie jest przedsiębiorcą).

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą funkcjo-
nuje od 1 lipca 2011 roku. W jego skład wchodzą rejestry: zakładów 
opieki zdrowotnej, indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, 
praktyk pielęgniarskich.

obowiązkowo zarejestruj swój gabinet!  
tylko do końca czerwca!

 WARTO WIEDZIEĆ

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 zostanie omówiona zmiana 
w zarządzaniu i administrowaniu praktyką 
stomatologiczną w odniesieniu do projektu 
informatyzacji ochrony zdrowia oraz zasady 
wykorzystania Internetu do wzmocnienia wi-
zerunku praktyki stomatologicznej.
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SAYA DOKTOR GIGI!
12 studeNtów stomatologii z całeJ euRoPy sPędziło NiezaPomNiaNe chwile Na Jawie śRodko‑

weJ Podczas  idss – INTERNATIONAL DENTAL SUMMER SCHOOL . 

w teJ gRuPie zNalazła się magdaleNa adamiec, studeNtka V Roku stomatologii uNiweRsytetu 

medyczNego w białymstoku.

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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IDSS – International Dental Summer School 
organizowane przez studentów z Yogjakarty, 
umożliwiły nam nie tylko zapoznanie się z tam-
tejszym uniwersytetem, wyposażeniem kliniki, 
kulturą Archipelagu Malezyjskiego i mentalnoś-
cią tubylców, ale również pozwoliły na odbycie 
wolontariatu w niezwykle trudnych warunkach 
ubogich obszarów.

Droga do liczącej pięć milionów Yogjakar-
ty była skomplikowana i długa. Wyruszyłam 
z Katowic przez Frankfurt, Singapur, Dżakartę. 
Jednak możliwych dróg prowadzących na Jawę 
było więcej. Druga z Polek uczestniczących 
w tym projekcie – Zuzanna Bogacz z Akademii 
Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
podróżowała przez Düsseldorf, London Heat-
hrow i Kuala Lumpur w Malezji, by po dwóch 
dniach dotrzeć na miejsce. 

Na 12. uczestników przypadało 49 Studentów 
Muhammadiyah University of Yogyakarta, któ-
rzy podzieleni na grupy, zajmowali się naszym 
transportem, wyżywieniem, przekazywaniem 
informacji, przygotowaniem materiałów, któ-
re otrzymałyśmy po przyjeździe oraz doku-
mentowaniem naszego pobytu. Każdego dnia 
przewodnictwo obejmował jeden z liderów. 

Na uniwersytecie odbywały się spotkania 
o różnej tematyce, a w mniejszych salach dys-
kusje w podgrupach, mające na celu przybli-
żenie nam mentalności Indonezyjczyków, ich 
codziennych problemów, o których mieszkańcy 
Europy zapominają, w dobie wszechobecne-
go dobrobytu. Poruszane były m.in. struktura 
stomatologii, problemy służby zdrowia, zdro-
wie publiczne w Indonezji, ziołolecznictwo, 
akupunktura. 

Przygotowywałyśmy prezentacje historyjek 
edukacyjnych dla najmłodszych w języku an-
gielskim i Bahasa Indonesia. Odbyłyśmy wiele 
wizyt w przedszkolach i szkołach wiejskich, 
jak również w miastach, gdzie odwiedzałyśmy 
placówki ochrony zdrowia – zarówno prywat-
ne jak i publiczne. 

Z uwagi na panującą biedę, brak transportu 
oraz pieniędzy potrzebnych na wizytę w klini-
ce w mieście, organizowano Voluntary Work 
na prowincji. Wolontariat był przygotowywa-
ny wyłącznie przez studentów, użyczających 
swoich narzędzi oraz przez lekarzy pracują-
cych na uczelni, którzy służyli specjalistyczną 
wiedzą i pomocą. 

Terima kasih! Sampai jumpa!

Magdalena adamiec, 
V rok stomatologii UM w Białymstoku 

oraz 
zuzanna Bogacz, 

studentka IV roku stomatologii AM 
we Wrocławiu

Dalszy ciąg wspomnień w kolejnym 
numerze Dentomax News!



12 DENTOMAX NEWS • NR 3(9)/2012 • maj/c zer wiec

SZACUNEK  
I ZAUFANIE  
– KLUCZ DO WŁAŚCIWYCH RELACJI PACJENT-LEKARZ

ROZMOWA 

z Dr MAłgOrzATą 

BAk A , SpEcjAliSTą 

ORTODONCJI, 

prOWADzącą gABiNET 

STOMATOlOgiczNy 

W Ełku.

W czym się Pani specjalizuje?
 Od 15 lat posiadam specjalizację II stopnia 

z ortodoncji. Miałam sporo szczęścia, bo w isto-
cie okazało się, że ortodoncja to moja pasja. 
Pracy poświęcam wiele czasu. Jest absorbu-
jąca, ale to nie tylko mój zawód ale również 
hobby. Obserwuję ciągłe zmiany w tej dzie-
dzinie stomatologii. Obecnie skuteczne lecze-
nie ortodontyczne, to efekt współpracy wielu 
specjalistów z różnych dyscyplin stomatologii. 
Specjalista chorób przyzębia, protetyk, chirurg 
szczękowy, to osoby z którymi współpracuję 
na co dzień. Pozostaję w stałym kontakcie z Za-
kładem Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku, kierowanym przez doc Izabelę 
Szarmach. Dzięki temu mam możliwość kon-
sultacji trudnych i nietypowych przypadków, 
a jednocześnie w kontaktach z pracownikami 
naukowymi uczelni sama zobowiązana jestem 
do utrzymywania odpowiedniego poziomu 
merytorycznego.

Praca to pani pasja. Zapytam przewrotnie 
– lubi Pani swoich pacjentów?

 Lubię swoją pracę, zwłaszcza gdy uda 
mi się osiągnąć bardzo dobre wyniki leczenia 
w trudnych przypadkach wad zgryzu. Wdra-
żam w swojej praktyce nowoczesną koncepcję 
wzmocnienia zakotwienia, wszczepiając pacjen-
tom mikro-implanty. To metoda wykorzysty-
wana przez południowokoreańskiego profesora 
Hyo-Sang Parka. Dużym wsparciem w leczeniu 
ortodontycznym są zabiegi z mikrochirurgii. 
Dzięki zabiegom kortykotomii można skrócić 
leczenie ortodontyczne oraz zminimalizować 
ryzyko powikłań tego leczenia. Współpracu-
ję z dr Ewą Duraj, która prowadzi prywatną 
praktykę w Białymstoku i ma na tym polu 
spore osiągnięcia.

A wracając do pytania...
 Z zaciekawieniem obserwuję, że poziom wie-

dzy pacjentów na temat ortodoncji nieustannie 
rośnie. Z pewnością wpływ ma na to internet. 
Przepływ informacji jest obecnie bardzo szyb-
ki. Np. stronę www mojej praktyki w ciągu 
ostatnich trzech lat odwiedziło ponad 15000 
internautów. Prawie codziennie otrzymujemy 
maile z zapytaniami na temat leczenia. W marcu 
założyliśmy konto na Facebooku. Wzajemny sza-
cunek i zaufanie, to klucz do właściwych relacji 
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pacjent-lekarz. Pacjent jest naszym partnerem 
w procesie leczenia. Zrozumienie jego potrzeb, 
emocji jakie nim kierują i rzetelne informowa-
nie pacjentów o postępach leczenia, powodują, 
że kontakty lekarza z pacjentem i odwrotnie 
nie będą wymuszone. Pacjent i lekarz wspól-
nie pracują na sukces, jakim jest właściwe 
zakończenie leczenia ortodontycznego, czyli 
piękny uśmiech.

Jednak praca i codzienne wyzwania to rów-
nież trudne przypadki wymagające ponad-
przeciętnych umiejętności i zaangażowania, 
a także... trudni pacjenci. 

 Oczekiwania pacjentów dotyczące leczenia 
ortodonycznego są bardzo wysokie. Owszem, 
czasem zdarzają się osoby o szczególnych wy-
maganiach. To zwykle widać już na pierwszej 
wizycie i konsultacjach.Ważny jest właściwy 
początek procesu leczenia. Przygotowanie szcze-
gółowego planu postępowania, najlepiej obej-
mującego dwa lub trzy warianty. Dokładne 
wytłumaczenie, w jaki sposób mamy zamiar 
przeprowadzić leczenie w tym konkretnym 
przypadku. Dokładne wysłuchanie wszyst-
kich pytań i wątpliwości pacjenta odnośnie 
proponowanego sposobu leczenia. Ważne jest 
też rzetelne przedstawienie możliwych powi-
kłań. Przed przystąpieniem do leczenia pacjent 
zapoznaje się z kosztorysem oraz harmonogra-
mem i podpisuje umowę. 

Umowę?
 Oczywiście, umowa o leczenie ortodontyczne 

ściśle określa zakres czynności, jakie powi-
nien wykonać lekarz, aby leczenie przebiegało 
w sposób prawidłowy, a jednocześnie określa 
obowiązki pacjenta, które powinien spełniać 
i przestrzegać, aby tego leczenia nie utrudniać. 
Ważne jest również informowanie pacjentów 
o postępach w leczeniu ortodontycznym, wytłu-
maczenie w jakim momencie leczenia jesteśmy, 
jak realizujemy przedstawiony na początku plan 
i co zamierzamy robić, aby leczenie zakoń-
czyć sukcesem. Transparentność w relacjach 
lekarz-pacjent w bardzo dużym stopniu ograni-
cza możliwość powstawania sytuacji trudnych 
w procesie leczenia i poprawia w konsekwencji 
komfort naszej pracy.

Prowadzi Pani własną praktykę stomato-
logiczną. Jak ocenia Pani rynek stomatolo-
giczny – rośnie? Kurczy się? Widać recesję? 
Czy wręcz przeciwnie?

 Każdy prowadzący własny gabinet lekarz 
powinien sam sobie odpowiedzieć na pyta-
nie- w jakim miejscu znajduje się jego prak-
tyka w tej chwili i dokąd zmierza. Obecne 
czasy w każdym gabinecie wymuszają pewne 
zmiany. Wiąże się to z poważnymi nakładami 
na inwestycje i odpowiednim sposobem po-
dejścia do wykonywanej pracy. Z pewnością 
nie jest łatwo osobom, które dziś zaczynają 
pracę na własny rachunek. Doskonale wi-
dać to na przykładzie Ełku. Ciągle przybywa 
nowych praktyk stomatologicznych. Jednak 
z mojego doświadczenia wiem, że prowadzenie 
takiej praktyki przez jedną osobę jest bardzo 
trudne. Posiadam dwa niezależne zespoły ga-

binetów wspólnie z dr Elżbietą Sokal, która 
jest specjalistką chorób przyzębia, zajmuje się 
również implantologią i protetyką. Dzięki ta-
kiej współpracy oferujemy szeroki wachlarz 
usług dentystycznych. Pacjent w jednym miej-
scu może uzyskać pomoc z wielu specjalności. 
Niebagatelną sprawą są stale rosnące kosz-
ty utrzymania gabinetów. Dzięki współpracy 
koszty te rozkładają się na współwłaścicieli 
w sposób proporcjonalny do udziałów. Jest 
to ważne szczególnie przy zakupie drogiego 
sprzętu dentystycznego/diagnostycznego.

