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Do rąk Waszych oddajemy kolejny numer magazynu Dentomax News. Mamy – jak zwykle zresz-
tą – wielką nadzieję, że magazyn spełnia Państwa oczekiwania. Staramy się dołożyć wszelkich 
starań, aby nie był to „zwykły” materiał promocyjny, ale coś znacznie więcej. To nasz cel, ale 
i ambicja, aby Dentomax News był ważnym pismem, poruszającym istotne z Waszego punktu 
widzenia tematy i problematykę. Stąd, na naszych łamach publikujemy cieszące się znacznym 
zainteresowaniem czytelników porady w stałym dziale tematycznym zatytułowanym „Zgrzyty”. 
Podobnie jak z działem prawnym, tworzonym we współpracy z prawnikami z kancelarii specja-
lizującej się w tematyce i branży medycznej. Głęboko wierzymy, że treści, z którymi możecie za-
poznać się na naszych łamach są nie dość, że interesujące, to przede wszystkim dalece użyteczne. 

Wraz z aktualnym wydaniem pisma, mamy przyjemność rozpocząć kolejny cykl, który zagości u 
nas na stałe. Tym razem, będą to teksty poświęcone sprawie nie mniej ważnej jak zagadnienia 
prawne czy konserwacja urządzeń – bo kwestiom marketingu i public relations usług stomato-
logicznych.  

Chcemy też podzielić się z Państwem wyjątkowo dobrą nowiną. Otóż, dosłownie w ostatnich 
dniach, tuż przed wydaniem aktualnego numeru naszego magazynu, udało się nam nawiązać 
współpracę ze znanym, przez chyba wszystkich dentystów w Polsce, ale i cenionym przez wielu, 
portalem Dentonet. Wraz z wydawcą i redakcją portalu będziemy wspólnie publikowali porady 
techniczne - „Zgrzyty”. Wszystkie teksty, które do tej pory ukazały się w przeszłości w ramach 
tego cyklu będziecie też mogli przeczytać na łamach Dentonetu w specjalnie stworzonej w tym 
celu zakładce. Dodatkowo, nasi czytelnicy zyskają również możliwość zapoznania się z najcie-
kawszymi artykułami, które ukazały się na owym portalu w ciągu ostatnich kilku tygodni. Je-
steśmy przekonani, że dzięki tej współpracy, nasz magazyn jeszcze bardziej zyska na jakości i 
meritum.

Życząc samych przyjemnych chwil w towarzystwie wiosny i naszego Dentomax News, cieszymy 
się, że jesteście z nami i dziękujemy za wszelkie nadsyłane uwagi i sugestie dotyczące tematów i 
treści poruszanych w tytule.

Kazimierz Klimczuk – wydawca / właściciel Dentomaxu
Janusz Mroczkowski – redaktor naczelny
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Najpierw krakowski KrakDent (7 – 9 mar-
ca), jedne z największych targów stoma-
tologicznych w Polsce, a zaledwie kilka 

dni później IDS w Kolonii (12 – 16 marca) – z 
kolei najważniejsze targi dentystyczne w Euro-
pie. W obu imprezach udział wziął Dentomax. 

- Dentomax jest obecny na wszystkich naj-
ważniejszych branżowych wystawach w kraju. 
Dlatego nie może zabraknąć nas również w Kra-
kowie – mówi Sylwia Dawidowicz, koordynator 
sprzedaży w Dentomaxie.

Oprócz tradycyjnej oferty dla dentystów – 
urządzeń, materiałów i akcesoriów przydatnych 
w gabinecie, Dentomax przygotował coś jeszcze 
– specjalne szkolenie poświęcone sedacji wziew-
nej przy pomocy podtlenku azotu, jako metody 
uspokajania pacjentów na fotelu dentystycznym. 

- Sedacja staje się coraz popularniejsza. Oprócz 
pytań na temat sprzętu, nasi klienci równie często 
zwracają się do nas w kwestii samej metody – w 
tym także spraw prawno – formalnych. Dlatego 
postanowiliśmy zorganizować wykład poświęco-
ny temu zagadnieniu, który wygłosi dr n. med. 

Barbara Szafrańska – dodaje przedstawiciel fir-
my. 

KrakDent to jedna z największych wystaw tej 
branży w kraju. Co roku bierze w niej udział po-
nad 300 wystawców z Polski, Europy, Azji i obu 
Ameryk. 

Kilka dni po zakończeniu targów w stolicy 
Małopolski, Dentomax wziął udział w najważ-
niejszej imprezie targowej w Europie, odbywa-
jących się co dwa lata  - IDS w Kolonii. Tym ra-
zem jednak, spółka uczestniczyła w nich już nie 
jako wystawca, ale w charakterze gościa. Sylwia 
Dawidowicz przyznaje, że uczestnictwo w IDS 
to obowiązek każdej firmy w tej branży. To tam 
bowiem mają miejsce europejskie, ale i światowe 
premiery wszystkich nowości, które następnie 
mają szansę trafić na nasz rynek. 

Ruszył sezon targowy 
w branży stomatologicznej

Nowości prosto z tegorocznego IDS! 
W aktualnym wydaniu Dentomax News, 
nasz stały dział: „Badamy trendy” 
poświęcony jest nowościom, które miały 
swoją premierę w trakcie niemieckiej 
wystawy stomatologicznej. 
Zapraszamy na stronę: 8.

Przedstawiciele Dentomaxu spotkali się z wiceprezesem Crosstex Andrew Whiteheadem (na fot. dru-
gi po lewej) i przedstawicielem firmy na Europę Rogierem Ejickiem

Przedstawiciele Dentomaxu na targach KrakDent w Krakowie

Na własne oczy. 
Inauguracja nowej siedziby 
W&H Poland

Kazimierz Klimczuk, właściciel Dento-
maxu, 22 kwietnia br. wziął udział w 
uroczystym otwarciu nowej siedziby 
W&H Poland w Warszawie. Spotkanie 
było okazją do zaprezentowania dzia-
łalności firmy oraz pokazania nowości 
produktowych W&H oraz EMS. Atmos-
ferę stworzyli zaproszeni goście współ-
pracownicy, lekarze i dziennikarze wraz 
z pracownikami W&H Poland. Wieczór 
był też okazją do rozmów z właścicie-
lem W&H, Peterem Malata. „Zmiana sie-
dziby pozwoli jeszcze lepiej wychodzić 
naprzeciw potrzebom klientów W&H 
oraz jeszcze bardziej angażować się w 
działalność szkoleniową” - podkreślają 
przedstawiciele W&H Poland. 
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Czy struktura organizacyjna jest potrzebna? 
Pomyśl o tym w ten sposób. Jeśli mecha-
nik nie miałby uporządkowanych narzędzi 

albo kucharz nie wiedziałby gdzie znajdują się 
poszczególne składniki do potraw, w jaki sposób 
wykonywaliby swoją pracę? 

W jaki sposób dotyczy to Ciebie? 
W zawodzie stomatologa należy używać wielu 

narzędzi, materiałów oraz stosować się do okre-
ślonych procedur. Przedmioty często zmieniają 
swoje położenie lub się o nich zapomina a brak 
porządku może wprowadzać chaos w codziennej 
pracy. Odpowiednia organizacja umożliwi To-
bie pracę bez konieczności patrzenia, gdzie leży 
dany instrument lub bez konieczności szukania 
potrzebnego materiału. Wyobraź sobie prowa-
dzenia pojazdu: przecież zmieniasz biegi automa-
tycznie i nie musisz za każdym razem spoglądać 
na drążek .Dlaczego? Bo drążek zmiany biegów 
znajduje się cały czas w tym samym miejscu…. 

Może w podobny sposób prowadzisz swoją 
klinikę?

Jeśli chodzi o jakość świadczenia usług, dobra 
organizacja miejsca pracy pokazuje pacjentom 
rzetelność z jaką do niej podchodzisz. 

Jeśli chodzi o standaryzację, to znacznie uła-
twia ona pracę. 

Odpowiednia organizacja miejsca pracy 
oszczędza i czas i pieniądze. 

Przedstawimy pomysły, dzięki którym wpro-
wadzenie struktury organizacyjnej ułatwi pracę 
twojego gabinetu lub kliniki.

W jaki sposób stosować kolory? 

Musisz przyzwyczaić się do oznaczania za 
pomocą kolorów. Do każdego rodzaju leczenia, 
należy przypisać jeden kolor. Dzięki oznaczeniu 
kolorem, można z łatwością rozpoznać dany ro-
dzaj leczenia..

Oznaczenie narzędzi za pomocą kolorów jest 
istotnym elementem podczas organizowania 

pracy. Wyobraź sobie, że pilniki endodontyczne 
byłyby w jednym kolorze? Lecz jeśli oznacze-
nie kolorami ułatwia leczenie w tym przypad-
ku, dlaczego z tego nie skorzystać w szerszym 
zakresie?

 Wystarczy sporządzić plan z nazwą i kolorem 
procedur, wywiesić go a wszyscy współpracow-
nicy będą wiedzieli co do czego służy . Przynosi 
to dużą oszczędność czasu, personel nie musi za-
stanawiać się, jakie podać narzędzia, pozwala na 
szybsze przeprowadzenie leczenia jak i pozwala 
uporządkować miejsce pracy i używane przyrzą-
dy.

Aby nie wywarzać otwartych drzwi przyjrzyj-
my się jak zorganizować pracę gabinetu w opar-
ciu o produkty specjalistycznej, stomatologicznej 
firmy Zirc®Company , wykorzystującej do pro-
dukcji tylko produkty Microban  /zapobiegające 
namnażaniu się bakterii/

Wybierz kolor dla każdego rodzaju leczenia /
procedury/ :

Na przykład: kolor turkusowy dla leczenia 
endo, purpurowy dla leczenia C&B oraz niebie-
ski dla kompozytów itd. Kolorem należy ozna-
czać wanienki materiałowe ,tace zabiegowe, or-
ganizery i instrumenty . 

W przypadku kilku dentystów, wybierz dodat-
kowy /inny/ kolor dla każdego z nich/oznaczenie 
to ma znaczenie jeśli dr X lub Y używa specyficz-
nego dla siebie zestawu narzędzi, lub materiałów.

Np. Dr X będzie używał koloru żółtego zaś dr 
Y różowego. Jeśli pracujesz samodzielnie, pomiń 
ten krok. 

Właściwa organizacja materiałów

Ustalenie zestawu materiałów potrzebnych do 
wykonania danej procedury. 

Należy zacząć od usunięcia materiałów z szu-
flad i szafek i przyporządkować danej procedurze 
odpowiednie materiały . Następnie dobrać odpo-
wiednie pojemniki, organizery tak, aby wszystko 

znalazło się w określonej dla danej procedury 
wanience materiałowej. 

Każda wanienka będzie służyła do określone-
go rodzaju leczenia (w niektórych procedurach i 
podczas pracy zespołowej będzie potrzeba kilku 
wanienek ). 

W praktykach jednoosobowych zakłada się ,że 
1 wanienka = 1 procedura /oprócz procedur wie-
loetapowych, które posiadać będą ten sam kolor 
lecz dodatkowe oznaczenie-taśmą  informujące o 
etapie pracy/

Sugeruje się, aby wanienki przechowywać w 
pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak 
pomieszczenie do sterylizacji. Można je również 
przechowywać na specjalnych stojakach w gabi-
necie zabiegowym.

Policz liczbę procedur (średnia), które lekarz 
wykonuje w ciągu tygodnia /przykład/

Korony i mosty = 12 razy w tygodniu 
Tryb Endo   = 6 razy w tygodniu
Kompozyty   = 12 razy w tygodniu
 Policz ilość tacek, kaset oraz uchwytów na 

przyrządy, które będą niezbędne w przypadku 
różnych rodzajów leczenia

Spójrz na liczby podane w punkcie 3 i podziel 
tą liczbę przez 4. Liczba 4 oznacza ilość dni 
otwarcia kliniki (zawsze należy zaokrąglać licz-
bę do góry ). 

Jeśli klinika otwarta jest 5 dni w tygodniu , po-
dziel przez 5.

Ergonomia w stomatologiiErgonomia rozumiana 

jest jako nauka stosowana 

zmierzająca do właściwego 

zaprojektowania, 

zorganizowania 

optymalnego rozmieszczenia 

przedmiotów tak, 

aby można je wykorzystywać 

w sposób jak najbardziej 

skuteczny i bezpieczny. 
Gabinet przed zastosowaniem zasad 
ergonomii...

... i po ich  zastosowaniu

porady
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Lusterka 
stomatologiczne

Przykład:
Korony i mosty 12:4 = 3 purpurowe tacki, 3 

kasety z instrumentami oraz 3 organizery po-
trzebnego typu + 3 x inne potrzebne instrumenty 
, narzędzia pomocnicze etc.

Endo 6:4 = 2 turkusowe tacki z kompletem po-
trzebnych narzędzi pomocniczych i instrumen-
tów w kasetach w tym samym kolorze

Kompozyty 12:4 = 3 niebieskie tacki z kom-
pletem potrzebnych narzędzi pomocniczych i 
instrumentów w kasetach w tym samym kolorze

Jeśli kierujesz kilkoma lekarzami, należy sto-
sować kroki 3 i 4 dla każdego lekarza. Tak więc, 
na procedurę Korony i mosty wszystkie tacki na-
leżałoby zamówić w kolorze purpurowym, ALE 
dla doktora X należałoby dodatkowo dokleić z 
taśmy pasek koloru żółtego, natomiast dla doktor 
Y koloru różowego. Kolor podstawowy oznacza 
rodzaj stosowanego leczenia, natomiast dodatko-
wy pierścień taśma/rączka informuje, dla którego 
lekarza dane narzędzia są przeznaczone.. 

Znakowanie narzędzi

Praktyka indywidualna
Umieść kolorowe pierścienie i taśmy identyfi-

kujące, na wszystkich narzędziach pomocniczych 
i instrumentach zgodnie z kolorem procedury.

Praca zespołowa
W pracy zespołowej będziemy stosować do-

datkowe oznaczenia identyfikujące. Kolor pod-
stawowy będzie odpowiadał danemu rodzajowi 
leczenia (np. purpurowy do oznaczenia procedu-

ry  Korony i mosty natomiast dodatkowy kolor /
taśmy , pierścienie/  będzie oznaczał danego le-
karza/gabinet  (np. różowy dr Y). 

Oznaczenie kolejności 
używania instrumentów.

Oznaczenie identyfikujące będzie umieszcza-
ne ukośnie. Informuje ono lekarza bądź asystę 
o kolejności używania instrumentów i pozwala 
szybką, ergonomiczną pracę.

Struktura organizacyjna zapewnia efek-
tywniejszy proces sterylizacji. Wprowadzenie 
struktury, która ma za zadanie uporządkowanie 
miejsca pracy powoduje ,że i proces sterylizacji 
staje się łatwiejszy. Kolorowe taśmy lub pierście-
nie na przyrządach ułatwiają ich identyfikację i 
porządkują układanie narzędzi. Kiedy sterylizu-
jesz narzędzia zgodnie z ustalonym porządkiem, 
proces staje się bardziej efektywny. Instrumenty 
umieszczane są w kolorowych kasetach zgodnie 
z ustaloną strukturą i kolejnością ich używania, 
następnie wraz z odpowiednio kolorystycznie do-
braną tacką używane są w gabinecie. Narzędzia 
są posegregowane i oddzielone od materiałów. 

Jak to działa?

Do gabinetu zabiegowego, gdzie wykonujemy 
określoną procedurę przynosimy tackę narzędziową 
oraz tacę materiałową określonego koloru. Wszyst-
kie potrzebne materiały jednorazowe wyjmowane 
są z szuflad.. Po skończonej pracy, wanienki prze-
nosimy do miejsca przechowywania zaś tacki do 
miejsca dezynfekcji i sterylizacji. Po sterylizacji 
umieszczasz tacki z zapakietowanymi narzędziami 
i założoną przykrywką  na swoim miejscu, do po-
nownego użycia.  Materiały mogą być uzupełniane 
są pomiędzy zmianami lub na koniec dnia. Tacki 
oraz wanienki można przechowywać w regałach. 

Podsumowując… wprowadzenie struktury or-
ganizacyjnej może przynieść wiele korzyści. Wa-
runkiem jest poświęcenie trochę czasu i energii z 
korzyścią dla Ciebie i Twojej praktyki. 
Stosowanie systemu Zirc, pozwala osiągnąć :
1. Lepszą produktywność: może przynieść 
oszczędność czasu/ nawet 1 godzinę dziennie/ 
zwłaszcza w procesie sortowania, dezynfekcji, 
sterylizacji
2. Lepsze gospodarowanie materiałami: 
mniejsze zużycie materiałów, lepszą kontrolę 
nad ilością zużywanych materiałów, kontrolę 
terminów ważności materiałów.
3. Eliminację ryzyka zakażeń personelu oraz 
pacjentów.

Ergonomia w stomatologii
Stomatologia jest zawodem, która angażu-
je zarówno umysł jak i ciało. Dobry widok 
jamy ustnej jest sprawą kluczową w pracy 
stomatologa. Specyficzna budowa anato-
miczna jamy ustnej utrudnia dostęp i wi-
doczność niektórych miejsc. Podczas pracy, 
lusterko jest jedynym przyrządem, który 
pozwala dojrzeć wszelkie zmiany i umożli-
wić prawidłowe wykonanie zabiegu. 

Ergonomia jest niezwykle ważna w 
stomatologii, istotnie ważne jest również 
zdrowie lekarza… Dentyści często, aby 
dostrzec zacienione miejsca w jamie ust-
nej wykonują swoją pracę w niewygod-
nych pozycjach. Leczenie pacjentów w 
niewygodnej, wygiętej pozycji, z czasem 
może prowadzić do różnych zmian zwy-
rodnieniowych, powodować bóle pleców 
oraz problemy z szyją, wpływać na kon-
dycję fizyczną i ogólny stan zdrowia . 

Istotne więc jest używanie lusterka, 
które zapewnia jasne i widoczne odbicie. 
I to zarówno  tradycyjnej  pracy  lekarza i 
asysty, jak i przy użyciu mikroskopu. 

Problem ten rozwiązują zupełnie lu-
sterka Zirc Crystal HD, które w porówna-
niu do lusterek tradycyjnych, odbijają o 
40% więcej światła. 

Ponadto uważa się, że metalowa głów-
ka lusterka jest niekiedy bardziej kłopotli-
wa w porównaniu do końcówki plastiko-
wej, zwłaszcza przy pracy z mikroskopem 
/odbicie światła/.

Lusterka Crystal HD wytwarzane są w 
formie płaszczyzny, która otoczona jest pla-
stikową obudową wykonaną z Microban² /
materiał ten przeciwdziała namnażaniu się 
bakterii/. Zastosowanie lusterka z wygodną 
plastikową główką pozwala bezpiecznie 
przycisnąć je do dna jamy ustnej, osiągnąć 
odpowiednią retrakcję oraz prawidłowo 
odbity obraz.

Dr Lauren Massey Williams
Stomatolog praktykujący w Floresville w Teksasie. 

Świadczy usługi dla pacjentów w różnym wieku. 
Prowadzi blog SmartDentalReviews.com, w którym 

znajdują się informacje dla stomatologów dotyczące 
produktów oraz wyposażenia gabinetów stomatolo-

gicznych, jak i leczenia endodontycznego.

porady porady
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O swoich do-
świadczeniach 
z codziennego 

stosowania urządzenia 
dozującego podtlenek 
azotu Masterflux, reak-
cjach lekarzy i pacjentów oraz jakości obsługi ze 
strony Dentomaxu, opowiada lek.stom. Michał 
Adamaszwili właściciel przychodni Flordent.

Na początek proszę powiedzieć, jak długo ko-
rzystacie Państwo z urządzenia Masterflux i co 
zadecydowało o wyborze tego właśnie sprzętu?

Z urządzenia dozującego podtlenek azotu Ma-
sterflux korzystamy już od około trzech miesięcy. 
U podstaw decyzji o jego zakupie stała przede 
wszystkim potrzeba zwiększenia komfortu za-
równo pracy lekarzy, jak i pacjentów. Sprzęt ma 
za zadanie uspokoić i rozluźnić osobę leczoną na 
fotelu dentystycznym, a najlepiej sprawdza się 
w przypadku dzieci i zestresowanych ludzi star-
szych. 

A czy na decyzję o zakupie urządzenia mieli 
wpływ także pacjenci? Czy zdarzało się wcze-
śniej Państwu słyszeć pytania o dostępność tego 
typu usługi?

Niestety nie, pacjenci w Polsce mają raczej 
niewielkie doświadczenie w stosowaniu przez 
gabinety dentystyczne podtlenku azotu. Zanim 
zakupiliśmy Masterflux, rzadko zgłaszały się do 
nas osoby poszukujące tego typu usługi. Sytuacja 
zaczęła się oczywiście zmieniać, gdy okazało się, 
jak w praktyce wygląda sedacja wziewna i jakie 
może przynieść korzyści.

Jak konkretnie zmieniło się funkcjonowanie 
Państwa kliniki po zakupie urządzenia Master-
flux? Czy inwestycja ta przyniosła spodziewane 
korzyści?

Wydaje mi się, że jeszcze zbyt krótko korzy-
stamy z nowego sprzętu, by z całą stanowczością 
powiedzieć, że spowodował on wyraźny przyrost 
pacjentów w naszym gabinecie. Nie mniej jednak 
coraz częściej zauważamy, że informacja o na-

szych usługach roznosi się niejako „pocztą pan-
toflową” – nasi zadowoleni klienci polecają nas 
swoim znajomym.

Korzystanie z podtlenku azotu w znacznym 
stopniu poprawia też wizerunek kliniki, która 
zaczyna być postrzegana nie jako synonim bólu, 
stresu i cierpienia, lecz zaczyna kojarzyć się z 
dbaniem o zdrowie w komfortowych warunkach.

„Poza tym, sedacja wziewna nie wywołu-
je traumatycznych przeżyć i sprawia, że ludzie 
chętniej wracają do gabinetów, kojarząc wizytę u 
dentysty jako coś przyjemnego. A to bez wątpie-
nia znacznie ułatwia nam pracę.”

A jak oceniacie Państwo samo urządzenie i jego 
codzienną obsługę?

Użytkowany przez nas sprzęt jest przede 
wszystkim, dzięki automatycznej kontroli prze-
pływu, absolutnie bezpieczny, co było dla nas 
priorytetem. Doceniamy również prostotę ob-
sługi – urządzeniem sterujemy za pomocą po-
kręteł i, co równie ważne, nie potrzeba do tego 
lekarza anestezjologa. Poza tym, niezwykle wy-

soko oceniamy poziom obsługi ze strony Den-
tomaxu.

Czy moglibyśmy wskazać, czym Masterflux wy-
różnia się na tle innych urządzeń tego typu do-
stępnych na rynku?