Niewątpliwie mamy obecnie do czynienia 
z rynkiem pacjentów. Dzisiaj to oni wybiera-
ją gabinet stomatologiczny. Bardzo ważna jest 
więc jakość wykonywanych usług. Niska cena 
za leczenie przy niskiej jakości usług na dłuż-
szą metę tylko zniechęcą potencjalnych pacjen-
tów. Ewidentnie widać, że pacjenci dokładnie 
chcą wiedzieć ile i za co płacą, stąd ceny usług 
stomatologicznych powinny być wyważone 
i dopasowane do istniejących miejscowych 
realiów rynkowych.

Z jakimi problemami na co dzień spotyka 
się Pani w związku z prowadzeniem bizne-
su? Utrudnienia administracyjne, �nanso-
we, personalne, organizacyjne, techniczne?

 Prywatna praktyka dentystyczna to mikro-
przedsiębiorstwo, które podlega takim samym 
prawom rynkowym jak duża �rma. Wiąże 
się to z wieloma obowiązkami dotyczącymi 
właścicieli. Bardzo istotne jest określenie za-
kresu działania �rmy i kierunku jej rozwoju. 
Wizjonerstwo

 niezbyt dobrze rokuje w dzisiejszych czasach. 
Sądzę, że organizacyjnie jesteśmy przygotowani 
na wyzwania, które niesie ciągle zmieniająca 
się rzeczywistość. Postawiliśmy na rozwój i in-
westowanie w gabinety, czyli w nasze miejsce 
pracy. Na chwilę obecną wszystkie czynności 
pomocnicze takie jak: mycie narzędzi, ich de-
zynfekcja i sterylizacja,mamy w pełni zautoma-
tyzowane. Obecność personelu ograniczona jest 
w tych czynnościach do niezbędnego minimum.

Prowadzimy już równolegle dokumentację me-
dyczną w wersji analogowej (tradycyjne karty) 
oraz w wersji elektronicznej. To bardzo uła-
twia i usprawnia pracę dentysty. Zaopatrzenie 
w materiały medyczne realizujemy u stałych 
dostawców, dzięki czemu mamy możliwość 
kontroli cen, jakości i terminowości dostaw.

Codzienna właściwa eksploatacja urządzeń 
technicznych to kolejny ważny element funkcjo-
nowania gabinetów. Każde urządzenie w naszej 
praktyce posiada swoją książkę serwisową, 
w której zapisujemy wszystkie prace wykonane 
przez personel gabinetu, serwis zewnętrzny, 
alarmy i awarie. Dzięki temu możemy na bie-
żąco monitorować stan techniczny wszystkich 
urządzeń znajdujących się w naszej praktyce 
i zminimalizować niekontrolowane przestoje 
i awarie sprzętu. Taka polityka obniża bar-
dzo znacznie koszty eksploatacji sprzętu. Sta-
ły i sprawdzony serwis zewnętrzny to bardzo 
ważny element działalności każdej praktyki 
stomatologicznej. 

Ważnym elementem w procesie świadcze-
nia usług medycznych jest zespół. Posiadamy 
wdrożony sytem procedur pracy z pacjentem 
ortodontycznym. Dzięki temu każdy członek 
zespołu zna swoje obowiązki w trakcie przepro-
wadzanego zabiegu. Z reguły dwa razy w mie-
siącu przeprowadzamy spotkania z personelem 
w celu wyjaśnienia bieżących spraw, wątpliwo-
ści i określenia zadań na najbliższą przyszłość. 
Stawiamy na własny nieustanny rozwój i tego 
oczekujemy od osób z nami współpracujących.

Lekarz, to zawód zaufania społecznego. Ale 
praca dentysty to nie tylko blaski. To rów-
nież codzienny wysiłek i silny stres. Jak 
sobie Pani radzi z negatywnymi skutkami 
wybranej przez siebie zawodowej drogi?

 Rzeczywiście wykonywanie zawodu lekarza 
wiąże się z dużym stresem. Być może nie będę 
oryginalna, ale w dzisiejszym świecie spokojny 
azyl, jakim jest własny dom daje mi rzeczywi-
ste odprężenie. Jest to bardzo trudne zadanie, 
ale trzeba nabrać dystansu do wykonywanej 
pracy. Nabranie pewności siebie w zawodzie 
przez uświadomienie samemu sobie, co rzeczy-
wiście potra�ę na pewno obniża stany lękowe. 
Możliwość konsultacji z innymi specjalistami 
trudnych przypadków, to efekt wieloletniej cięż-
kiej pracy i współpracy z innymi praktykami. 
Bycie lekarzem dzisiaj, to styl życia, gdzie od-
powiedzialność za pacjenta i odpowiedzial-
ność za swoje decyzje w procesie leczenia jest 
codziennością.

Dziękuję za rozmowę!
 Bardzo dziękuję i pozdrawiam.



Co ciekawe, Lab Estetic to zarazem jed-
no z niewielu takich miejsc w kraju, które 
może zaproponować klientom wybór meto-
dy, w jakiej zostanie wykonana praca na ba-
zie cyrkonu – z użyciem Lava 3M Espe lub 
nowooferowanej przez Lab Estetic Zirconii, 
 rmy Zirkonzahn.

– Stworzona w ten sposób praca jest este-
tycznie idealna – nie sposób jej odróżnić 
od naturalnego zęba. W przeciwieństwie 

do wciąż dominujących uzupełnień opar-
tych na metalu, które są mówiąc delikatnie, 
dalekie od ideału – mówi Monika Klimczuk, 
właścicielka laboratorium.

CAD/CAM składa się z kilku elementów: 
specjalnego skanera służącego do stworzenia 
cyfrowego modelu, komputera wraz z opro-
gramowaniem pozwalającym zaprojektować 
pracę, komputerowej frezarki, która w sposób 
całkowicie zautomatyzowany wycina w blocz-

ku cyrkonu dokładnie taki kształt, jaki został 
wymodelowany w programie przez technika 
oraz pieca do wypalania ceramiki.

Dotąd Lab Estetic dysponowało jednym z ele-
mentów systemu Lava 3M Espe – skanerem. 
Brak własnej frezarki rodził jednak pewne 
niedogodności, bo zeskanowana praca musia-
ła być przesłana mailem do zlokalizowanego 
na południu Polski centrum frezowania, skąd 
po obróbce ponownie wracała do Białegostoku. 

lab estetic już 
z kompletnym 
systemem cad/cam

białostockie laboratorium protetyczne lab estetic dołączyło 
do grona najbardziej zaawansowanych technologicznie pracowni 
w Polsce. w marcu firma zakupiła kompletny systemem kompute-
rowy cad/cam wykorzystywany m.in. do tworzenia najwyższej 
jakości cyrkonowych uzupełnień protetycznych.
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Zdaniem Moniki Klimczuk było to dość 
uciążliwie, czasochłonne i oczywiście droż-
sze rozwiązanie. Zakup urządzenia do frezo-
wania  rmy 3M Espe z różnych względów 
nie wchodził w grę, dlatego Lab Estetic zde-
cydowało się nawiązać współpracę z  rmą 
Zirkonzahn oferującą alternatywny, ale rów-
nie dobry, a jednocześnie znacznie tańszy 
system do tworzenia prac na bazie cyrkonu.

– Tym bardziej, że polskie przedstawi-
cielstwo Zirkonzahnu mieści się również 
w Białymstoku. Ma to znaczenie ze wzglę-
du na możliwości pogłębiania współpracy 
i dalszego rozwoju. Zakupiliśmy kompletny 
system – skaner, frezarkę i program do pro-
jektowania. Dzięki temu staliśmy się nieza-
leżni – dodaje.

Zdaniem właścicielki laboratorium, inwe-
stycja była strzałem w dziesiątkę, bo wśród 
klientów jej pracowni są już dentyści z całej 
Polski, którzy przysyłają pobrane od pacjen-
tów wyciski, zlecając w białostockim labo-
ratorium wykonanie prac na bazie tlenku 
cyrkonu. 

cyrkonowe uzupełnienie pro-
tetyczne – jak powstaje?

Przedstawiciel  rmy wyjaśnia, że część 
pracy spoczywa na barkach lekarza, który 
w pierwszym etapie, musi pobrać wycisk 
szczęki pacjenta. Ostateczny efekt zależy 
więc nie tylko od  talentu technika i  sto-
sowanej metody, ale również od dentysty 
i jego doświadczenia. Dlatego, dla osiągania 
najlepszych rezultatów z tej protetyczno – 

lekarskiej kooperacji, pracownia prowadzi 
szkolenia dla stomatologów, którzy współ-
pracują na co dzień z Lab Estetic. 

Pobrany wycisk zostaje umieszczony w ska-
nerze, który tworzy trójwymiarowy model. 
Następnie technik, korzystając ze specjalnego 
oprogramowania projektuje pracę. Tak stwo-
rzony model zostaje prezyzyjnie wyfrezowany 
z bloczku cyrkonu. Na koniec, całość zostaje 
poddane obróbce termicznej. W tym celu 
tra a do pieca, gdzie w temperaturze 1500°C 
zostaje wypalona, dzięki czemu zyskuje peł-
nię swoich właściwości.

– Warto wspomnieć, że uzupełnienia pro-
tetyczne wykonane metodą komputerową 
odznaczają się bardzo dobrym przyleganiem 
brzeżnym, wynoszącym około 40 µm, pod-
czas gdy w metodach konwencjonalnych 
szczelność brzeżna jest kilkakrotnie mniejsza 
i wynosi przeciętnie około 300–350 µm – za-
uważa Edyta Cywoniuk z Zirkonzahn Polska. 

Wg niej w ciągu najbliższych 10–15 lat me-
tody komputerowego przetwarzania danych 
klinicznych i ich wykorzystania do wykony-
wania uzupełnień protetycznych zrewolucjo-
nizują protetykę stomatologiczną i pozwolą 
na zrezygnowanie z tradycyjnych metod od-
lewu metali i spiekania mas ceramicznych. 
Umożliwią też szerokie zastosowanie no-
wych materiałów i technologii opracowa-
nych na skalę przemysłową. 

Dzięki nowym technologiom i materiałom 
stosowanym w stomatologii wykonywane 
prace protetyczne są nie do odróżnienia 
od zębów własnych pacjenta, a często po-

prawiają wygląd estetyczny. Wprowadzenie 
nowoczesnych technologii zwiększa satys-
fakcję pacjentów z przeprowadzonego lecze-
nia, ułatwia lekarzowi pracę i podnosi jakość 
usług stomatologicznych dzięki wysokiemu 
poziomowi funkcjonalności. 

czym jest cyrkon?
Cyrkon jest najstarszym i najczęściej wystę-

pującym w skorupie ziemskiej pierwiastkiem. 
Cechuje go wysoka przezierność, umożli-

wiająca indywidualny dobór koloru. Posia-
da estetyczny i naturalny wygląd. W prze-
ciwieństwie do podbudowy metalowej nie 
posiada ciemnych krawędzi przy dziąsłach 
zachowując naturalny kolor. Ten kwasood-
porny materiał zapobiega wchłanianiu sub-
stancji szkodliwych, a tym samym znacznie 
ułatwia czyszczenie. Znakomita przejrzystość 
cyrkonu nadaje uzupełnieniu protetycznemu 
estetyczny i naturalny wygląd.