Oprócz wspomnianych przed chwilą bezpie-
czeństwa i łatwości obsługi, sprzęt firmy Tecno-
-gaz z całą pewnością wyróżnia się ciekawym 
designem, wysokiej jakości wykończeniem i er-
gonomią.

W naszym przypadku, na decyzję o wybo-
rze właśnie tego urządzenia, ogromny wpływ 
miała renoma producenta. Już od 6 lat, czyli od 
początku funkcjonowania naszego gabinetu, ko-
rzystamy ze sprzętu oferowanego przez włoskich 
producentów – i jesteśmy z tego wyboru bardzo 
zadowoleni. Wszystkie urządzenia spisują się 
znakomicie, nie mieliśmy więc powodu, by po 
raz kolejny nie zaufać sprawdzonemu dostawcy.

O zaletach urządzenia sporo już powiedzieliśmy, 
a czy jest coś, co Państwa zdaniem należałoby w 
nim poprawić?

Szczerze mówiąc, do tej pory w codziennej 
pracy nie zauważyliśmy żadnych większych 
wad urządzenia. Niewykluczone jednak, że przy 
dłuższym użytkowaniu trafimy na coś, co warto 
będzie w przyszłości w nim poprawić. Zwłasz-
cza, że sprzęt eksploatowany jest przez nas dość 
intensywnie, gdyż jako jedna z pierwszych przy-
chodni stomatologicznych w Polsce zdecydowa-
liśmy się zastosować od razu 3 Masterfluxy, wy-
konując instalację gazów medycznych.

rozmowa

Szczęśliwy pacjent i zadowolony lekarz
Stosowany do uspokajania pacjentów podtlenek azotu, czyli popu-
larny gaz rozweselający, staje się w Polsce coraz bardziej powszech-
ny. Lekarze doceniają wygodę pracy i przypływ nowych pacjentów, 
jakie zapewnia stosowanie w gabinecie sedacji wziewnej. Pacjenci 
z kolei przestają kojarzyć wizytę u dentysty jako coś nieprzyjemne-
go. Chętniej też dbają o stan swojego uzębienia i często polecają 
praktykę, w której się leczą, swoim znajomym.

Masterflux - wersja montowana 
na ścianie

Butle z gazem zostały zamontowane nie 
w gabinecie, ale w oddzielnym pomiesz-
czeniu
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Pacjent „roszczeniowy”
- granice odpowiedzialności...

„Med – Legis” Kancelaria 
Prawa Medycznego. 
www.med-legis.pl ul. 
Kopernika 9 lok. 15  
15-377 Białystok

§Zdarza się, że pacjent przyjmuje posta-
wę roszczeniową. Zdaje się, że dość 
komercyjny charakter usług stomatolo-

gicznych temu sprzyja. Pacjent przyjmuje za-
łożenie „płacę- wymagam”. Zadaniem lekarza 
stało się nie tylko wykonanie usługi medycznej, 
ale także stworzenie komfortowych warunków 
jej świadczenia. Prawo określa zarówno prawa 
jak i obowiązki lekarzy oraz pacjentów, które 
regulują wzajemne oczekiwania. Nieznajomość 
tych przepisów może prowadzić do nieporozu-
mień , a nawet konfliktów na linii pacjent- le-
karz. 

Przygotowanie lekarza do udzielania świad-
czeń medyczny powinno obejmować przy-
gotowanie procedur, zgodnych z wymogami 
prawnymi. Jak wiadomo „nieznajomość prawa 
szkodzi”, zatem polecam zapoznać się z regula-
cjami m.in. ustawy o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty* oraz ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta**, bądź literaturą 
dotyczącą tej tematyki.  

Znajomość tych przepisów istotnie wpływa 
nie tylko na bezpieczeństwo świadczonych 
usług, a co za tym idzie na satysfakcję pacjen-
ta i pozytywny wynik leczenia. Przestrzeganie 
obowiązków, takich jak informowanie pacjenta 
o  przebiegu leczenia i mogącym wiązać się z 
tym ryzykiem, czy też uzyskanie zgody na wy-
konanie świadczenia medycznego może zabez-
pieczyć lekarza w razie jakichkolwiek roszczeń 
pacjentów.  

Pojęcie świadczenia medycznego jest dość 
szerokie. Ustawa o działalności leczniczej***, 
określa je jako działanie służące zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdro-
wia oraz inne działania medyczne wynikające z 
procesu leczenia. W toku udzielania świadczeń 

lekarz jest zobowiązany do szeregu działań o 
charterze nie leczniczym, jak choćby prowa-
dzenie dokumentacji medycznej, wystawianie 
recept, orzekanie o niezdolności do pracy, które 
także wymagają wysokiej staranności. 

 
W przypadku naruszenia praw pacjenta, le-

karze oraz pozostały personel medyczny podle-
ga odpowiedzialności zarówno zawodowej, jak 
i cywilnej i karnej. Pacjent, który uważa, że jego 
dobra osobiste zostały naruszone lub zagrożone 
może skorzystać  z procedury składania skarg i 
wniosków np.  w wojewódzkim oddziale NFZ 
lub do biura Rzecznika Praw Pacjenta. 

Dlatego dużą wagę i staranność należy 
przywiązywać do prowadzenia  dokumentacji 
medycznej, która w postępowaniach wyjaśnia-
jących będzie stanowiła główny dowód. Znajo-
mość praw i obowiązków ułatwia postępowanie 
z pacjentami i chroni przed bezpodstawnymi 
roszczeniami. Warto wdrożyć procedury postę-
powania i udzielania świadczeń medycznych 
już na etapie Rejestracji. Istnieje także moż-
liwość stałej współpracy lub jednorazowych 
konsultacji z firmami doradczymi, które mogą 
pomóc opracować takie procedury, przeszkolą 
personel medyczny, a nawet będą sygnalizować 
zmiany w prawie, które dotyczą prowadzenia 
działalności leczniczej. 

Dominika Brulińska

 * Dz.U.2011.277.1634 j.t
  ** Dz.U.2012.159 j.t. 
 *** Dz.U.2013.217 j.t.

W procesie udzielania świadczeń medycznych 
niezwykle istotna jest relacja między lekarzem 
a pacjentem, która powstaje od pierwszego kon-
taktu. Postawa obu stron kształtuje jej charakter. 
Świadomość pacjentów co do ich praw jest coraz 
większa, za czym idą coraz większe wymagania. 

okiem prawnikarozmowa

Szczęśliwy pacjent i zadowolony lekarz

Z jakim odbiorem spotyka się sama metoda 
uspokajania podtlenkiem azotu? Jakie są na 
jej temat opinie lekarzy oraz jak oceniają ją pa-
cjenci?

Choć jak wspomniałem wcześniej, stosunko-
wo krótko stosujemy sedację wziewną w naszym 
gabinecie, a nasi stomatolodzy i pacjenci dopiero 
„oswajają się” z urządzeniami, z całą pewnością 
mogę stwierdzić, że podtlenek azotu wzbudza 
zachwyt, zarówno u pracowników, jak i u osób 
leczonych.

A co daje lekarzowi praca z pacjentem znieczu-
lonym w ten sposób? Czy Masterflux znacząco 
ułatwia leczenie?

Podtlenek azotu z całą pewnością skraca czas 
zabiegów, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza 
w przypadku młodszych, dużo mniej cierpli-
wych pacjentów. Ten typ znieczulenia pozwala 
także na stały kontakt z leczonym, nie ma on 
problemów z reagowaniem na różne polecenia 
stomatologa.

Poza tym, sedacja wziewna nie wywołuje 
traumatycznych przeżyć i sprawia, że ludzie 
chętniej wracają do gabinetów, kojarząc wizytę u 
dentysty jako coś przyjemnego. A to bez wątpie-
nia znacznie ułatwia nam pracę.

Kończąc naszą rozmowę, jak w kilku słowach 
podsumowałby Pan stosowanie podtlenku azotu 
w gabinetach dentystycznych?

Krótko mówiąc – udało się spełnić marzenia. 
Jeszcze kilka lat temu polscy lekarze nawet nie 
śnili o możliwości stosowania podtlenku azotu w 
codziennej pracy. Gaz ten znany był wyłącznie z 
filmów komediowych produkowanych w USA. 

Dziś możemy powiedzieć, że rynek usług 
stomatologicznych się zglobalizował. Dysponu-
jemy  sprzętem często lepszym niż nasi koledzy 
zza wielkiej wody i wiemy, jak używać go z ko-
rzyścią dla pacjenta.

Dziękuję za rozmowę.

Masterflux w wersji ściennej: wygodnie  
i estetycznie
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badamy trendy

Prosto z IDS

W kolejnym wydaniu magazynu 
Dentomax News postanowiliśmy 
zaprezentować wybrane produkty – 
nowości, które miały swoją premierę 
podczas tegorocznych targów stoma-
tologicznych IDS w Kolonii. Wybrali-
śmy urządzenia, które wyróżniają się 
pod wieloma względami – są inno-
wacyjne, pełne ciekawych rozwiązań 
i użytecznych funkcjonalności.

Wyjątkowo ciekawe urządzenie to Soprocare. U podstaw jego stworzenia 
leżała potrzeba pomocy dentystom podczas zabiegów profilaktycznych 
i periodontologicznych. Urządzenie, za pomocą kamery wykorzystują-
cej wyjątkową technikę fluorescencji, odpowiednio rozświetla tkankę w 
celu odkrycia próchnicy, a także nowego i starego kamienia nazębnego.

- Co ciekawe, Soprocare jako pierwszy produkt na rynku jest w stanie 
odkryć zapalenie dziąsłowe. A ustawiony na tryb dzienny sprzęt spraw-
dza się doskonale także jako kamera, umożliwiająca pełne badanie jamy 
ustnej pacjenta w wyjątkowo krótkim czasie.

Decydując się na Soprocare, dentyści otrzymują możliwość komplet-
nego leczenia profilaktycznego za pomocą jednego urządzenia.

fluorescencja w służbie 
wykrywania próchnicy

ostry i wyraźny obraz

Komfort Pracy
SOPIX wbudowany w tubus RTG:
l zawsze w zasięgu ręki!
l zapewnia łatwość użytkowania!
l eliminuje ryzyko uszkodzenia lub połamania czujnika!
l podnosi estetykę gabinetu!

Ogniskowa 0,7 mm w 
standardowym generatorze

0,4 mm ogniskowa 
w X-Mind Unity

Parametry takie jak kV, mA, czas ekspozycji w połączeniu z  
ogniskową rzędu 0.4mm sprawiają, że X-Mind Unity zapew-
nia bezkonkurencyjną jakość obrazu o wyższej niezawodno-
ści diagnostycznej.

Integracja czujnika wewnątrz generatora X-Mind 
Unity, w połączeniu z technologią ACE, zapewnia 
unikalną w skali światowej komunikację
Automatycznie dobiera czas ekspozycji - kiedy 
czujnik wewnątrzny SOPIX otrzyma odpowiednią 
ilość energii niezbędną do otrzymania najwyższej 
jakości obrazu, przesyła informację zwrotną do 
generatora o odcięciu emisji promieniowania.

Nowy wyświetlacz

Rewolucja w świecie rediologii. Nowy rentgen firmy Acteon Satelec
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wydajność i precyzja 

Camsight 
Explorer 

cyfrowe 
powiększenie

Oferowany przez firmę Camsight cyfrowy mi-
kroskop Explorer to system zapewniający cyfro-
we powiększenie obrazu jamy ustnej pacjenta, 
wyświetlane na żywo na ekranie monitora. Uzy-
skiwany w ten sposób, za pomocą kamery video 
obraz charakteryzuje się wysoką ostrością i wy-
razistością przy nawet 22-krotnym powiększeniu.