Materiał jest niealergizujący. Charakteryzuje 
się niewielką przenikalnością cieplną, co jest 
niezwykle ważnym czynnikiem przy uzupeł-
nieniach protetycznych. Przy prawidłowej 
budowie zębów, prace protetyczne z cyrko-
nu są inwestycją na całe życie. Ze względu 
na wysoką twardość i dużą gęstość materiału, 
są odporne na czynniki mechaniczne, ście-
ranie, a z upływem czasu nie ulegają prze-
barwieniom i zmianom koloru.

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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EKOLOGICZNIE  
I KOMPAKTOWO

SySTEMy SSącE METASyS

Na PRzestRzeNi kilku ostatNich lat, dyNamiczNie RośNie liczba gabiNetów stomato-
logiczNych, w któRych zostały zaiNstalowaNe PRoFesJoNalNe systemy ssące. deN-
tyści coRaz śmieleJ sPoglądaJą w ich stRoNę, bo dostRzegaJą, że stosowaNe dotąd 
metody oPaRte wyłączNie Na śliNociągu i komPResoRze, są NiewydaJNe i dalekie od 
doskoNałości. JedNym z czołowych PRoduceNtów systemów ssących Jest austRia-
cka FiRma metasys. dystRybutoRem JeJ PRoduktów Jest białostocki deNtomax.

zalety systemów ssących 
– Praca przy unicie wyposażonym w system 

ssący to przede wszystkim komfort dla leka-
rza. Dzięki bardziej efektywnemu odsysaniu, 
które zapewnia pompa, stomatolog zyskuje 
zdecydowanie lepszy obraz pola zabiegowe-
go. System jest w zasadzie niezbędny przy 
leczeniu ergonomicznym – z pacjentem w 
pozycji leżącej oraz wykorzystując koferdam 
– wyjaśnia Krzysztof Baranowski, konsultant 
z �rmy Dentomax.

Lepsze i bardziej wydajne odsysanie płynów 
to zarazem większa wygoda dla pacjentów. 
Właściwości ssaka docenia się przede wszyst-
kim w trakcie zabiegu piaskowania czy przy 
leczeniu chirurgicznym.  

W nieodległej perspektywie unity wyposażone 
w pompy ssące staną się najprawdopodobniej 
standardem. Stanie się tak m.in. po wprowa-
dzeniu obowiązku instalacji separatorów amal-
gamatu. – Warto bowiem mieć na względzie, 
że montaż separatora wiąże się z koniecznością 

instalacji systemu ssącego. W tej chwili nie 
ma na rynku rozwiązania, które umożliwia-
łoby działanie separatora bez pompy– dodaje.

oferta pomp firmy metasys
Metasys posiada pełną ofertę systemów, dla 

każdego gabinetu. To zresztą wiodący produ-
cent tych urządzeń na świecie. 

– Możemy wybierać pomiędzy systemem 
suchym i mokrym. W zależności od potrzeb 

TEMAT NUMERUb a d a m y  t r e n d y
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Systemy ssące firmy

Metasys – wiodący światowy producent 
separatorów amalgamatu i systemów ssących. 

Pełna oferta wysokiej jakości pomp ssących 
do każdego gabinetu:
 • suche
 • mokre
 • zintegrowane z separatorem amalgamatu
 • jedno- lub wielostanowiskowe

tel.: 85 740 36 90 do 95, 741 33 77
fax: 85 743 79 98
www.dentomax.pl

RAZEM! DLA ZDROWYCH UŚMIECHÓW 

od 20 lat!

Doradzimy i pomożemy wybrać 

najlep�e rozwiązanie 
w zależności od pot�eb!

i możliwości dentysty, pomoże-
my mu wybrać, która propozycja 
będzie w jego wypadku bardziej 
efektywna – zapewnia Krzysztof 
Baranowski.

W ofercie Metasysu możemy 
wyróżnić trzy grupy produktów: 
Vac – systemy suche, Excom Z – 
systemy mokre jednostanowisko-
we oraz Excom hybrid – systemy 
mokre wielostanowiskowe.

Produkty Vac I  i Vac I Light 
to centralne suche systemy odsy-
sania ze skrzynką przyłączeniową 
i separatorem wody. Są przysto-
sowane do obsługi pojedynczego 
unitu. Modele różnią się przede 
wszystkim wymiarami. Wersja 
Light zajmuje nieco mniej miejsca, 
jest też prawie dwukrotnie lżejsza. 
Ale mniejsze wymiary oznacza-
ją też nieco mniejszą wydajność. 

Excom Z to centralny mokry 
system ssący do pracy z jednym 
unitem. Występuje w  wersji 
standardowej Eco, Eco Light lub 
ze zintegrowanym separatorem 
amalgamatu ZA1. Pompy różnią 
się wydajnością zasysania powie-
trza. Warto zaznaczyć, że pom-
py Excom Z mogą obsługiwać 
dwa stanowiska pracy przy 60% 
wydajności.

Trzecią grupą produktów są 
wersje Hybrid stworzone z myślą 
o większych klinikach stomatolo-
gicznych. Pompy mogą obsługiwać 
maksymalnie 5 unitów. Mogą być 
zintegrowane z separatorem amal-
gamatu. W separator fabrycznie 
wyposażone są natomiast Excom 
hybrid: A2, A2-Eco II, A5 i A5-Eco 
II. Wersje Excom hybrid 2 i hybrid 
5 nie posiadają tej funkcji.

Porady instalacyjne 
i konserwacja 

Projektując nowy gabinet lub 
planując remont istniejącego, war-
to zamontować pod posadzką od-
powiednią instalację pozwalającą 
w przyszłości na bezproblemowe 

podłączenie systemu ssącego. 
Dzięki temu, unikniemy przykrej 
konieczności kucia podłogi i ścian 
w przyszłości.  

Istotną kwestią, na którą nale-
ży zwrócić uwagę jest konserwa-
cja urządzeń. Produkty Metasys, 
podobnie jak każde mechaniczne 
urządzenie, muszą być poddawa-
ne cyklicznemu czyszczeniu. Tylko 
prawidłowa konserwacja zapewni 
im długie lata bezproblemowego 
użytkowania.  

– Metasys proponuje Green & 
Clean M2, specjalny zapobiegający 
spienianiu preparat do dezynfekcji 
urządzeń odsysających i separato-
rów. Produkt składa się z dwóch 
płynów: zielonego i  czerwone-
go, które należy stosować prze-
miennie. Dzięki temu bakterie 
wewnątrz systemu nie „nauczą 
się” odporności na działanie okre-
ślonego środka bakteriobójczego, 
przez co środek jest skuteczniej-
szy – dodaje Krzysztof Baranowski 
z Dentomaxu.  

o fi rmie metasys 
Pompy ssące Metasysu znalazły 

uznanie dentystów na całym świe-
cie. Jak mówi sprzedawca z Den-
tomaxu, popularność austriackich 
produktów wynika ze znakomitej 
jakości wykonania i wyróżniają-
cej je trwałości. Najbardziej znani 
producenci unitów stomatologicz-
nych wyposażają swoje urządzenia 
w produkty tej � rmy.

A to dowód najwyższego zaufa-
nia. Wizją Metasys jest całkowite 
rozwiązanie problemu utylizacji 
odpadów amalgamatu. Dlatego 
w jej ofercie poza systemami ssący-
mi oraz środkami do ich czyszcze-
nia, konserwacji i dezynfekcji, znaj-
dują się separatory amalgamatu.

Schemat połączenia instalacji do pompy ssącej. pomieszczenie na pompę ssącą powinno mieć 
uziemione zasilanie, odpływ oraz odprowadzenie wylotu przewodu zasysanego powietrza do ciągu 
kominowego lub na zewnątrz budynku. Należy pamiętać o położeniu oddzielnej instalacji do pompy 
(przewodu sterującego i rury ssącej) dla każdego unitu w gabinecie.



INFORMACJA HANDLOWA:
Maciek Jerominek - Przedstawiciel Handlowy na Polskę

Tel. kom.: 606 899 689, e-mail: maciek.jerominek@de.acteongroup.com
www.acteongroup.com

1 H3 K15/25 (4x)

Wielofuncyjne urządzenie ultradźwiękowe 
do każdej sytuacji klinicznej

• Sterylizowalna w autoklawie rękojeść ze światłem LED 100.000 Lux!

• Praca z wodą lub innym roztworem (np. podchlorynem)
• Technologia Newtron:

- Automatyczna regulacja częstotliwości: 28 kHz-36 kHz
- Precyzyjna kontrola amplitudy wibracji końcówki
- Regulacja mocy w czasie rzeczywistym

• Ponad 70 różnego rodzaju końcówek z systemem kodowania kolorem (CCS)

Szeroka gama akcesoriów!

Światło LED

6 końcowek endo (ET18D, ET20, ET25, ET25S, ET BD, ET PR), 1 klucz uniwersalny,
komplet w pudełku ze stali nierdzewnej

Mikrosilnik endodontyczny z systemem Reciproc®

• Prosty - wydajny - pewny

• Kompatybilny ze wszystkimi systemami i pilnikami

Nowość

Najlepsze rozwiązanie przy powtórnym
leczeniu endodontycznym

• Skuteczne usuwanie zwapnień, materiałów wypełniających
kanały korzeniowe, złamanych narzędzi i wkładów srebrnych

ACTEON Endo oferta
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Technical specifications

Supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 VAC-240 VAC – 50 Hz / 60 Hz
Equipment classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class II
Dimensions (W x H x D and weight) . . . . . . . . . . . . 150 x 90 x 140 mm ; 1 kg
Footswitch (W x H x D and weight) . . . . . . . . . . . . . 70 x 30 x 95 mm ; 150 g

FREEDOM IN ENDODONTICS

TAKE CONTROL OF THE WAY YOU PRACTICE
Reciprocating or Rotating

An open and evolutive system
compatible with all major file
manufacturers.
Access to future endodontics
instruments innovations.

BE FREE TO ANY
FILE SYSTEM

5 contra-angle ratio settings
(1:1 ; 6:1 ; 16:1 ; 20:1 ; 32:1)

Speed without contra-angle:
1 000 to 10 000 Rpm

Speed with a:
16:1 contra-angle � 100 to 600 Rpm
6:1 contra-angle � 150 to 1 660 Rpm

Torque with a:
16:1 contra-angle � 0.5 to 10 Ncm (MAX)
6:1 contra-angle � 0.5 to 4.1 Ncm (MAX)

Dedicated to reciprocating (F+R) mode

Adjustment from 10° to 360°
in forward and in reverse motion

SATELEC • A Company of ACTEON Group • 17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE
Tel + 33 (0) 556 34 06 07 • Fax + 33 (0) 556 34 92 92 • E-mail : satelec@acteongroup.com • www.acteongroup.com
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Mikrosilnik endodontyczny 
i‑endo dual satelec/acteon

tRudNo dziś sobie wyobRazić skuteczNe leczeNie kaNałowe bez użycia mikRosilNi-
ka eNdodoNtyczNego. decyduJąc się Na wybóR uRządzeNia do maszyNowego oPRa-
cowywaNia kaNałów koRzeNiowych, waRto zwRócić uwagę Na RyNkową Nowość 
stwoRzoNą PRzez FiRmę satelec/acteoN. mowa o i‑eNdo dual, mikRosilNiku oFeRuJą-
cym JedNocześNie możliwość PRacy w dwóch systemach – tRadycyJNym Niti Jak też 
systemem oscylacyJNym ReciPRoc.

Reciproc to nowatorski sy-
stem do opracowywania 
kanałów. 

– Polega na tym, że używamy tylko jed-
nego instrumentu do opracowania całego 
kanału, a nie kilku o zmiennej średnicy, jak 
to ma miejsce w przypadku tradycyjnego 
sposobu. Nie ma więc potrzeby zmiany pilni-
ków podczas leczenia. Co ważne, nie ma też 
konieczności wstępnego opracowania kana-
łu pilnikami ręcznymi. To zapewnia znacz-
ną wygodę dla lekarza. Zwiększa precyzję 
i skraca czas zabiegu – zapewnia Krzysztof 
Baranowski, doradca klienta z Dentomaxu.

System gwarantuje wysoki poziom bez-
pieczeństwa. Dzięki precyzyjnym ruchom 
oscylacyjnym ryzyko złamania instrumentu 
w kanale jest zminimalizowane. System oscy-
lacyjny zapewnia też większe bezpieczeństwo 
dla pacjenta oraz personelu dzięki jednora-
zowym, sterylnym instrumentom. 

– Używanie mikrosilnika obsługującego ten 
system oznacza krótszy czas leczenia, bo po-
zwala na znaczne skrócenie całej procedury. 

Ze względu na to, że instrumenty są jednora-
zowe, nie ma więc potrzebnych sterylizacji 
i czyszczenia – dodaje.

I-endo Dual to nowość na rynku. Mikrosilnik 
został wyposażony w funkcję kontrolowania 
momentu obrotowego. Ma to ogromne zna-
czenie dla bezpieczeństwa stosowania obu 
systemów – oscylacyjnego i tradycyjnego. 
Cechą urządzenia jest możliwość dokładnej 
kontroli kąta obrotu oraz funkcja indywidu-
alnej zmiany wartości momentu obrotowego 
i prędkości dla różnych instrumentów.

specyfikacja techniczna:

mikrosilnik i eNdo dual
kod: F28800

Napięcie: 90 VaC-240 VaC – 50Hz / 60 Hz

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):  
150 x 90 x 140 mm

waga: 1 Kg

sterownik nożny: (szer. x wys. x głęb.):  
70 x 30 x 95 mm

waga: 150 g

Mikromotor
Prędkość z kątnicą 1:1  
1,000 do 10,000 obr/min

Prędkość z kątnicą 16:1 
100 do 600 obr/min

Moment obrotowy z kątnicą 16:1 
od 0.5 to 10 ncm (MaX)

 cena brutto 4 500 zł
Informacja handlowa: 
Krzysztof Baranowski, 
tel. 85 740 36 92 lub 784 066 925
krzysztof@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 basic 
kit cavifi ll 80x0,2g iPs empress direct 4x3g

4 strzykawki 3g IPS Empress Direct 
(dowolne kolory)

cENA zł

1104
635243 635241 635241

640102

638241

641976

641971

640101

cENA zł

716

cENA zł

450

cENA zł

454

cENA zł

129

cENA zł

803
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 fl uor. 
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

cENA zł

450450450

Nowość

641971

cENA zł

129129129

Nowość

tetric evoceram bulk Fill iVa PromoPack 2x1g 
Światłoutwardzalny materiał kompozytowy nakładany w warstwowo grubości do Światłoutwardzalny materiał kompozytowy nakładany w warstwowo grubości do 
4 mm. jest przeznaczony do wypełnienia ubytków w zębach bocznych, mlecznych 

cENA zł

129129129

tetric evoceram bulk Fill iVa PromoPack 2x1g 
Światłoutwardzalny materiał kompozytowy nakładany w warstwowo grubości do Światłoutwardzalny materiał kompozytowy nakładany warstwowo grubości do 

4 mm. jest przeznaczony do wypełnienia ubytków w zębach bocznych, mlecznych 

635241 635241

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 fl u-
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 Refi ll 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 profi laktyczna bez fl uoru 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 Refi ll/ 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 Refi ll 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 fl uorescencją. 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

635761

gRatis 
telio cs desensitizer 1g 

Nowość Nowość

660660

multilink automix 9g transparent lub yellow

637510 – transparent, 
637509 – opaque

Promocja letnia 1.05.2012 - 31.08.2012
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No
wo
ść Single Bond TM Universal 

Zestaw intro kit
Cena 320 zł
Zestaw zawiera: 1 x pojemnik 5 ml, 
50 jednorazowych pojemników do mieszania, 
50 jednorazowych microbrushy, 1 strzykawka wytrawiacza, 
25 jednorazowych końcówek do strzykawki wytrawiacza.

Filtek TM Ultimate 
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Kup produkt: Produkt za netto/szt.1zł
*

Ubistesin TM, Ubistesin TM Forte, 
Mepivastesin TM 

3 dowolne opakowania znieczuleń 3M ESPE.

 Forte, 

Kup produkt:

Sof-lex TM 
Dowolne opakowanie 50 szt.

Produkt za 80 zł 
przy zakupie min. 3 szt.

Filtek TM Z550
Zestaw próbny 
Cena 510 zł
Zestaw zawiera: 4 x 4 g strzykawki o odcieniach: A2, A3, A3.5, OA2,
1 x 6 g system łączący Adper TM Single Bond 2, 
1 x 3 ml Scotchbond Etchant TM, 
akcesoria, przewodnik techniczny, instrukcję użycia.

Adper TM Easy One refi ll
Samotrawiący system łączący.
Butelka 5 ml.

Filtek TM Ultimate 
Cena 680 zł
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Ultimate Flow
2 dowolne uzupełnienia 
(opakowanie 2 x 2 g).

Filtek TM Ultimate 
Zestaw profesjonalny
Cena 1 750 zł
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.

Adper TM Single Bond 2 refi ll
Jednobutelkowy system łączący 
z nanowypełniaczem.
Butelka 6 ml.

Filtek TM Z550
Cena 460 zł
4 dowolne uzupełnienia. 

Filtek TM Z550
2 dowolne uzupełnienia. 

Filtek TM Z550
Zestaw wprowadzający 
Cena 899 zł
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.

Produkt za netto/szt.1zł
*

Wiosenne promocje

3M_ESPE_ulotka_promocja_KD_27022012.indd   2 12-02-29   15:30
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No
wo
ść Single Bond TM Universal 

Zestaw intro kit
Cena 320 zł
Zestaw zawiera: 1 x pojemnik 5 ml, 
50 jednorazowych pojemników do mieszania, 
50 jednorazowych microbrushy, 1 strzykawka wytrawiacza, 
25 jednorazowych końcówek do strzykawki wytrawiacza.

Filtek TM Ultimate 
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Kup produkt: Produkt za netto/szt.1zł
*

Ubistesin TM, Ubistesin TM Forte, 
Mepivastesin TM 

3 dowolne opakowania znieczuleń 3M ESPE.

 Forte, 

Kup produkt:

Sof-lex TM 
Dowolne opakowanie 50 szt.

Produkt za 80 zł 
przy zakupie min. 3 szt.

Filtek TM Z550
Zestaw próbny 
Cena 510 zł
Zestaw zawiera: 4 x 4 g strzykawki o odcieniach: A2, A3, A3.5, OA2,
1 x 6 g system łączący Adper TM Single Bond 2, 
1 x 3 ml Scotchbond Etchant TM, 
akcesoria, przewodnik techniczny, instrukcję użycia.

Adper TM Easy One refi ll
Samotrawiący system łączący.
Butelka 5 ml.

Filtek TM Ultimate 
Cena 680 zł
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Ultimate Flow
2 dowolne uzupełnienia 
(opakowanie 2 x 2 g).

Filtek TM Ultimate 
Zestaw profesjonalny
Cena 1 750 zł
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.

Adper TM Single Bond 2 refi ll
Jednobutelkowy system łączący 
z nanowypełniaczem.
Butelka 6 ml.

Filtek TM Z550
Cena 460 zł
4 dowolne uzupełnienia. 

Filtek TM Z550
2 dowolne uzupełnienia. 

Filtek TM Z550
Zestaw wprowadzający 
Cena 899 zł
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.

Produkt za netto/szt.1zł
*

Wiosenne promocje

3M_ESPE_ulotka_promocja_KD_27022012.indd   2 12-02-29   15:30
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Skomponuj swój bukiet promocji!

Wiosenne zakupy

Oferta ważna od 
1 maja do 30 czerwca 2012 r.

RelyX 
TM 

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

ExpressTM

Express TM XT
Express TM STD
Express TM Ultra Light

ImpregumTM 

Impregum TM Penta
Impregum TM Penta Soft

Sof-LexTM 

AplicapTM

MaxicapTM

ProtempTM

Protemp TM 4
Protemp TM Crown

TM

 Fiber Post
 U200 Automix
 U200 Clicker
 Unicem

ExpressTM

TMTM
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Promocja ważna w okresie 1 maja – 30 czerwca 2012 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Realizacja promocji w sklepach stomatologicznych lub u autoryzowanych dystrybutorów 3M ESPE (lista na www.3mespe.pl).

* Rozliczanie promocji: zakup zgodnie z obowiązującym cennikiem (cena sprzedaży brutto). 

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, Filtek, RelyX, Adper, Sof-Lex, Aplicap, Protemp, Express, Impregum, Clinpro są znakami handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH
© 3M 2012 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Sof-Lex TM 
4 opakowania po 50 szt.

Express XT TM Light Body
1 opakowanie.

Adper  TM Easy One
Samotrawiący system łączący.

1 x butelka 5 ml.

Filtek TM Z550
2 dowolne uzupełnienia. 

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 do wyboru: 

4 opakowania po 50 szt.

Sof-LexTM Sof-LexTM Sof-Lex

PROMOCJA 1 000 zł

1 opakowanie.

ClinproTM 
Varnish
Prophy Paste
Prophy Powder
Sealant

3M_ESPE_reklama_promocja_marz_czerw_18042012.indd   1 12-04-18   12:42

Skomponuj swój bukiet promocji!