- Korzystając z urządzenia, pełną dokumen-
tację wizualną przeprowadzanego zabiegu (w 
postaci zdjęć lub nagrania video) możemy stwo-
rzyć za pomocą jednego kliknięcia. Następnie 
zapis ten może być udostępniany pacjentom lub 
współpracownikom – mówi przedstawiciel Den-
tomaxu.

Jak dodaje, Explorer sprawdza się doskonale 
także jako narzędzie dydaktyczne, pozwalając na 
tworzenie filmów edukacyjnych lub instruktażo-
wych, demonstrowanych podczas wykładów dla 
studentów czy innych lekarzy. A dzięki możliwo-
ści wyświetlania obrazu na kilku monitorach oraz 
podłączeniu do Internetu, wykonywane zabiegi 
mogą być na żywo transmitowane do szerokiego 
grona odbiorców.

Korzystanie z Explorera eliminuje także 
wszystkie problemy pojawiające się przy korzy-
staniu w pracy z luster. Kamera urządzenia ob-
raca się bowiem we wszystkich kierunkach, po-
zwalając dojrzeć każdy zakamarek ust pacjenta. 

Wbudowany, mechaniczny system soczewek 
Explorera gwarantuje ponadto łatwość obsługi, 
pozwalając użytkownikowi na powiększanie 
obrazu, ustawienie ostrości i regulację jasności 
zarówno za pomocą pedału nożnego, jak i przy-
cisku umiejscowionego na kamerze. A lepsze 
oświetlenie miejsca wykonywania procedury 
zapewnia zastosowanie mocnego, białego świa-
tła LED z mechanicznym, trzystopniowym re-
gulatorem.

Sprzęt ten sprawdza się więc w każdym aspek-
cie pracy – znajduje zastosowanie przy:
l diagnostyce,
l leczeniu zapobiegawczym,
l odbudowie,
l procedurach Perio/Endo/Prostho/Ortho,
l procedurach z użyciem implantów,
l stomatologii estetycznej.

Producent Explorera zadbał jednak nie tylko o 
jak najwyższą użyteczność sprzętu, duży nacisk 
został położony także na wygodę pracy. Urządze-
nie pozwala dentystom podczas zabiegu siedzieć 
w wygodnej, ergonomicznej i naturalnej pozycji, 
redukując przy tym znużenie, napięcie i nacisk 
na mięśnie pleców i szyi. Explorer pozwala więc 
pracować dłużej i bez bólu. Urządzenie na tle 
produktów konkurencji wyróżnia się także wy-
glądem – elegancko i atrakcyjnie zaprojektowany 
Explorer pasuje do każdego gabinetu.

Newtron P5 to proponowany przez firmę Sa-
telec piezoelektryczny skaler ultradźwiękowy, 
który łączy w sobie zalety potężnej technologii 
Newtron z opatentowanym Systemem Kodo-
wania Kolorem, zapewniając użytkownikowi 
równe, stałe i mocne wibracje podczas lecze-
nia.

- Urządzenie to charakteryzuje przede wszyst-
kim niespotykana wydajność oraz najszerszy 
wybór końcówek ultradźwiękowych dostępnych 

na rynku. Na tle produktów konkurencji Newtron 
P5 wyróżnia się także nowoczesną, dopasowaną 
do dzisiejszych standardów projektowych, obu-
dową.
l nowy design
l Technologia B LED – wykrywa płytkę nazębną
l jeszcze szersza gama tipów i unikatowy system 
irygacji
l specjalna aplikacja na smartphone lub tablet 
umożliwająca kierowanie skalerem. 
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Zapraszamy do współpracy!

Uzupełnienia stałe:
korona porcelanowa na podbudowie 
metalowej  ..........................................................190 zł
stopień ceramiczny ............................................ 40 zł
korona porcelanowa na podbudowie 
cyrkonowej ZirkonZahn  ................................350 zł
korona porcelanowa na podbudowie 
cyrkonowej LAVA  .............................................490 zł
korona metalowa lana  ..................................... 90 zł
korona metalowa licowana akrylem  ........110 zł
korona kompozytowa na włóknie 
szklanym  .............................................................170 zł
uzupełnienia onlay/inlay 
kompozytowe  ..........................................150/170 zł
wkład koronowo - korzeniowy pojedynczy 
(metoda pośrednia/bezpośrednia)  .......90/70 zł
wkład koronowo - korzeniowy złożony  ..120 zł

Uzupełnienia ruchome:
proteza szkieletowa  ........................................400 zł
proteza szkieletowa kombinowana:
- frezowana na koronie  .................................... 40 zł
- interlock  ............................................................. 30 zł
- zatrzask  .............................................................200 zł
dodatkowe elementy do protezy:
- wzmocnienie z siatki ...................................... 80 zł

- wzmocnienie z włókna szklanego  ............ 80 zł
- zęby Cosmo, Ivoclar  ........................................ 20 zł
szyna wybielająca  ............................................. 70 zł
punkt stymulacji woskowej wax-up  ........... 20 zł
proteza szkieletowa z klamrą ciągłą  .........450 zł
szynoproteza  ....................................................500 zł
klamra acetalowa  ............................................100 zł
proteza całkowita akrylowa  .........................170 zł
proteza częściowa akrylowa od 5 zębów  150 zł
proteza częściowa akrylowa do 4 zębów  130 zł
podścielenie miękkie/twarde  .....................100 zł
naprawa  ................................................................ 40 zł
każdy kolejny punkt  ......................................... 20 zł
szyna zgryzowa  ................................................100 zł
korona tymczasowa  ......................................... 30 zł

ORTODONCJA:
Aparaty ruchome:
Płytka Schwarza  ...............................................120 zł
Twin Block  ..........................................................250 zł
Doppelplatte  .....................................................250 zł
Płytka Baltersa  ..................................................150 zł
Aparat Blokowy  ................................................140 zł
Aparat Klammta  ...............................................150 zł
Płytka retencyjna  .............................................120 zł
Deprogramator  ................................................150 zł
Płytkoproteza  ....................................................130 zł

Aparaty stałe (lutowane):
Quad Helix ..........................................................100 zł
Bihelix  .................................................................... 90 zł
Aparat Hyrax  .....................................................250 zł
Aparat Hassa  .....................................................250 zł
Aparat Nace’a  ...................................................... 90 zł
Łuk podniebienny  ............................................. 90 zł
Łuk językowy ....................................................... 90 zł
Utrzymywacz przestrzeni  ............................... 50 zł
Lip Bumper  ........................................................100 zł

Prace dodatkowe:
Modele diagnostyczne  .................................... 30 zł
Naprawa aparatu
(1-wszy element/kolejny)  ........................... 40/8 zł
Elementy dodatkowe  ..........................................5 zł
Śruby:
- Fischera  ............................................................... 20 zł
- Zawiasowa  ......................................................... 30 zł
- Bertoniego  ........................................................ 70 zł
Kalkomania  .............................................................5 zł
Punkt lutowany  ......................... +50% ceny pracy

Prace z tworzyw termoplastycznych:
Retainer Osamu  ...............................................100 zł
Szyna relaksacyjna  ..........................................100 zł
Nakładka do wybielania  .................................. 70 zł

C E N N I K

l Zawsze solidnie i precyzyjnie
l Zawsze na czas
l Zawsze profesjonalnie
l Lab Estetic: Zawsze.

Most kompozytowy (może być również wykonany z cyrkonu) Lutowany aparat Hyrax 
(ortodoncja)

Płytka Schwarza (ortodoncja)
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Wkłady koronowo-korzeniowe z zatrzaskiem 
kulkowym 

proteza szkieletowa górna Twin Block  (ortodoncja) 

l Nowoczesny sprzęt i technologie (CAD-CAM)
l Kompleksowy zakres usług
l Pełni pasji i zaangażowania technicy

Lab Estetic: Nie mamy przerw urlopowych!

Zapraszamy do współpracy!

Zasady i warunki współpracy:
l Na terenie Białegostoku, dowóz prac GRATIS!
l Dostarczamy prace do każdego miejsca w Polsce 
    (przesyłka tylko 10 zł!)
l Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań logistycznych: UPS 
l Gwarancja krótkich terminów realizacji zleceń
l Wszystkie prace objęte są gwarancją
l Dołączamy instrukcje i certyfikaty

Laboratorium Protetyczne Lab Estetic 
Białystok, ul. Nowowarszawska 32/2

Godz. pracy (pon. - pt.): 8 - 18
tel. 608 038 833, 857423429 

e-mail: monika.klimczuk@gmail.com
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i... taniej
Od początku roku w firmie Dentomax obo-

wiązuje nowy, wyjątkowo atrakcyjny 
program lojalnościowy dedykowany dla 

klientów, którzy zdecydują się na systematycz-
ne zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego 
funkcjonowania swojego gabinetu. W ramach pro-
mocji, klienci mają możliwość gromadzenia punk-
tów, które następnie mogą wymieniać na atrakcyjne 
i wartościowe nagrody rzeczowe. Więcej na temat 
programu w rozmowie z Sylwią Dawidowicz, ko-
ordynatorem działu sprzedaży Dentomaxu.

- Program trwa już kilka mie-
sięcy. Jakie są wasze pierwsze 
spostrzeżenia? Cieszy się zain-
teresowaniem klientów?

Tak, to co nas bardzo cieszy, 
to fakt, że rzeczywiście coraz 
większa liczba klientów de-
cyduje się dołączyć do programu. Programów 
lojalnościowych jest na rynku wiele. Prawie 
każdy z nas nosi w portfelu co najmniej kilka 
kart – stacje benzynowe, sklepy odzieżowe, re-
stauracje – dziś już niemal każdy oferuje swoim 
klientom szansę, na korzystanie z ich usług na 
specjalnych zasadach – w ramach właśnie po-
dobnych programów. To po prostu działa. Każ-
dy lubi otrzymać coś ekstra, coś dodatkowego, 
prezent, który stanowi swoistą nagrodę za lojal-
ność. Podobnie jest i w naszym przypadku. W 
zamian za to, że klient przystąpi do programu, 
czyli zadeklaruje się w kwestii systematycznych 
zakupów może otrzymać w zamian szansę zdo-
bycia wyjątkowo atrakcyjnych nagród.

- Ale nagrody to nie wszystko. Na co jeszcze 
można liczyć, decydując się na współpracę.

Oczywiście, nagrody to tylko jeden z elemen-
tów promocji. Oprócz tego, klienci mogą zama-
wiać produkty w specjalnych cenach. Ta oferta 
nie dotyczy niestety – przynajmniej na razie – 
sprzętu i urządzeń, ale w ofercie promocyjnych 
produktów dla naszych lojalnych klientów jest 
pełna gama produktów na co dzień potrzebnych 
w każdym gabinecie stomatologicznym. 

Każdy, kto przystąpi do programu może też zu-
pełnie bezpłatnie brać udział w specjalnych szko-
leniach produktowych, poświęconych nowościom 
na rynku materiałów czy urządzeń, a 
także warsztatów szkoleniowych z 
zakresu obsługi i konserwacji sprzętu. 
Swoistą gratką są natomiast organizo-
wane co pewien czas szkolenia z pu-

blic relations dedykowanych dla 
stomatologów. „Lojalni” mogą 
w nich uczestniczyć również zu-
pełnie za darmo. Zatem pakiet 
usług i profitów, jaki wiąże się z 
przystąpieniem do programu jest 
naprawdę szeroki, bogaty i inte-
resujący.

- Powiedzmy może, co należy zrobić, aby przy-
stąpić do programu.