Wiosenne zakupy

Oferta ważna od 
1 maja do 30 czerwca 2012 r.
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Realizacja promocji w sklepach stomatologicznych lub u autoryzowanych dystrybutorów 3M ESPE (lista na www.3mespe.pl).

* Rozliczanie promocji: zakup zgodnie z obowiązującym cennikiem (cena sprzedaży brutto). 

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, Filtek, RelyX, Adper, Sof-Lex, Aplicap, Protemp, Express, Impregum, Clinpro są znakami handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH
© 3M 2012 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Premise™NOWY
estetyka bez kompromisu

Zadzwoń lub napisz do nas, aby umówić się na spotkanie.
Tel. 22 654 40 06, e-mail: biuro@kerrhawe.pl

Poznaj prawdziwy efekt kameleona

Demi Plus Curing Light
Innowacyjna, diodowa lampa 
do polimeryzacji ze światłowodem 
8 mm Turbo Extended Light

Maxcem Elite Mini Kit
1 x 5 g w odcieniu Clear

+ Optishine Kit GRATIS!
Zawartość opakowania: OptiShine, szczoteczka, 3 szt.

980 PLN 619 PLN 179 PLN

Twoja praktyka jest naszą inspiracją.™

Twoja praktyka jest naszą inspiracją.™

Demi Plus Curing Light
Innowacyjna, diodowa lampa 
do polimeryzacji ze światłowodem 
8 mm Turbo Extended Light

Premise Standard Kit 
8 x 4 g w odcieniach: Enamel:A2, A3, A3.5, B2, Dentine: A2, 
A3, A3.5, Translucent Clear; 5 ml OptiBond XTR Primer; 5 ml 
Adhesive

+ 2 x 4 g Premise Syringe Refill 
GRATIS!
dowolne odcienie 

Premise Syringe Refill 4 g 
wszystkie odcienie

Maxcem Elite Refill 2 x 5 g
Dostępny w odcieniach: Clear, White, 
White Opaque, Yellow, Brown

2613 PLN

95 PLN

236 PLN

Premise Syringe Refill 4 g 
wszystkie odcienie

Dostępny w odcieniach: Clear, White, 
White Opaque, Yellow, Brown

PLN

specjalna
cena!

specjalna
cena!

3 szt.

PLN

Maxcem Elite Standard Kit
5 x 5 g w odcieniach: 2 x Clear, White, White Opaque, 
Yellow

+ Opti 1 Step Polisher 
Assortment Kit GRATIS!
Opti1Step: 4 płomyki, 4 kielichy, 4 dyski

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmiany cen przez producentów, istotnych zmian kursów walut, zmian 
przepisów podatkowych, przepisów celnych lub z innych przyczyn. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kod. Cyw. Urządzenia na zdjęciach mogą 

różnić się elementami wyposażenia (tj. elementy opcjonalne) od oferowanego modelu. Oferta cenowa ważna od 01.05.2012 do 30.06.2012. Oferta ograniczona do wyczerpania zapasów.

specjalna
cena!

Twoja praktyka jest naszą inspiracją.™ www.kerrhawe.pl
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OptiDisc™

prawdopodobnie najlepsze 
krążki do opracowania wypełnień

poczuj różnicę

OptiBond Solo Plus 3 ml
Jednobutelkowy uniwersalny 
system wiążący

OptiDisc refill

Optidisc General Assorted Kit
Krążki do opracowania wstępnego i polerowania 
- 240 szt., 3 x trzymadełko standardowe, 2 x trzymadełko 
krótkie, szczoteczka Optishine

+ Wybrany  Optidisc refill GRATIS!

XRV Herculite 
Syringe Refill
Dostępne wszystkie kolory

94 PLN

82 PLN/op.

69 PLN Twoja praktyka jest naszą inspiracją.™

www.kerrhawe.pl

XRV Herculite Custom Kit (6 x 5 g)
 E: A1, A2, A3, B2, D: A2, A3

+ 2 x 5 g XRV Herculite GRATIS!
dowolne odcienie

196 PLN 291 PLN 650 PLN

OptiBond All–In-One
Bottle Kit 35 % RABATU!
Samotrawiący, jednobutelkowy światłoutwardzalny system 
adhezyjny 7 generacji. Zawartość opakowania: 1 x 5 ml

usuwanie 
nadmiarów 
extra-coarse
80 µm

nadanie
kształtu
coarse
/medium
40 µm

polerowanie
wstępne
fine
20 µm

polerowanie
ostateczne
extra-fine
10 µm

Dostępne uzupełnienia 9,6 mm, 
12,6 mm, 15,9 mm.
OptiDisc extra-coarse, 80 szt.
OptiDisc coarse/medium, 100 szt.
OptiDisc fine, 100 szt.
OptiDisc extra-fine, 100 szt.

35%
rabatu

specjalna
cena!

specjalna
cena!

specjalna
cena!

5g

tel. 800 390 015   tel. 22/514-62-00

Twoja praktyka jest naszą inspiracją.™ www.kerrhawe.pl
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• Doskonała szczelność od strony dodziąsłowej 
• Wyjątkowa stabilność pierścieni - mniej opracowywania 
• Łatwy i przyjazny system 
• Innowacyjne kliny WedgeGuards chronią sąsiedniego zęba

Umów się na prezentację z przedstawicielem firmy Dentsply

tel. 22 500 28 34

NOWOŚĆ!
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2965

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!

3 x Profl uorid Varnish 10 ml
lakier fl uorkowy do znoszenia nadwrażliwo-
ści zębów (5 % NaF)
Szybkie znoszenie nadwrażliwości i uwalnia-
nie fl uoru; prosta aplikacja – przylega nawet 
do wilgotnych powierzchni; dostępny w czte-
rech przyjemnych smakach: karmel (2232), 
wiśnia (2233), mięta (2234), melon (1267)

2965

2970

cENA zł

429
cENA zł

280

cENA zł

700

cENA zł

560

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

Mieszalnik Dynamix Speed z 
zestawem mas Variotime
2 masy 380 ml Variotime Dynamix (Putty, 
Monophase lub Heavy Tray),  2 masy 50 ml Va-
riotime (dowolne masy korekcyjne); urządzenie 
Dynamix Speed

2 zestawy charisma 8 x 4 g
zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, I, 
Gluma Comfort Bond 4 ml, wytrawiacz 2 x2,5 ml, 
aplikatory 50 szt.

20 strzykawek 
charisma opal 4 g
w dowolnych kolorach

cENA zł

42

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

cENA zł

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

cENA zł

798

gRatis
g‑bond

gRatis
Diapolisher 

Paste

gRatis
strzykawka 

gradia direct 
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cENA zł

1 260

cENA zł

1 295
cENA zł

1 791

2500 – a2
2501 – a3

cENA zł

490
Nowość

cENA zł

81
structur 3 a2 50 ml + 
pistolet
materiał do wykonywania tymczaso-
wych koron i mostów o poprawionych 
właściwościach, zapewniających 
optymalne uzupełnienia; krótki czas 
wiązania i połysk bez polerowania

2515 – a1, 2516 – a2, 2517 – a3, 
2518 - B1

strzykawka 
samomieszająca 

structur 3 Quick mix 
5 ml

3 x Profl uorid Varnish 10 ml

280280280 gRatis
czwarta tubka 

Profl uorid 

Varnish 10 ml

x20

3=4

gRatis
kątnica t2 Revo R40 isl 

(wartości 1490 zł) 

lub turbina t2 Revo 

R40 isl (wartości 990 zł)  

fi rmy sirona

cENA zł

2 190

Nowość

cENA zł

1 299

Palodent intro kit
najnowszy system anatomicznych 
formówek częściowych palodent plus do 
łatwej i dokładnej odbudowy punktów stycznych 
w przypadkach ubytków klasy ii; łatwiejszy i szybszy w użyciu niż inne 
tradycyjne systemy
100 formówek (po 25: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm), 75 klinów (po 25: 
małe, średnie, duże), 30 klinów ochronnych WedgeGuard (po 10: małe, śred-
nie, duże), 1 pierścień uniwersalny, 1 pierścień zwężany, kleszcze, szczypce

• Doskonała szczelność od strony dodziąsłowej 
• Wyjątkowa stabilność pierścieni - mniej opracowywania 
• Łatwy i przyjazny system 
• Innowacyjne kliny WedgeGuards chronią sąsiedniego zęba

Umów się na prezentację z przedstawicielem firmy Dentsply

tel. 22 500 28 34

NOWOŚĆ!
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cENA zł

1950
cENA zł

29

cENA zł

32
cENA zł

14
cENA zł

38

cENA zł

37
06-297 11-222

11-227 11-225 06-596

blue etch 
10ml
wytrawiacz stomatologiczny

calcipast 2,1g
pasta wodorotlenkowo-wapniowa do wypeł-
nień tymczasowych

endo Prep cream 5ml
preparat do opracowywania kanałów korze-
niowych w kremie (EDTA 15%)

eugenol 10ml
olejek eugenolowy

Przyłbica 
stomatologiczna comfort
zapobiega zakażeniom przenoszonym drogą 
kropelkową oraz umożliwia ochronę przed 
opiłkami opracowywanych materiałów; mogą 
używać jej osoby pracujące w okularach 
korekcyjnych; posiada metalowe klamerki
oprawka i komplet folii antystatycznych - 4 
grubsze folie (wersja RELAX) lub 5 cienkich folii 
(wersja STANDARD)

calcipast Forte 2,1g
pasta wodorotlenkowo-wapniowa z jodo-
formem i parachlorofenolem do wypełnień 
tymczasowych

cENA zł

383838
06-596

Przyłbica 
stomatologiczna comfort

Nowość
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cENA zł

192 cENA zł

9990

cENA zł

240
cENA zł

111
ro670101 ro670101

Roeko steri‑sleeve 
100x7,5 cm 25 szt.
Sterylne rękawy ochronne, z zaciskiem oraz 
absorpcyjną warstwa celulozy

* promocja obowiązuje do 31.05.2012 r.

zestaw wierteł uniwersalnych z 
włókna szklanego tdV
6 różnych kształtów w zestawie - wszech-
stronność użytkowa

PRomocJa

5+1
gRatis

ćwieki gutaperkowe sendoline
kalibrowane ćwieki z oznaczeniem długości – 
dokładne i łatwe wypełnianie

taper 02, 120 szt. – 14,50 zł
taper 04 lub 06 60 szt. – 22 zł

cENA zł

255Nowość! 
microlux – 
kompleksowe urządzenie 
diagnostyczne
wiele zastosowań 
w jednym urządzeniu. 
ceny premierowe
AD110019 System Microlux z sondą 3 mm 800,00 945,00

AD110026 System Microlux z sondą 2 mm 800,00 945,00

AD630003 Sonda do Microlux, 3 mm 370,00 410,00

AD600045 Sonda do Microlux, 2 mm 370,00 410,00

AD640056 podświetlane lusterko, 5 szt. 225,00 250,00

AD640035 Sonda Endo lite, 5 końcówek 370,00 410,00

AD640041 Sonda perio, 5 końcówek 370,00 410,00

AD110035 MicroluxDl, 6 płynów do płukania 1050,00 1190,00

wszechstronne zastosowanie urządzenia microlux!
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UBYTKI W ZĘBACH PRZEDNICH
Aby dokładnie zobaczyć ubytki w zębach przednich, 

należy umieścić sondę w obszarze przydziąsłowym od 

strony wargowej i obejrzeć dokładnie zęby w lusterku   

od  strony  językowej.