To wyjątkowo pro-
ste. Wystarczy pobrać z 
naszej strony interneto-
wej kartę zgłoszeniową, 
wypełnić ją, podpisać i 
przekazać albo naszym 
przedstawicielom handlo-
wym, wysłać pocztą lub 

dostarczyć ją osobiście do siedziby firmy, przy oka-
zji zakupów. Choć czynności te, nie są ani skompli-
kowane, ani czasochłonne, rozumiem, że nie każdy 
ma czas, żeby tym się zająć. Dlatego w aktualnym 
wydaniu Dentomax News drukujemy formularz 
programu. Wystarczy go wyciąć, wypełnić i prze-
kazać nam w najwygodniejszy dla siebie sposób. 

- Czy, aby wziąć udział w programie trzeba robić 
zakupy tylko w sklepie – na miejscu?

Ależ nie! Nie ma to znaczenia, w jaki sposób 
zostaną złożone zamówienia. Można to robić 
osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem na-
szych doradców terenowych, a także klikając 
w sklepie internetowym. Możliwości zatem jest 
wiele. Wszystko zależy od indywidualnych pre-
ferencji i potrzeb.

- Powiedzmy zatem dokładnie na czym polegają 
zasady programu.

 Po pierwsze trzeba się zarejestrować – o tym 
już powiedzieliśmy. Po rejestracji, każdemu klien-
towi biorącemu udział, zostanie założone specjal-
ne konto, na którym będą gromadzone punkty, 
przyznawane w zamian za zakupy. Minimalna 
wartość miesięcznego zamówienia to 1000 zł. Za 
każdy dokonany zakup powyżej tej kwoty uczest-
nicy otrzymują odpowiednią ilość punktów, które 
następnie mogą wymieniać na nagrody. 

- Więc co miesiąc można 
sprawdzić stan swojego 
konta punktowego i wybrać na-
grodę?

Nie. Punkty rozliczane są kwartalnie. 
Po upływie trzech pełnych okresów rozli-
czeniowych można sprawdzić stan konta 
punktowego i zdecydować: albo zamie-
niamy zgromadzone punkty na nagrody, 
albo zbieramy je dalej „polując” na cen-
niejszy prezent. Punkty są sumowane i 
nieprzeterminowują się, zatem spokojnie 

można zbierać punkty z przeznaczeniem na cen-
niejszą nagrodę. 

- Dziękuję za rozmowę.

Piłka nożna Puma 20

Pendrive 16 GB 25

PARKER pióro + długopis 30

Szlafrok męski lub damski 35

Patelnia Berghof grillowa 40

Zestaw noży Berghof 40

Czajnik bezprzewodowy PHILIPS 45

Odtwarzacz MP3 2G 
ze słuchawkami SONY 

65

Perfumy damskie lub męskie 70

Zestaw klocków LEGO CITY 
posterunek policji 
lub LEGO FRENDS stajnia 

90

Zestaw kluczy STANLEY 90

CB Radio 90

Nawigacja samochodowa 80

Kuferek podróżny 100

Odkurzacz PHILIPS 105

Tablet 7” 120

Elegancka torebka firmy Batycki 135

Miniwieża Pionieer 170

Basen ogrodowy 160

Ekspres ciśnieniowy 
z młynkiem do kawy SOLEC 

220

Rower Olimpic 240

NaGrody
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Zanim przedstawimy pewne rozwiązania, 
które każdy lekarz może z powodzeniem 
zaimplementować w prowadzonej przez 

siebie działalności, zanim też omówimy zagad-
nienia związane z public relations (PR) i poda-
my konkretne przykłady działań, które można 
zrealizować „pod własnym dachem”, najpierw 
dla pełnego zrozumienia kwestii, musimy jednak 
rozpocząć od podstaw – od początku, czyli od 
marketingu właśnie. 

Bez marketingu ani rusz...

Wielu lekarzy – przedsiębiorców, wychodzi 
z założenia, że o co jak o co, ale o marketing 
to dbać nie powinienem. Najważniejsze jest 
przecież leczenie, jakość świadczonych usług, 
satysfakcja pacjenta. Owszem, to ważny, ba 
– może nawet rzeczywiście najważniejsze, 
ale bez marketingu, bez wdrożenia odpowied-
nio przemyślanej strategii marketingowej 
przyszłość gabinetu może być bardziej niż 
mglista. Dlaczego? Bo marketing to podstawa 
zarządzania każdą firmą. Zarządzanie to nie 
tylko dysponowanie swoimi środkami, dbanie o 
odpowiednią jakość, o personel, sprzęt. Bo cóż 
z tego, jeżeli swoją uwagę poświęcimy tylko na 
te aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
nie zwracają się ku kwestiom marketingowym, 
skoro liczba pacjentów będzie spadała, zamiast 
nowych, będą wciąż ci sami? A przecież każdy 
pacjent w końcu będzie miał już wszystkie 
zdrowe zęby. I co wtedy? 

Jasne, ktoś powie, że w tej branży najważ-
niejszy jest „marketing szeptany”, pozytywne 
opinie przekazywane z ust do ust. Naturalnie! 
Ale jeżeli nie wszystko w naszej firmie – klinice 
będzie działało prawidłowo, to nie powinniśmy 
liczyć na to, że wciąż będą do nas trafiać kolejne 
osoby.

Marketing to element zarządzania – dodajmy 
– jeden z podstawowych. Nie wolno o nim nie 
pamiętać, nie wolno go bagatelizować, nie przy-
wiązywać doń należnej uwagi. Twórca współcze-
snego marketingu i jego teorii – Philip Kottler – 
opracował schemat nazywany „Marketing MIX” 
- czyli marketingowy koktail. 

W tym ujęciu marketing składa się z czterech 
podstawowych elementów: Produkt, Miejsce, 
Cena i Promocja. Każdą firmę, każdy projekt biz-
nesowy – w tym również każdy gabinet stomato-
logiczny czy klinikę można opisać przy pomocy 
tych czterech elementów. Każda firma – stoma-
tologiczna również – posiada określony produkt 
lub produkty, które sprzedaje w określony spo-
sób, które też kosztują pewną kwotę. Te produk-
ty muszą też być odpowiednio promowane. Bez 

tego, nikt przecież nie dowie się o tym, co może-
my zaoferować, w jaki sposób i za ile.

Ustalamy ceny: z prądem, czy pod prąd?

Po pierwsze to cena. Każdy produkt ma określo-
ną cenę - „ileś kosztuje”. To jasne. Problemem jest 
jednak ustalenie jej wysokości. Jaka więc powinna 
być cena za usługi oferowane przez stomatologów? 
Wiadomo, z jednej strony uwzględniająca możli-
wości nabywcze potencjalnych klientów, z drugiej 
pozostająca w kontekście do konkurencji, z trzeciej 
zaś – zgodna z rachunkiem ekonomicznym. A zatem 
jaka? Ktoś powie – średnia. I słusznie. O ile wysoką 
cenę – znacznie wyższą niż ta, ustalona przez więk-
szość konkurencyjnych firm możemy próbować wy-
jaśniać ponadprzeciętną jakością usługi. Pół biedy, 
jeżeli mamy na to twarde argumenty: np. zatrudniany 
w klinice wyjątkowej sławy specjalista, albo inno-
wacyjna, niedostępna w okolicy metoda, lub sprzęt 
– najwyższej klasy, wyróżniający się, najnowszy. 
Jeżeli mamy za sobą tego typu „armaty”, wówczas 
śmiało możemy myśleć o tym, aby ceny usług ustalić 
na wyższym poziomie. Ale jeśli jest inaczej -biada 
nam. Dobrze nie będzie. Zbyt wysokie ceny, a przede 
wszystkim brak podstaw  do tego, aby ustalić je na 
takim właśnie poziomie sprawi, że pacjentów nie 
będzie nam przybywać, a wręcz odwrotnie. W przy-
padku wysokich cen, musimy jednak pamiętać o od-
powiedniej komunikacji na ten temat. Komunikacji 
prowadzonej w sposób właściwy, subtelny ale  prze-
konywający. Jak? Wystarczy, jeżeli umieścimy na 
naszej stronie internetowej odpowiednie informacje 
na temat wyposażenia gabinetu, owego „wyjątkowej 
klasy specjalisty” lub poinformujemy potencjalnie 
zainteresowanych pacjentów dlaczego nasze ceny są 
takie, a nie inne. Bo liczy się komunikacja, poparta 

mocnymi, wyrazistymi argumentami. Wtedy mamy 
szansę na sukces.

Za drogo źle, za tanio... jeszcze gorzej

Inaczej jest z ceną zbyt niską. Wielu przedsiębior-
ców, być może z pewnej zapobiegliwości, a może 
obawy lub przezorności, woli ustalać ceny niższe niż 
te, przeciętne. Jednak to nie jest dobra droga. Zbyt 
niska cena nie świadczy dobrze o jakości. Przecież 
nie ma (przynajmniej w ekonomii) cudów. Nic nie 
może dziać się bez powodu. Jeżeli obniżymy ceny to: 
albo decydujemy się na zmniejszenie dochodu, albo 
ograniczamy koszty w celu utrzymania ich na tym 
samym lub podobnym poziomie. A gdzie możemy 
szukać oszczędności? Np. na materiałach – kupując 
tańsze. Ale czy jesteśmy na to gotowi? Czy rzeczy-
wiście chcemy oferować przeciętną jakość za niską 
cenę? Chyba nie... Nie o to przecież chodzi. Rzecz w 
tym, aby pacjent, który wychodzi z wizyty chciał do 
nas jeszcze wrócić. Mało tego, aby również opowie-
dział o tym, w swoim środowisku, aby polecił nas i 
nasz gabinet. Czy jeżeli zdecydujemy się na niskie 
ceny i niska jakość to możemy być pewni, że pacjent 
będzie usatysfakcjonowany? 

Drugim obok ceny elementem Marketing MIX 
jest produkt. Gabinety stomatologiczne, to firmy 
oferujące wyjątkowe produkty – usługi medyczne. 
Warto uświadomić sobie, że leczenie kanałowe, pia-
skowanie, wybielanie czy prace protetyczne – to nic 
innego jak produkty. Każdy produkt – usługa me-
dyczna może różnić się od tego, kto i gdzie ją wyko-
nuje. To zaś właśnie, używając języka futbolowego 
„robi różnicę”. To – obok ceny – również sprawia, 
że jeden gabinet cieszy się większym zainteresowa-
niem niż drugi, znajdujący się za ścianą. Gdzie więc 
szukać tych różnic? Na sposób postrzegania usłu-
gi oferowanej przez dany podmiot wpływa szereg 
czynników: sprzęt i materiały wykorzystywane do 
jej realizacji, doświadczenie, popularność, „sława” 
lekarza, który wykonuje zabieg, popularność dane-
go produktu. 3-4 lata temu rozpoczął się „boom” 
na wybielanie zębów. Pacjenci masowo ruszyli do 
stomatologów owładnięci chęcią śnieżnobiałego 
uśmiechu typu „Hollywood smile”. Dziś ta moda 
może nieco już przebrzmiała, ale wciąż wybielanie 
to niezwykle popularna i dochodowa usługa stoma-
tologiczna. Sytuację tę bardzo szybko dostrzegli le-
karze, niemal masowo zaopatrując się w lampy wy-
korzystywane do wybielania podczas jednej wizyty.