UBYTKI W ZĘBACH TYLNYCH
Aby dokładnie zobaczyć ubytki w zębach tylnych, należy 

umieścić sondę w obszarze przydziąsłowym od strony 

językowej, a potem policzkowej. Światło przenika     

przez strukturę zęba i świeci na powierzchni okluzyjnej. 

Ubytki widoczne są jako ciemny cień na świecącej 

powierzchni.

UBYTKI W ZĘBACH TYLNYCH Z WYKO-

RZYSTANIEM ENDO LITE
Ubytki w zębach tylnych mogą być także znalezione przy 

wykorzystaniu końcówki (sondy) z włókna szklanego 

Endo Lite. Należy umieścić podświetlony koniec sondy    

w przestrzeni między zębowej, na wysokości dziąsła. Na 

powierzchni okluzyjnej widoczne są wtedy ubytki, które 

są  trudno wykrywalne przy  pomocy  innych metod.

KAMIEŃ PODDZIĄSŁOWY
Aby zobaczyć kamień poddziąsłowy, należy poświecić 

sondą od strony językowej lub policzkowej na wysokości 

dziąsła. Kamień poddziąsłowy będzie widoczny jako 

ciemny cień, kontrastujący z przezroczystym szkliwem      

i  zębiną.

www.poldent.pl

S
Y

S
T

E
M

 
D

I
A

G
N

O
S

T
Y

C
Z

N
Y

LOKALIZACJA UJŚĆ KANAŁÓW
Aby zlokalizować ujścia kanałów, należy świecić sondą 

od strony językowej lub policzkowej. Ujścia kanałów 

ukażą się  jako  zaciemnienia  na  dnie komory  zęba.
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KAMIEŃ PODDZIĄSŁOWY
Aby zobaczyć kamień poddziąsłowy, należy poświecić 
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LOKALIZACJA UJŚĆ KANAŁÓW
Aby zlokalizować ujścia kanałów, należy świecić sondą 

od strony językowej lub policzkowej. Ujścia kanałów 

ukażą się  jako  zaciemnienia  na  dnie komory  zęba.

ZŁAMANIE KORZENIA
Aby zlokalizować złamanie korzenia, 

należy umieścić końcówkę (sondę)       

z włókna szklanego Endo Lite od  

strony językowej lub policzkowej        

w obszarze poddziąsłowym. Ukaże    

się wtedy ciemna linia złamania ko-

rzenia na tle światła przebijającego 

przez  brzegi  zęba.

Dodatkowe zastosowanie Microlux

•  Protetyka - lokalizacja połączenia zębiny 

    i szkliwa podczas preparacji koron jak 

    i lokalizacja pęknięć zębowych oraz 

    pęknięć koron protetycznych.

•  Chirurgia - wykrywanie zmian w tkance 

    nabłonkowej.

•  Zabiegi ortodontyczne przy lokalizacji 

    zmian próchnicowych w momencie złą-

    czenia zębów aparatem ortodontycznym.

•  Pedodoncja - diagnostyka złamań korony 

    w wypadkach traumatycznych.

BADANIE GŁĘBOKOŚCI 

KIESZONKI
Aby określić głębokość kieszonki oraz 

recesję dziąsła, należy wykorzystać 

końcówkę (sondę) Perio. Wskaźniki 

głębokości 3 mm, 5 mm i 7 mm są 

wyraźnie widoczne na świecącej   

części końcówki (sondy), określają głę-

bokość kieszonki. 

BADANIE PRZESIEWOWE      

W KIERUNKU RAKA JAMY 

USTNEJ
Aby przeprowadzić badanie prze-

siewowe, pacjent powinien wypłukać 

jamę ustną 1% kwasem octowym. Po 

zmniejszeniu oświetlenia w gabinecie, 

badanie wykonywane jest przy wyko-

rzystaniu sondy Microlux DL. Zmiany 

patologiczne, takie jak np. leukoplakia 

stają się bardziej widoczne w świetle 

sondy  Microlux.

800,-

800,-

370,-

370,-

225,-

370,-

370,-

1050,-

AD110019

AD110026

AD630003

AD600045

AD640056

AD640035

AD640041

AD110035

System Microlux z sondą 3 mm

System Microlux z sondą 2 mm

Sonda do Microlux, 3 mm

Sonda do Microlux, 2 mm

Podświetlane lusterko do Microlux, 5 szt.

Sonda Endo Lite, 5 końcówek z włókna szklanego

Sonda Perio, 5 końcowek z włókna szklanego

Microlux DL, 6 płynów do płukania

945,-

945,-

410,-

410,-

250,-

410,-

410,-

1190,-

Poldent sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 80, lokal VI, 00-175 Warszawa

Tel: 22 351 7 650 do 655, Fax: 22 351 7 679

poldent@poldent.pl, www.poldent.pl

INFORMACJA DLA ZAMAWIAJĄCYCH

MICROLUX

Sonda 
3 mm

Sonda 
2 mm

Sonda 
Endo Lite

Sonda 
Perio

Podświetlane
lusterko

Końcówka 
do badania

przesiewowego

ZŁAMANIE KORZENIA
Aby zlokalizować złamanie korzenia, 

należy umieścić końcówkę (sondę)       

z włókna szklanego Endo Lite od  

strony językowej lub policzkowej        

w obszarze poddziąsłowym. Ukaże    

się wtedy ciemna linia złamania ko-

rzenia na tle światła przebijającego 

przez  brzegi  zęba.

Dodatkowe zastosowanie Microlux

•  Protetyka - lokalizacja połączenia zębiny 

    i szkliwa podczas preparacji koron jak 

    i lokalizacja pęknięć zębowych oraz 

    pęknięć koron protetycznych.

•  Chirurgia - wykrywanie zmian w tkance 

    nabłonkowej.

•  Zabiegi ortodontyczne przy lokalizacji 

    zmian próchnicowych w momencie złą-

    czenia zębów aparatem ortodontycznym.

•  Pedodoncja - diagnostyka złamań korony 

    w wypadkach traumatycznych.

BADANIE GŁĘBOKOŚCI 

KIESZONKI
Aby określić głębokość kieszonki oraz 

recesję dziąsła, należy wykorzystać 

końcówkę (sondę) Perio. Wskaźniki 

głębokości 3 mm, 5 mm i 7 mm są 

wyraźnie widoczne na świecącej   

części końcówki (sondy), określają głę-

bokość kieszonki. 

BADANIE PRZESIEWOWE      

W KIERUNKU RAKA JAMY 

USTNEJ
Aby przeprowadzić badanie prze-

siewowe, pacjent powinien wypłukać 

jamę ustną 1% kwasem octowym. Po 

zmniejszeniu oświetlenia w gabinecie, 

badanie wykonywane jest przy wyko-

rzystaniu sondy Microlux DL. Zmiany 

patologiczne, takie jak np. leukoplakia 

stają się bardziej widoczne w świetle 

sondy  Microlux.

800,-

800,-

370,-

370,-

225,-

370,-

370,-

1050,-

AD110019

AD110026

AD630003

AD600045

AD640056

AD640035

AD640041

AD110035

System Microlux z sondą 3 mm

System Microlux z sondą 2 mm

Sonda do Microlux, 3 mm

Sonda do Microlux, 2 mm

Podświetlane lusterko do Microlux, 5 szt.

Sonda Endo Lite, 5 końcówek z włókna szklanego

Sonda Perio, 5 końcowek z włókna szklanego

Microlux DL, 6 płynów do płukania

945,-

945,-

410,-

410,-

250,-

410,-

410,-

1190,-

Poldent sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 80, lokal VI, 00-175 Warszawa

Tel: 22 351 7 650 do 655, Fax: 22 351 7 679

poldent@poldent.pl, www.poldent.pl
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MICROLUX

Sonda 
3 mm

Sonda 
2 mm

Sonda 
Endo Lite

Sonda 
Perio

Podświetlane
lusterko

Końcówka 
do badania

przesiewowego

ZŁAMANIE KORZENIA
Aby zlokalizować złamanie korzenia, 

należy umieścić końcówkę (sondę)       

z włókna szklanego Endo Lite od  

strony językowej lub policzkowej        

w obszarze poddziąsłowym. Ukaże    

się wtedy ciemna linia złamania ko-

rzenia na tle światła przebijającego 

przez  brzegi  zęba.

Dodatkowe zastosowanie Microlux

•  Protetyka - lokalizacja połączenia zębiny 

    i szkliwa podczas preparacji koron jak 

    i lokalizacja pęknięć zębowych oraz 

    pęknięć koron protetycznych.

•  Chirurgia - wykrywanie zmian w tkance 

    nabłonkowej.

•  Zabiegi ortodontyczne przy lokalizacji 

    zmian próchnicowych w momencie złą-

    czenia zębów aparatem ortodontycznym.

•  Pedodoncja - diagnostyka złamań korony 

    w wypadkach traumatycznych.

BADANIE GŁĘBOKOŚCI 

KIESZONKI
Aby określić głębokość kieszonki oraz 

recesję dziąsła, należy wykorzystać 

końcówkę (sondę) Perio. Wskaźniki 

głębokości 3 mm, 5 mm i 7 mm są 

wyraźnie widoczne na świecącej   

części końcówki (sondy), określają głę-

bokość kieszonki. 

BADANIE PRZESIEWOWE      

W KIERUNKU RAKA JAMY 

USTNEJ
Aby przeprowadzić badanie prze-

siewowe, pacjent powinien wypłukać 

jamę ustną 1% kwasem octowym. Po 

zmniejszeniu oświetlenia w gabinecie, 

badanie wykonywane jest przy wyko-

rzystaniu sondy Microlux DL. Zmiany 

patologiczne, takie jak np. leukoplakia 

stają się bardziej widoczne w świetle 

sondy  Microlux.

800,-

800,-

370,-

370,-

225,-

370,-

370,-

1050,-

AD110019

AD110026

AD630003

AD600045

AD640056

AD640035

AD640041

AD110035

System Microlux z sondą 3 mm

System Microlux z sondą 2 mm

Sonda do Microlux, 3 mm

Sonda do Microlux, 2 mm

Podświetlane lusterko do Microlux, 5 szt.

Sonda Endo Lite, 5 końcówek z włókna szklanego

Sonda Perio, 5 końcowek z włókna szklanego

Microlux DL, 6 płynów do płukania

945,-

945,-

410,-

410,-

250,-

410,-

410,-

1190,-

Poldent sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 80, lokal VI, 00-175 Warszawa
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MICROLUX

Sonda 
3 mm

Sonda 
2 mm

Sonda 
Endo Lite

Sonda 
Perio

Podświetlane
lusterko

Końcówka 
do badania

przesiewowego
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UBYTKI W ZĘBACH PRZEDNICH
Aby dokładnie zobaczyć ubytki w zębach przednich, 

należy umieścić sondę w obszarze przydziąsłowym od 

strony wargowej i obejrzeć dokładnie zęby w lusterku   

od  strony  językowej.

UBYTKI W ZĘBACH TYLNYCH
Aby dokładnie zobaczyć ubytki w zębach tylnych, należy 

umieścić sondę w obszarze przydziąsłowym od strony 

językowej, a potem policzkowej. Światło przenika     

przez strukturę zęba i świeci na powierzchni okluzyjnej. 

Ubytki widoczne są jako ciemny cień na świecącej 

powierzchni.

UBYTKI W ZĘBACH TYLNYCH Z WYKO-

RZYSTANIEM ENDO LITE
Ubytki w zębach tylnych mogą być także znalezione przy 

wykorzystaniu końcówki (sondy) z włókna szklanego 

Endo Lite. Należy umieścić podświetlony koniec sondy    

w przestrzeni między zębowej, na wysokości dziąsła. Na 

powierzchni okluzyjnej widoczne są wtedy ubytki, które 

są  trudno wykrywalne przy  pomocy  innych metod.

KAMIEŃ PODDZIĄSŁOWY
Aby zobaczyć kamień poddziąsłowy, należy poświecić 

sondą od strony językowej lub policzkowej na wysokości 

dziąsła. Kamień poddziąsłowy będzie widoczny jako 

ciemny cień, kontrastujący z przezroczystym szkliwem      

i  zębiną.

www.poldent.pl
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LOKALIZACJA UJŚĆ KANAŁÓW
Aby zlokalizować ujścia kanałów, należy świecić sondą 

od strony językowej lub policzkowej. Ujścia kanałów 

ukażą się  jako  zaciemnienia  na  dnie komory  zęba.
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UBYTKI W ZĘBACH PRZEDNICH
Aby dokładnie zobaczyć ubytki w zębach przednich, 

należy umieścić sondę w obszarze przydziąsłowym od 

strony wargowej i obejrzeć dokładnie zęby w lusterku   

od  strony  językowej.

UBYTKI W ZĘBACH TYLNYCH
Aby dokładnie zobaczyć ubytki w zębach tylnych, należy 

umieścić sondę w obszarze przydziąsłowym od strony 

językowej, a potem policzkowej. Światło przenika     

przez strukturę zęba i świeci na powierzchni okluzyjnej. 

Ubytki widoczne są jako ciemny cień na świecącej 

powierzchni.

UBYTKI W ZĘBACH TYLNYCH Z WYKO-

RZYSTANIEM ENDO LITE
Ubytki w zębach tylnych mogą być także znalezione przy 

wykorzystaniu końcówki (sondy) z włókna szklanego 

Endo Lite. Należy umieścić podświetlony koniec sondy    

w przestrzeni między zębowej, na wysokości dziąsła. Na 

powierzchni okluzyjnej widoczne są wtedy ubytki, które 

są  trudno wykrywalne przy  pomocy  innych metod.

KAMIEŃ PODDZIĄSŁOWY
Aby zobaczyć kamień poddziąsłowy, należy poświecić 

sondą od strony językowej lub policzkowej na wysokości 

dziąsła. Kamień poddziąsłowy będzie widoczny jako 

ciemny cień, kontrastujący z przezroczystym szkliwem      

i  zębiną.
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LOKALIZACJA UJŚĆ KANAŁÓW
Aby zlokalizować ujścia kanałów, należy świecić sondą 

od strony językowej lub policzkowej. Ujścia kanałów 

ukażą się  jako  zaciemnienia  na  dnie komory  zęba.

ubytki w zębach 
PRzedNich i tylNych
Aby dokładnie zobaczyć ubytki w zębach przed-
nich czy tylnych, należy umieścić sondę w  ob-
szarze przydziąsłowym od  strony wargowej 
i  obejrzeć dokładnie zęby w  lusterku od  strony 
językowej 

kamień Poddziąsłowy
Aby zobaczyć kamień poddziąsłowy, należy po-
świecić sondą od strony językowej lub policzko-
wej na wysokości dziąsła. kamień poddziąsłowy 
będzie widoczny jako ciemny cień, kontrastujący 
z przezroczystym szkliwem i zębiną.

złamaNie koRzeNia
Aby zlokalizować złamanie korzenia, należy 
umieścić końcówkę (sondę) z włókna szklanego 
Endo lite od strony językowej lub policzkowej w 
obszarze poddziąsłowym. ukaże się wtedy ciem-
na linia złamania korzenia na tle światła przebija-
jącego przez brzegi zęba.

badaNie PRzesiewowe w 
kieRuNku Raka Jamy ustNeJ
Aby przeprowadzić badanie przesiewowe, pacjent 
powinien wypłukać jamę ustną 1% kwasem octo-
wym. po zmniejszeniu oświetlenia w gabinecie, ba-
danie wykonywane jest przy wykorzystaniu sondy 
Microlux Dl. zmiany patologiczne, takie jak np. 
leukoplakia stają się bardziej widoczne w świetle 
sondy Microlux.

Dodatkowe zastosowanie Microlux
• protetyka - lokalizacja połączenia zębiny i szkliwa podczas preparacji ko-

ron jak i lokalizacja pęknięć zębowych oraz pęknięć koron protetycznych.
• chirurgia - wykrywanie zmian w tkance nabłonkowej.
• zabiegi ortodontyczne przy lokalizacji zmian próchnicowych w momencie 

złączenia zębów aparatem ortodontycznym.
• pedodoncja - diagnostyka złamań korony w wypadkach traumatycznych.

ubytki w zębach tylNych z 
wykoRzystaNiem eNdo lite
ubytki w zębach tylnych mogą być także zna-
lezione przy wykorzystaniu końcówki (sondy) 
z włókna szklanego Endo lite. Należy umieścić 
podświetlony koniec sondy w przestrzeni między 
zębowej, na wysokości dziąsła. Na powierzchni 
okluzyjnej widoczne są wtedy ubytki, które są 
trudno wykrywalne przy pomocy innych metod.

lokalizacJa uJść kaNałów
Aby zlokalizować ujścia kanałów, należy świecić 
sondą od strony językowej lub policzkowej. uj-
ścia kanałów ukażą się jako zaciemnienia na dnie 
komory zęba.

badaNie głębokości 
kieszoNki
Aby określić głębokość kieszonki  recesję dzią-
sła, należy  końcówkę (sondę) perio. Wskaźniki 
głębokości 3 mm, 5 mm i 7 mm są wyraźnie wi-
doczne na świecącej części końcówki (sondy), 
określają głębokość kieszonki.

Zestaw promocyjny: 
2 opakowania pilników 
rotacyjnych s5 + 1 opakowanie 
pilników do kontynuacji pracy 
big apical Files

cENA zł

199sondy diagnostyczne
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tGi003 a1 - tGi6969; a2 - tGi6970; 
a3 - tGi6972; B2 – tGi6974; 

płyn - tGi6971;
toP0005a

toP1143; toP1122 toP0026; aut0002

Foa0002, Foa0003

GHM016;toP0028; 
toP0027;  

a1 - toP0202; a2 - toP0200; 
a3 - toP0100; a3.5 - toP0201;   

CrM030

FiM001

HiM322, DD.540.010

FiM002 oraBK07, PM006, PM030

glasjonomer tgi 
universal a3/b3 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

płyn do dezynfekcji narzędzi 
idis 5 l

zestaw płynów do dezynfekcji 
chlori 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

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

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

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.

płyn - tGi6971;
toP0005a

glasjonomer tgi 

płyn do codziennej 

płyn do dezynfekcji narzędzi 

gRatis
koncentrat do 

czyszczenia 
autoklawu 

autoclean 2l

pianka do delikatnych 

gRatis
5 szczoteczek

 kielich i 5 gumek 

profi laktycznych

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

gRatis
Foamer‑san 200 ml 

ze spieniaczem

cENA zł

134

cENA zł

199
cENA zł

124
cENA zł

146

cENA zł

59

cENA zł

59
cENA zł

85
cENA zł

76

cENA zł

76

cENA zł

175

gRatis
5 wkładów chuste-

czek do dezynfekcji 

100 szt.

5×

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

cENA zł

54
cENA zł

28gRatis
rękojeść do lusterka

zestaw krążków 
Flexi‑sNaP tRial kit
bardzo fl eksyjne 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 (zielone mocnościeralne, niebieskie 
średniościeralne, czerwone drobnościeralne, 
białe superdrobnościeralne)
16 krążków po 2 krążki każdego rozmiaru i 
ścieralności, mandrylka

FStK

gRatis
wałeczki 

stomatologiczne 
Nr 2

1000 szt.
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DuraP

zwPCPVBG

SCL

08-088

19500 – średnie 19400 – średnie
19402 – cienkie

cENA zł

75

cENA zł

66
cENA zł

38

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

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

lakier duRaPhat
 tuba 10ml lub ampułki 5x1,6ml
lakier fl uorkowy stosowany w profi laktyce 
przeciwpróchniczej i leczeniu nadwrażliwości 
szyjek zębowych; widoczny przy aplikacji 
staje się niewidoczny na zębach

5x końcówek ślinociągu 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

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

Plax alcohol Free 1l colgate
bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej 
z fl uorem; formuła 0% alkoholu nie wywołuje 
podrażnienia; 12-godzinna ochrona przed 
bakteriami i płytką nazębną; wzmacnia dzią-
sła; zawiera fl uor, aby pomagać zapobiegać 
próchnicy i wzmacniać szkliwo; ma przyjem-
ny, odświeżający smak

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

guma do koferdamu crosstex 
15x15cm 36 szt. o zapachu mięty
bezpudrowe, wykonane z najwyższej jakości 
lateksu, bez zawartości chloru; doskonała 
wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie; 
zmniejsza zużycie wałeczków i częstotliwość 
płukania; eliminuje obecność krwi i śliny

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. (każdy 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

gRatis
żel do znoszenia 
nadwrażliwości 
after bleaching 

care

suPReme home 

gRatis
żel do znoszenia 
nadwrażliwości 
after bleaching 

care

cENA zł

155

cENA zł

109
cENA zł

259

cENA zł

187
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
12 szczoteczek
Premier clean 

5×

Ma-073-a150-001
Ma-102-F003-001
Ma-101-a100-011

cENA zł

16

spiralne końcówki ślinociągu 
Form Free 100 szt.
połącznie końcówki ślinociągu i rozwieraka; 
można nadać im odpowiedni kształtu dla 
maksymalnego komfortu pacjenta; gładkie 
krawędzie eliminują podrażnienia
wyjątkowo komfortowe ‑ idealne dla 
pacjentów z wrażliwą tkanką

zFF

30x

240x

10x

19500 – średnie

guma do koferdamu bez lateksu 

guma do koferdamu crosstex 

cENA zł

95

cENA zł

25

gRatis
10 kapsułek z 
pastą profi lak‑

tyczną z fl uorem 
Sparkle

gRatis
10 kapsułek z 
pastą profi lak‑

tyczną z fl uorem 
Sparkle

gRatis
100 szt. 

kubeczków 
i pompka 
dozująca

5x końcówek ślinociągu o 

gRatis
opakowanie 

standardowych 
ślinociągów 

100 szt.  