Zapraszamy do lektury nowego cyklu 
na łamach „Dentomax News” poświęconego 

marketingowi i public relations.
Autor: Janusz Mroczkowski, 

właściciel agencji public relations Publicum. 
Doradza i współpracuje z firmami 

z branży medycznej i stomatologicznej.

nowy cykl Dentomax

Na kłopoty PR? 
Rozpoczynamy kolejny cykl 

publikacji, który będzie 
kontynuowany na łamach 

kolejnych wydań magazynu 
Dentomax News. Cykl po-
święcony sferze niezwykle 

ważnej, ale nie mniej intere-
sującej – kwestiom marke-

tingu i działań o charakterze 
public relations, jakie może 

i powinien podejmować 
gabinet stomatologiczny. 

Dziś pierwsza odsłona cyklu 
poświęcona marketingowi.
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Mikrosilniki protetyczne stanowią jeden 
z podstawowych elementów wyposaże-
nia pracowni protetycznych lub labora-

toriów techniki dentystycznej. Niektórzy stoma-
tolodzy używają ich także do podpiłowywania 
protez u pacjentów.

Jednak mikrosilniki przez dentystów wykorzy-
stywane są raczej sporadycznie, przez co nie są 
poddawane dużym i stałym obciążeniom. Uster-
ka urządzenia w tym przypadku jest więc mało 
prawdopodobna. 

- Zupełnie inaczej rzecz się ma w przypadku 
pracowni protetycznych, gdzie mikrosilniki uży-
wane są właściwie przez cały czas do szlifowania 
i opracowywania metalu, akryli czy odlewów 
gipsowych, co oznacza, że urządzenia te bardzo 
długo pracują „na wysokich obrotach” – wyjaśnia 
Paweł Aleksiejuk.

Drugim problemem zwiększającym ryzyko 
usterki sprzętu są także warunki, w jakich jest on 
użytkowany. Długa praca przy obróbce np. gipsu 
oznacza najczęściej duże zapylenie pomieszcze-
nia i przedostawanie się tego pyłu, poprzez otwo-
ry chłodzące, do wnętrza mikrosilnika, co może 
powodować szybkie uszkodzenie urządzenia.

Nie warto zwlekać z wymianą łożysk

Elementem mikrosilnika, w którym najczęściej 
pojawiają się usterki, są łożyska. Ich zużywanie się 
jest procesem naturalnym, którego, zwłaszcza przy 
długiej i częstej pracy, nie da się uniknąć. Nie ozna-

cza to jednak, że możemy w ogóle zapomnieć o ist-
nieniu łożysk w mikrosilniku i eksploatować go po-
nad miarę do momentu, gdy odmówi posłuszeństwa.

- Pierwszym sygnałem, na który należy zwró-
cić uwagę, jest zwiększający się hałas wydoby-
wający się z urządzenia. Najgorsze, co możemy 
w takiej sytuacji zrobić, to pracować dalej i cze-
kać, aż dźwięk ten przerodzi się w zgrzyt, łożysko 
się przegrzeje i mikrosilnik przestanie działać – 
przestrzega kierownik serwisu Dentomaxu.

Wymiana łożyska, które wydaje niepokojące 
odgłosy, jest bowiem zabiegiem prostym i stosun-
kowo tanim. Jeśli zaś tego w odpowiednim mo-
mencie nie zrobimy, to za sprawą uszkodzonego 
łożyska, awarii (spiłowaniu lub skrzywieniu) ulec 
mogą inne, wewnętrzne elementy mikrosilnika. 
Konsekwencje, zwłaszcza finansowe, będą tym 
bardziej bolesne, jeśli nasze urządzenie nie posia-
da zabezpieczenia odcinającego zasilanie w przy-
padku pojawienia się różnego rodzaju przeciążeń.

Zacisk, kabel i zasilacz

Kolejną, nierzadko pojawiającą się usterką 
mikrosilnika, jest uszkodzenie zacisku, czyli me-
chanizmu trzymania wiertła. Awarię taką trudno 
przeoczyć – wiertło zaczyna się ślizgać lub wypa-
dać, albo, z drugiej strony, w ogóle nie możemy go 
włożyć.

Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy, 
podobnie jak w przypadku łożysk, są warunki 
higieniczne. Zabrudzenie sprzęgła zacisku wier-
tła powoduje bowiem, że niektóre elementy od-
powiedzialne za podnoszenie mechanizmu nie 
do końca się otwierają lub zamykają, gdyż na 
swojej drodze napotykają przeszkodę w postaci 
wspomnianego wcześniej pyłu osadzonego na 
poszczególnych częściach urządzenia.

Zdarza się też tak, że pod wpływem użytko-
wania „wypracowaniu” ulega zacisk wiertła. Jeśli 
wiertło nie jest trzymane pełną siłą, zaczyna się w 
zacisku lekko obracać, dodatkowo szlifując przy 
tym trzymający je mechanizm. W takim przypad-

ku konieczna jest wymiana samego zacisku.
- Podczas pracy z mikrosilnikiem warto także 

zwracać uwagę na kabel łączący prostnicę z za-
silaczem. Konieczność częstych zmian pozycji i 
wykonywania ruchów pod różnymi kątami po-
woduje wielokrotnie przełamywanie czy zagina-
nie tego kabla, co prowadzi do jego uszkodzenia, 
zwłaszcza przy wtyczkach – zauważa ekspert.

Sporadycznie awarii ulega też sam zasilacz, a 
dokładniej elektronika układu zasilającego mi-
krosilnik. Usterka tego typu wiąże się z wymianą 
płyty lub z wizytą u elektronika.

Większość mikrosilników protetycznych kryje w 
swoim wnętrzu tzw. szczotki, które także okresowo 
należy wymieniać. Elementy te odpowiadają za do-
starczenie napięcia do wirnika- ruchomego elemen-
tu silnika. Szczotki w trakcie pracy ślizgają się po 
wycinkach komutatora na wirniku, przez co po ja-
kimś czasie ścierają się, pozostawiając we wnętrzu 
pył, który może powodować słaby styk elektrycz-
ny. W efekcie tego możemy zauważyć przerywaną 
pracę urządzenia lub poczuć z jego wnętrza zapach 
spalenizny, będące sygnałem do wymiany szczotek. 
Czynność wymiany szczotek nie dotyczy z kolei 
silników potocznie nazywanych jako „bezszczotko-
we”. Z uwagi na bardziej skomplikowaną konstruk-
cję silnika są one jednak nieco droższe. 

Łatwiej zapobiegać, niż naprawiać

Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie da się cał-
kowicie uniknąć problemu zużywania się łożysk. 
Możemy jednak znacznie odłożyć w czasie mo-
ment konieczności ich wymiany, jeśli tylko zadba-
my o odpowiednie warunki pracy w gabinecie.

Paweł Aleksiejuk podpowiada: Ogromny 
wpływ na uszkodzenia łożysk w mikrosilnikach 
ma unoszący się w pomieszczeniu pył, którego 
drobne ziarenka trafiają do wnętrza urządzenia. 
Dlatego ważne jest aby przy stanowisku pracy 
mikrosilnikiem był zamontowany tzw. wyciąg , 
do którego trafiają wszystkie „produkty uboczne” 
pracy technika.

zgrzyty

Zadbane i sprawne 
mikrosilniki

Na łamach kolejnego odcinka Zgrzytów, podejmujemy temat 
mikrosilników protetycznych. Wraz z Pawłem Aleksiejukiem, 

kierownikiem serwisu w firmie Dentomax, przedstawimy najczęściej 
spotykane usterki oraz wyjaśnimy, które z nich stanowią naturalny ele-

ment procesu zużywania się części składowych urządzenia, a których 
– przy odpowiedniej obsłudze przez personel – można łatwo uniknąć.

Mikrosilnik protetyczny tuż przed naprawą. 
Na zdjęciu widać pył, który znajdował się wewnątrz 

obudowy
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Jeśli producent przewidział taką możliwość, 
raz na jakiś czas mikrosilnik warto też we wła-
snym zakresie rozebrać i wyczyścić przy pomo-
cy sprężonego powietrza, bez używania wody. 
Tak samo postępujemy, jeśli po skończonej pracy 
widzimy w okolicach wiertła znaczną ilość na-
gromadzonego pyłu.

W żadnym wypadku nie powinniśmy zaś sa-
modzielnie smarować łożysk! Wbrew powszech-
nie panującemu przekonaniu, nie tylko nie po-
prawi to pracy mikrosilnika, a wręcz spowoduje 
dalsze problemy. Łożyska z zewnątrz powinny 
być suche, więc smar, który na nie nałożymy tylko 
zmiesza się z pyłem tworząc trudną do usunięcia i 
blokującą działanie urządzanie, maź. Uszkodzone 
łożysko trzeba po prostu wymienić na nowe.

Stosunkowo najłatwiej uniknąć zaś usterek kabla 
zasilacza. W tym przypadku niezbędne będą jedynie 
ostrożność i zdrowy rozsądek – powinniśmy wypra-
cować sobie takie ruchy, które pozwolą uniknąć za-
łamywania czy nadmiernego ciągnięcia przewodu.

Odrobina uwagi to znacznie mniej kłopotów
By dłużej cieszyć się bezawaryjną pracą mi-

krosilnika protetycznego, warto zwrócić także 
uwagę na jakość używanych wierteł. Stare, zu-
żyte i „wypracowane” egzemplarze mogą mieć 
nieco mniejszą średnicę, przez co powstaje luz 
lub pojawia się tarcie pomiędzy wiertłem a zaci-
skiem, powodując usterkę tego ostatniego.

Generalną zasadą w obsłudze omawianego urzą-
dzenia jest więc kontrolowanie jego stanu technicz-
nego we własnym zakresie. A oddając mikrosilnik 
do serwisu warto dokonać przeglądu wszystkich 
jego elementów – tak, aby przy okazji wymiany 
hałasującego łożyska naprawić też widoczne już 
początki uszkodzenia prostnicy, zacisku czy kabla. 
Z całą pewnością pozwoli nam to oszczędzić sobie 
czasu i kłopotów.

Walka z nielegalnym 
wybielaniem zębów

Nasi brytyjscy koledzy ponownie zabrali się 
za sprawę zabiegów wybielania zębów wykony-
wanych przez osoby do tego nieuprawnione.

British Dental Association (BDA) wystoso-
wała kolejny apel do swoich członków, aby nie 
pozostawali obojętni wobec coraz powszechniej-
szej praktyki wybielania zębów, wykonywanego 
przez nie-profesjonalistów.

Dr Stuart Johnson, członek władz BDA, za-
apelował aby lekarze dentyści zgłaszali takie fak-
ty do odpowiednich władz.

Chodzi również o to, aby dentyści ostrzegali 
pacjentów przed konsekwencjami zabiegu wy-
bielania wykonywanego przez niefachowców. 
W tym celu zachęca się praktyki do wywieszania 
plakatów przygotowanych przez BDA - „7 things 
you didn’t know about Teeth Whitening”.

- Zachęcam stomatologicznych profesjona-
listów aby wzięli czynny udział w tej kampanii 
poprzez zgłaszanie takich przypadków do GDC 
and Trading Standards oraz wywieszając plakaty 
przygotowane przez BDA – zachęca dr Johnson.

Ciekawe, czy akcja zwalczania „whitening 
cowboys” przez naszych brytyjskich kolegów 
przyniesie spodziewane rezultaty.

na podstwie dentistry.co.uk, Źródło: dentonet.pl

Będą nowelizacje kilku 
ustaw medycznych

Jak informuje portal medycynaprywatna.pl, 
w resorcie zdrowia przygotowywane są nowe-
lizacje kilku ustaw, w tym ustawy o prawach 
pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz o sys-
temie informacji w ochronie zdrowia. Zmiany 
będą dotyczyły także ustawy o konsultantach 
krajowych.

W przypadku tej pierwszej resort zdrowia roz-
waża wprowadzenie zmian w zakresie działania 
komisji odszkodowawczych, zmiany dotyczące 
wzorów wybranych dokumentów medycznych, 
postępowania z dokumentacją medyczną po 
zakończeniu działalności leczniczej oraz zasad 
udostępniania oryginałów dokumentacji me-
dycznej.

Jak poinformował portal Piotr Warczyński, 
dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony 
Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, zakres tych 
zmian jest przedmiotem sporu pomiędzy MZ a 
Rzecznikiem praw pacjenta, który postuluje roz-
szerzenie tych zdarzeń także na procedury z za-
kresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz 
podstawowej opieki zdrowotnej.

źródło: medycynaprywatna.pl, dentonet.pl

Spór o paragony trwa
Do tej pory na paragonie fiskalnym lekarz mu-

siał napisać ogólnie o udzielonej usłudze np. „po-
rada stomatologiczna”, fiskusowi jednak przesta-
ło to wystarczać.

Wścibskim urzędnikom medycy wypowiadają 
wojnę – szczegółowe informacje na paragonie ła-
mią tajemnicę lekarską.

Jak podają portale medyczne dociekliwość fi-
skusa w niektórych województwach sięgnęła ze-
nitu. Urzędnicy chcą wiedzieć prawie wszystko o 
wykonanej usłudze.

Na działania fiskusa skarżą się głównie den-
tyści. Urząd Skarbowy bowiem na paragonie fi-
skalnym domagał się doprecyzowania usługi np. 
którego zęba dotyczyło wstawienie plomby.

Fiskus forsuje zmiany i nie trudno się domyśleć 
dlaczego. Urząd Skarbowy chce wiedzieć  jaki 
faktyczny obrót mają prywatne gabinety. Tym sa-
mym będzie mógł rozliczyć „dokładniej” lekarzy.

Obowiązek wypisywania wszystkiego na pa-
ragonie fiskalnym może jednak napotkać na trud-
ności techniczne, w kasie fiskalnej można wpisać 
tylko 9 rodzajów usług. 

            Źródło: dentonet.pl

Przetwarzanie danych osobowych 
– coraz więcej kontroli

Na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 
2012 roku między GIODO a PIP, inspektorzy PIP 
mogą sprawdzać prawidłowość przetwarzania 
danych osobowych. Kontrola taka może także 
zdarzyć się u lekarza dentysty, który przechowuje 
dane swoich pacjentów. Czeka nas ponad 80.000 
tyś kontroli więcej w ciągu roku.

Należy pamiętać, że dane osobowe to nie tylko 
imię i nazwisko czy numer pesel pacjenta. Pod 
pojęciem danych osobowych rozumiemy także 
adres e-mail czy numer telefonu.

Lekarz powinien zwrócić szczególną uwagę 
na to czy prawidłowo przechowuje oraz przetwa-
rza dane osobowe pacjentów, takie dane są szcze-
gólne tzw. dane wrażliwe.

Wykrycie nieprawidłowości w przetwarzaniu 
danych osobowych przez GIODO lub PIP, może 
skutkować nakazem zaprzestania przetwarzania 
danych osobowych, grzywną lub karą pozbawie-
nia wolności do lat 2.

     Źródło: dentonet.pl

zgrzyty Halo! Co w branży?

PARTNER CYKLU

DENTONET
partnerem „Zgrzytów”! 

Ogólnopolski portal dentystyczny: Dento-
net, znany praktycznie wszystkim polskim 
stomatologom został partnerem Dentoma-
xu przy realizacji naszego cyklu porad tech-
nicznych pod hasłem „Zgrzyty”. W ramach 
współpracy porady, które publikujemy na 
łamach kolejnych wydań magazynu Dento-
max News będą również dostępne w inter-
necie – w specjalnie stworzonej do tego celu 
zakładce na portalu Dentonet. Wierzymy, że 
współpraca Dentomaxu i wydawcy Dento-
netu przyniesie wyłącznie same korzyści, 
przede wszystkim dla naszych czytelników.

Subiektywny przegląd newsów 
z rynku stomatologicznego

Partnerem przeglądu informacji z rynku 
stomatologicznego jest portal Dentonet.pl
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Wprowadzenie
Leczeniu endodontycznemu z´bów
cz´sto towarzyszy du˝a utrata tkanek
twardych zwiàzana z procesem, który do
tego leczenia doprowadzi∏, np. z rozleg∏à
próchnicà, du˝ymi wype∏nieniami czy z∏a-
maniem z´ba. W takich przypadkach
zwykle istnieje potrzeba stworzenia od-
budowy core build-up, która zapewnia re-
tencj´ i odpornoÊç, niezb´dne do uzyska-
nia przewidywalnych efektów leczenia 
z zastosowaniem koron protetycznych.
W niniejszym artykule omówiono proces
doboru materia∏ów i przedstawiono szyb-
kà technik´ wykonania kompozytowej
odbudowy core build-up w drugim dol-
nym trzonowcu, bez u˝ycia wk∏adu koro-
nowo-korzeniowego.
Pytanie o wk∏ad
Lekarze zajmujàcy si´ stomatologià od-
twórczà cz´sto stajà przed decyzjà doty-
czàcà umieszczenia wk∏adu koronowo-
korzeniowego w kanale przed odbudowà
zr´bu z´ba. Obecnie wk∏ady z w∏ókien
szklanych ca∏kowicie zastàpi∏y popularne
w przesz∏oÊci i zak∏adane rutynowo stan-
dardowe lub indywidualne wk∏ady meta-

lowe z metalowymi rdzeniami.1 Historycz-
nie, powodem do stosowania wk∏adów 
z metalu by∏y twierdzenia, ˝e z´by leczo-
ne endodontycznie stajà si´ kruche 
w wyniku utraty wilgoci, wi´c wymagajà
zastosowania dodatkowego wzmocnie-
nia wk∏adem metalowym. Badania nauko-
we wykaza∏y jednak, ̋ e nie jest to prawda
– zawartoÊç wilgoci i kruchoÊç z´bów le-
czonych kana∏owo nie ro˝nià sí  istotnie od 
z´bów ̋ ywych.2-3 Ponadto, badania wyka-
za∏y, ˝e wk∏ady nie tylko nie wzmacniajà
z´bów leczonych endodontycznie, ale
wr´cz mogà je os∏abiç w wyniku posze-
rzenia kana∏u, niezb´dnego do wykonania
i osadzenia wk∏adu.4-10 RzeczywiÊcie, z∏a-
mania korzeni wymieniano jako drugà
najcz´stszà przyczyn´ niepowodzeƒ 
w przypadku wk∏adów koronowo-korze-
niowych i odbudowy zr´bu.11-13 W Êwietle
tych okolicznoÊci oraz  faktu, ˝e opraco-
wanie do wk∏adu niesie ze sobà ryzyko
perforacji czy zaburzenia wype∏niania ka-
na∏u korzeniowego, logicznym wydawa-
∏oby si´ zaniechanie, w miar´ mo˝liwoÊci,
wykonywania odbudowy z retencjà na
wk∏adzie.  Jak si´ wydaje, jedynà funkcjà
wk∏adów koronowo-korzeniowych jest
utrzymanie materia∏u odbudowujàcego,
wi´c w sytuacjach dostatecznej iloÊci lub

odpowiedniej konfiguracji tkanek twar-
dych nale˝a∏oby unikaç tej opcji lecze-
nia.14 Dzi´ki obecnoÊci Êcian wewn´trz-
nych i g∏´bokiej komory z´ba, trzonowce
powinny rzadko, je˝eli w ogóle, wymagaç
zastosowania wk∏adu. 
Najnowsze badania wykaza∏y, ˝e odbu-
dowy zr´bu z u˝yciem materia∏u kompo-
zytowego, bez zastosowania wk∏adu,
zwi´kszajà odpornoÊç z´ba na z∏amania,
w porównaniu z odbudowami wykonany-
mi z u˝yciem systemu wk∏ad/materia∏ do
odbudowy, dopóki istnieje wystarczajàca
obr´cz.15 Liczne artyku∏y potwierdzi∏y po-
zytywny wp∏yw zachowania obr´czy na
trwa∏oÊç odbudowy, w sytuacjach, w któ-
rych wysokoÊç obr´czy wynosi co naj-
mniej 1,5 mm ponad brzegiem dziàs∏a.16-18

Odbudowy core build-up sà zwykle rozleg-
∏e, zw∏aszcza w odcinku bocznym. Wys-
t´pujàce w z´bach trzonowych znaczne
obcià˝enia czynnoÊciowe sprawiajà, ˝e
materia∏ stosowany do ich odbudowy po-
winien charakteryzowaç si´ du˝à odpor-
noÊcià na Êciskanie i na si∏y rozciàgajàce.
W przesz∏oÊci, w takich przypadkach,
stosowano amalgamat. Obecnie odbu-
dowy wykonuje si´ z materia∏ów kompo-
zytowych. Materia∏y z∏o˝one dzieli si´
ogólnie na dwie kategorie: kompozyty 

Skuteczna odbudowa
zr´bu z´bów leczonych
endodontycznie przy u˝y-
ciu ̋ ywicy kompozytowej
aktywowanej dêwi´kowo
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o g´stej konsystencji zawierajàce du˝à iloÊç wype∏niacza
oraz kompozyty o ma∏ej g´stoÊci, w których zawartoÊç wy-
pe∏niacza jest zdecydowanie mniejsza. Materia∏y z tej 
pierwszej grupy posiadajà du˝à odpornoÊç mechanicznà,
ale zazwyczaj wymagajà zastosowania cienkiej warstwy
materia∏u o ma∏ej g´stoÊci, poprawiajàcej ich adaptacj´ do
dna ubytku. Dodatkowo, wi´kszoÊç tych materia∏ów cha-
rakteryzuje si´ niewielkà g∏´bokoÊcià polimeryzacji, wi´c
przy rozleg∏ych odbudowach wskazane jest zastosowanie
3-5 oddzielnych warstw g´stego kompozytu. Materia∏y 
o ma∏ej g´stoÊci stosowane do odbudowy zr´bu posiadajà
du˝à g∏´bokoÊç polimeryzacji i sà przezierne lub posiadajà
podwójny mechanizm wiàzania. Chocia˝ charakteryzujà si´
mniejszà odpornoÊcià, doskonale zwil˝ajà Êciany ubytku.
SonicFill (Kerr) - nowy, unikalny, aktywowany dêwi´kami ma-
teria∏ kompozytowy typu bulk fill - wydaje si´ oferowaç u˝yt-
kownikom po∏àczone zalety ka˝dej z tych klas materia∏ów
i jest pozbawiony ich wad (Ryc. 1).
SonicFill posiada 84% wype∏niacza. Materia∏ jest aktywo-
wany i wprowadzany do ubytku przy pomocy nap´dzanego
powietrzem instrumentu dêwi´kowego, który emituje wi-
bracje o du˝ej cz´stotliwoÊci. Wibracje te zmniejszajà lep-
koÊç kompozytu o 87% i powodujà szybkie wypychanie mate-
ria∏u z kapsu∏ki z wàskim ujÊciem. Choç uzyskana p∏ynnoÊç
materia∏u nie jest tak du˝a jak p∏ynnoÊç materia∏ów typu flow,
wibracje powodujà dok∏adnà adaptacj´ materia∏u do tkanek
eliminujàc potrzeb´ zastosowanie linera. Pe∏nà odbudow´
mo˝na cz´sto wykonaç przy u˝yciu jednej porcji materia∏u,
gdy˝ ten specjalnie stworzony kompozyt posiada du˝à g∏´-
bokoÊç polimeryzacji. Niezale˝ni badacze potwierdzili, ˝e 
g∏´bokoÊç utwardzania SonicFill wynosi 5 mm, przy zacho-
waniu klinicznie istotnej proporcji twardoÊci dolnej do górnej
cz´Êci kompozytu, równej 80%.19,20 Po∏àczenie tych w∏asci-
woÊci nieklejàcà, niesp∏ywajàcà konsystencjà sprawia, ˝e
odbudowy zr´bu wykonane przy u˝yciu SonicFill sà szybkie,
∏atwe, estetyczne, wytrzyma∏e i posiadajà dobrà adaptacj´,
jak przedstawia to poni˝szy przypadek.