08-088
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cENA zł

1 190

cENA zł

1 300

246200

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

cENA zł

199

cENA zł

180

cENA zł

175

261065

261001

261015

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 

opakowanie 
uzupełniające 
Expasyl 20 kaps.

końcówki dozujące 
zagięte 100 szt.

cENA zł

980
cENA zł

420

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

278652

algina spray 200 ml 
fi rmy 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

piasek aiR‑N‑go 
PeaRl butelka 250g
szczególnie delikatny węglan 
wapnia

F10263 

piasek aiR‑N‑go 
PeaRl saszetka 20g 
F10265

piasek aiR‑N‑go 
PeRio butelka 100g
do skalingu poddziąsłowego na 
bazie naturalnych glicyn

Przedłuża trwałość 
wycisku o 3 dni!

201650

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

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

gRatis
adapter na strzykawkę 

lub trzecie opakowanie*

* przy zakupie 2 opakowań

MiĘTA LUKRECJA ANyŻkOWy MANDAryNkA PORZECZKA

200292 200298200297200296200291
Nowość

F10250 mięta, 
F10251 cytryna, 

F10252 malina, F10253 cola, 
F10254 neutralny, 

F10255 asortyment

piasek do piaskarki aiR‑N‑go
butelka 250g

F10256 mięta, F10257 cytryna, 
F10258 malina, F10259 cola, F10260 
neutralny

saszetka 20g 

cENA zł

80

cENA zł

7

cENA zł

9

cENA zł

129

cENA zł

75

F10262
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gRatis
fartuch 

i montaż

F03809 S700165 700340L

aparat Rtg x‑mind dc hF
 fi rmy acteon/satelecy
rATA juŻ OD: 405 zł*

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

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

Radiowizjografi a przewodowa 
sopix2 usb fi rmy 
acteon/satelec
technologia AcE chroni każde zdjęcie przed 
prześwietleniem; wyjątkowa jakość obrazu; 
rozdzielczość 25 lp/mm

cENA zł

17 000

osłonki do radiowizjografi i rATA juŻ OD: 840 zł*

rATA juŻ OD: 
550 zł*

cENA zł

12 500
cENA zł

25 900

cENA zł

1 310

cENA zł

199

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

3 tryby pracy: 
• diagnozy
• leczenia
• światła dziennego

cENA zł

14 900

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: 480 zł*

S8020001

*orientacyjna wysokość raty leasingowej na okres 36 miesięcy, 
wpłata własna od 1%.
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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 fi zjologiczna, woda, ślina, krew…)

enDYC10

F28800

Ft-170

cENA zł

6 500
cENA zł

4 700

cENA zł

4 500

cENA zł

1 500
cENA zł

1 999

Mikrosilnik endodontyczny 
i‑eNdo dual fi rmy acteon ‑ 
Satelec

cENA zł

650

laser biostymulacyjny 
topline btl‑4110
1-kanałowy przenośny aparat do 
laseroterapii z ekranem grafi cznym; 
programy do: rehabilitacji, ortopedii, 
medycyny sportowej, stomatologii, 
ginekologii, dermatologii, laryngologii, pedia-
trii, praktyki lekarskiej oraz użytkownika
laser BTL-4110 z wbudowanym akumulato-
rem, sonda podczerwona IR 400 mW/830nm; 

ginekologii, dermatologii, laryngologii, pedia-
trii, praktyki lekarskiej oraz użytkownika
laser BTL-4110 z wbudowanym akumulato-
rem, sonda podczerwona IR 400 mW/830nm; 

cENA zł

5 600
suPeR ceNa

W 
zestawie 

z soNdą iR

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

skaler P5 xs led fi rmy acteon ‑ 
Satelec
skaler ultradźwiękowy ze światłem diodowym 
100 000 lux, do pracy perio i endo z pojemni-
kiem na płyn

kątnica zwalniająca 16:1 
Marathon SP-RE 16
na przycisk, pasuje do wszystkich mikrosilni-
ków stomatologicznych

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

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

MaratHon enDo e re16

F58228 F00737

MaratHon enDo a

kompletny system 

C PLaGerPLaGer

cENA zł

2 800

cENA zł

7 700
cENA zł

2 000

zestaw końcówek 
skalera 
endo-Success
skuteczne usuwanie zwapnień, materiałów 
wypełniających kanały korzeniowe, złama-
nych narzędzi i wkładów srebrnych
6 końcowek endo (ET18D, ET20, ET25, ET25S, 
ET BD, ET PR), 1 klucz uniwersalny, komplet w 
pudełku ze stali nierdzewnej

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

cENA zł

2 999

piaskarka aiR‑Flow handy 2+ 
antracyt fi rmy 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 
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autoklaw europa b evo 24l 
z wbudowaną drukarką i 
systemem uzdatniania wody 
Pura fi rmy tecno gaz
autoklaw klasy B o stalowej komorze 24l z 
możliwością sterylizacji dużych wsadów
(do 7,5 kg) lub długich instrumentów (do 50 
cm); 3 programy testowe; system monitoro-
wania każdym procesem i funkcją autoklawu; 
potrójne zabezpieczenie drzwi

mała sterylizatornia fi rmy tecno gaz:
• autoklaw europa b evo 18l z wbudowaną drukarką fi rmy tecno gaz
• zgrzewarka one z obcinarką i podajnikiem
• metalowy stojak na urządzenia do sterylizacji steril compact
autoklaw klasy B o stalowej komorze 18l; 3 programy testowe; system monitorowania każdym 
procesem i funkcją autoklawu; potrójne zabezpieczenie drzwi

kompaktowa zgrzewarka z obcinarką i podajnikiem na rękawy; długość zgrzewu do 30 cm

praktyczny stojak do organizacji sterylizatornii na małej przestrzeni, z miejscem na autoklaw, wy-
suwaną półką zgrzewarkę, stelażem na tacki oraz dużą szufl adą do przechowywania potrzebnych 
przedmiotów

2034S

rATA juŻ OD: 680 zł*

rATA juŻ OD: 540 zł*

2200S

1500/aS

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

autoklaw europa b Pro 18l 
z zapisem danych sterylizacyjnych 
na karcie SD
najnowszy model o doskonałym stosunku jakości do ceny; bardzo łatwa obsługa – przyciśnięcie 
jednego przycisku do wyboru cyklu, drugiego – do rozpoczęcia procesu; tylko cykle klasy B – nawet 
przy wyborze nieodpowiedniego cyklu przeprowadzona zostanie poprawna sterylizacja wszystkich 
materiałów; zbieranie i przechowywanie danych cykli na karcie SD; aktualizacja oprogramowania 
w autoklawie poprzez włożenie specjalnej karty SD; system monitorowania i sterowania każdym 
procesem autoklawu; potrójne zabezpieczenie drzwi; nowy system chłodzenia z podwójną chłod-
nicą; izolacja komory certyfi kowanym materiałem ceramicznym; automatyczne wypoziomowanie 
baryczne, które aktywuje się przy pierwszym uruchomieniu, bez interwencji ze strony serwisu

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

wielofunkcyjne 

gRatis
monitor ekg

cENA zł

13 500

cENA zł

21 000

cENA zł

15 500

cENA zł

21 300
rATA juŻ OD: 441 zł*

rATA juŻ OD: 690 zł*

rATA juŻ OD: 506 zł*

mała sterylizatornia fi rmy tecno gaz:
autoklaw europa b evo 18l z wbudowaną drukarką fi rmy tecno gaz

rATA juŻ OD: 540 złautoklaw europa b Pro 18l 
z zapisem danych sterylizacyjnych 

cENA zł

16 500 Nowość

cENA zł

799

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

2035S -europa B evo; 2035tS – 220V

*orientacyjna wysokość raty leasingowej na okres 36 miesięcy, 
wpłata własna od 1%.

suPeR cena w zestawie!
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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

2 599
cENA zł

2 599

cENA zł

3 799

12930100

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

rATA juŻ OD: 525 zł*

cENA zł

16 200

301

assistina 301 plus
urządzenie do automatycznej konserwacji 
turbin i kątnic

cENA zł

4 800

cENA zł

4 390
cENA zł

6 900
cENA zł

2 200
lampa do wybielania c‑bright‑ib
łatwa w użyciu i do ustawienia w pożądanej 
pozycji, lekka i poręczna; do używania w ręku 
lub zamocowania na unicie; wybiela 2 łuki; 
6 diód o dużej mocy; ustawianie czasu w za-
kresie 1-30 minut, 3 poziomy intensywności 
świecenia, odpowiednia dla większości do-
stępnych na rynku preparatów do wybielania

C-Bright-iB

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

02-766

cENA zł

4 3904 3904 390

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

4450KS

krótki czas zabiegu, nie 

malizuje nadwrażliwość 

CL-DC21, 02-989

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

6 osłonek w komplecie!

Białe światło diodowe – bez problemu!

cENA zł

1 000
DB686

diodowa 
lampa polimeryzacyjna db686
moc światła: 1200mW/cm2, 3 programy pra-
cy: wysoki, z miękkim startem i pulsacyjny; 
automatyczne wyłączenie lampy; wytrzyma-
łe akumulatory; dostępna w wersji bezprze-
wodowej lub do zamontowania w unicie

cENA zł

1 200
DB685-SuPer

bezprzewodowa diodowa lampa 
polimeryzacyjna db685‑super
moc światła: 1200mW/cm2, czarny świat-
łowód; 3 programy pracy: wysoki, z miękkim 
startem i pulsacyjny; duży wybór czasu 
pracy; automatyczne wyłączenie lampy; 
wytrzymałe akumulatory

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

naładowanie 
butli tlenem 
medycznym 

100 zł

cENA zł

6 800
cENA zł

750

*orientacyjna wysokość raty leasingowej na okres 36 miesięcy, 
wpłata własna od 1%.

cENA zł

1 950

lampa polimeryzacyjna

diodowa lampa z obrotową głowicą i 3 

gRatis
3 dodatkowe 

osłonki

końcówki alegra ze 
światłem diodowym
i generatorem fi rmy 
w&h
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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

3 lata
gwarancji

unit stomatologiczny z diodową 
lampą operacyjną
Panda ergonomic Premium
panda jest wybierana zarówno przez doświad-
czonych stomatologów, jak i młodych lekarzy, 
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

RATA 
juŻ OD: 720 zł*

RATA 
juŻ OD: 680 zł*

02010201

cENA zł

7 999

cENA zł

6 900

cENA zł

9 499

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

01010020

02010004

kujawsko-pomorskie

Monika 
grabowska

tel. 668 849 944
mgrabowska@dentomax.pl

*orientacyjna wysokość raty leasingowej na okres 36 miesięcy, 
wpłata własna od 1%.



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