Przypadek kliniczny
Pacjent zg∏osi∏ si´ z leczonym endodontycznie dolnym 
drugim trzonowcem wymagajàcym rekonstrukcji.
Zàb nie posiada∏ wystarczajàcej iloÊci tkanek twardych, któ-
re zapewni∏yby utrzymanie korony, wi´c konieczna by∏a 
odbudowa zr´bu z´ba. WysokoÊç obr´czy wynosi∏a 2 mm
na ca∏ym obwodzie (Ryc. 2), a zmierzona od dna komory 
wysokoÊç dost´pnych tkanek twardych wynosi∏a 7 mm
(Ryc. 3). Aby wykonaç 4 mm odbudow´ zapewniajacà 
odpowiednià retencj´ i kszta∏t oporowy nale˝a∏oby stworzyç
zràb o 2 mm wy˝szy od wysokoÊci obr´czy, co w konsek-
wencji oznacza 9 mm warstw´ materia∏u kompozytowego. 
Po aplikacji OptiBond XTR zgodnie z instrukcjà producenta,
na dnie komory umieszcza si´ ujÊcie kapsu∏ki z materia∏em
SonicFill (Ryc. 4). Po aktywacji instrumentu dêwi´kowego
nast´puje natychmiastowe up∏ynnienie materia∏u kompo-
zytowego, a ustawienie regulatora instrumentu w pozycji
„5” zapewnia szybkie wypychanie materia∏u z kapsu∏ki. 
Instrument dêwi´kowy wycofuje si´ stopniowo, w miar´ 
nak∏adania kompozytu. Instrument dêwi´kowy wy∏àcza 
si´, gdy gruboÊç warstwy materia∏u osiàgnie 5 mm. 
Narysowanie linii na wewn´trznej Êcianie komory pomaga 
w ustaleniu, czy na∏o˝ona warstwa materia∏u ma odpowied-
nià gruboÊç.  Nie jest konieczna kondensacja kompozytu,

19 Thompson J. Laboratory Research Report: Evaluation of SonicFill 
Composite. NOVA Southeastern University, October 2010
20 Yapp R, Powers JM. Depth of Cure of Several Composite Restorative
Materials. Dent Advis Res Report. 2011; 33:1

1

2

3

4

Ryc. 1 Aktywowany dêwi´kami materia∏ kompozytowy typu bulk-fill

(SonicFill, Kerr).

Ryc. 2 Leczony endodontycznie drugi dolny zàb trzonowy przed zabiegiem.

Ryc. 3 WysokoÊç Êcian osiowych od dna komory do brzegu obr´czy

wynosi 7 mm. WysokoÊç obr´czy wynosi oko∏o 2 mm.

Ryc. 4 Po utwardzeniu systemu wià˝àcego, na dnie komory umieszcza si´

ujÊcie kapsu∏ki z materia∏em SonicFill i w∏àcza instrument dêwi´kowy.

Wysoka cz´stoliwoÊç dêwi´ków powoduje up∏ynnianie i wypychanie

materia∏u z kapsu∏ki. Zastosowanie linera o ma∏ej g´stoÊci nie jest

potrzebne.
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Ryc. 5 Upychad∏o kulkowe nie jest u˝ywany do kondensacji materia∏u – 

w przypadku SonicFill stosuje si´ to narz´dzie wy∏àcznie do delikatnej

adaptacji materia∏u do Êcian z´ba.

Ryc. 6 Aplikacja drugiej, 5 mm, warstwy materia∏u kompozytowego 

z kapsu∏ki poddanej dzia∏aniu energii dêwi´kowej.

Ryc. 7 Modelowanie aktywowanego dêwi´kami kompozytu, który nie klei

si´ i nie sp∏ywa z narz´dzi.

Ryc. 8 Widok rekonstrukcji od strony powierzchni ˝ujàcej.

Ryc. 9 Nale˝y odnotowaç ró˝nic´ w adaptacji, g´stoÊci i widocznoÊci na

zdj´ciach rentgenowskich pomi´dzy odbudowà wykonanà z materia∏u

SonicFill i odbudowà w pierwszym trzonowcu wykonanà z kompozytu 

o ma∏ej lepkoÊci.

poniewa˝ wibracje o wysokiej cz´stotliwoÊci zapewniajà dobrà
adaptacj´ kompozytu do Êcian komory. Narz´dzie do konden-
sacji stosuje si´ wy∏àcznie do szybkiego wyg∏adzenia i do 
dociÊni´cia materia∏u do brzegów ubytku (Ryc. 5).
Materia∏ utwardza si´ z zastosowaniem wysokowydajnej
lampy diodowej o 20 sek d∏u˝ej, ni˝ podaje producent. Wynika
to z potrzeby zrekomprensowania wi´kszej odleg∏oÊci ujÊcia 
Êwiat∏owodu od dna komory, w porównaniu z odleg∏oÊcià od
dna ubytku w ˝ywym z´bie. Natychmiast po polimeryzacji
ponownie umieszcza si´ ujÊcie kapsu∏ki w ubytku i aktywuje
si´ instrument dêwi´kowy, aplikujàc kolejnà, 5 mm warstw´
materia∏u (Ryc. 6).  Po aktywacji instrumentu dêwi´kowego
nast´puje natychmiastowy proces up∏ynniania materia∏u.
Zatrzymanie aktywacji dêwi´kowej powoduje powrót
kompozytu do pierwotnej g´stoÊci - w takim stanie materia∏
nie klei si´ do narz´dzi i nie sp∏ywa, u∏atwiajàc nadanie
kszta∏tu i modelowanie powierzchni (Ryc. 7). Po utwardzeniu
Êwiat∏em uzyskuje si´ odbudow´ o ∏àcznej wysokoÊci 10 mm.
Nadmiar materia∏u umo˝liwia niewielkà jego redukcj´
podczas ostatecznego opracowania. Uzyskana w ten sposób
struktura zapewnia podbudow´ o wysokoÊci 4 mm, która
zapewnia utrzymanie i doskona∏e estetyczne pod∏o˝e dla
korony pe∏noceramicznej (Ryc. 8).  Obrazy RTG wykonane
przed osadzeniem korony ukazujà g´stoÊç i adaptacj´
kompozytu SonicFill do tkanek (Ryc. 9).

Wnioski
Wyniki badaƒ przyczyni∏y si´ do lepszego poznania procesów
zwiàzanych z odtwarzaniem z´bów leczonych endodontycz-
nie. Wydaje si´ oczywiste, ˝e zastosowanie wk∏adów korono-
wo-korzeniowych w z´bach bocznych nie jest konieczne. Eli-
minacja wk∏adów z procesu odbudowy z´bów oddala ryzyko
zwiàzane z nadmiernà utratà tkanek twardych w trakcie opra-
cowania kana∏u do wk∏adu i wyklucza niedogodnoÊci zwiàzane 
z umieszczaniem wk∏adów w kanale. Zmniejsza tak˝e ca∏kowi-
ty koszt post´powania dla pacjenta. Zaprezentowana w niniej-
szym artykule technologia aktywowanego dêwi´kami kompo-
zytu zawierajàcego du˝à iloÊç wype∏niacza, zwi´ksza szybkoÊç
i skutecznoÊç procedury, jednoczeÊnie zapewniajàc doskona∏à
adaptacj´ i wytrzyma∏oÊç odbudowy core build-up. 

OÊwiadczenie 
Dr. Ron Jackson informuje, ̋ e uczestniczy∏ w pracach nad stworzeniem materia∏u SonicFill™ 
i uzyskuje finansowe korzyÊci w zwiàzku z materia∏em. Przedruk za zgodà Dentistry Today.
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mogą różnić się elementami wyposażenia (tj. elementy opcjonalne) od oferowanego modelu. Oferta cenowa ważna do 21.09.2013 r. Oferta ograniczona do wyczerpania zapasów.

Specjalna
cena!

oraz

Twoja praktyka jest naszą inspiracją.™

890 PLN

224 PLN

98 PLN 304 PLN

5378 PLN

284 PLN

Premise Syringe Standard Kit
Kerr
Zestaw materiału kompozytowego 
o najlepszej estetyce.
Zawartość opakowania: 8 x 4 g 
strzykawek z materiałem
w odcieniach: Enamel A2, A3, A3.5, B2, 
Dentine A2,A3, A3.5, Translucent Clear; 
1 x 5 ml butelka OptiBond XTR Primer; 
1 x 5 ml butelka OptiBond XTR Adhesive; 
50 aplikatorów; KerrHawe Polishing Kit; 
instrukcja użycia.

Cleanic Single Dose 200 x 2 g 
+ Pro-Cup® Latch-type GRATIS!
ORAZ 
Cleanic Light bądź Mint without 
Fluoride GRATIS!
Kerr
200 x 2 g opakowań jednorazowych 
z pastą z fl uorem, 3 pierścienie do opakowań jednorazowych

Pro-Cup® - gumki miękkie. Na kątnicę, 30 szt.

1 x 100 g tuba z pastą bezsmakową LUB o smaku mięty, 
bez fl uoru. 

Przy zakupie opakowania pasty Cleanic Single Dose gratis 
opakowanie gumek Pro-Cup oraz opakowanie pasty Cleanic 
in Tube Light lub Cleanic Mint without Fluoride. 

Premise – pojedyncze strzykawki
Kerr
Zawartość opakowania: 1 x 4 g strzykawka z materiałem
w wybranym odcieniu.
Dostępne wszystkie odcienie.

3x OptiDisc extra-fi ne 12,6 mm
+ Opti1Step Polisher Assortment Kit 
GRATIS!
Kerr
Krążki do opracowania wstępnego
i polerowania wypełnień – 
uzupełnienia

12 szt. Opti1Step: 
4 płomyki, 4 kielichy, 4 dyski

SonicFill – uzupełnienia (16 x) 
+ instrument SonicFill GRATIS!
Kerr
Szybki i prosty system kompozytowy do wypełnień ubytków 
w zębach bocznych.

Zawartość każdego opakowania: 20 x 0,3 g kapsułek 
z materiałem kompozytowym, instrukcja użycia.
Do wyboru: kapsułki z materiałem w odcieniu A1, A2, A3, B1.

Przy zakupie 16 opakowań uzupełniających SonicFill 
w dowolnym Standard Kit otrzymasz w prezencie 
instrument dźwiękowy o wartości 2950 PLN!

35457 

3140
990/30 
oraz 3184 lub 3183

32712-32741

641 PLN

4183 & pozostałe 
GRATIS 8000

Herculite XRV Ultra 
Aesthetic Kit Unidose
+ 2x Hawe Stopstrip Assort. curved 
GRATIS!
Kerr
Przy zakupie zestawu Herculite XRV Ultra Aesthetic Kit Unidose, 
dwa opakowania Hawe Stopstrip Assortment curved GRATIS!

Zestaw pasków zakrzywionych, asortyment. 
Zawartość opakowania: 
po 75 szt. pasków 
o szerokości 8 mm 
i 10 mm

2520
GRATIS 4188

35183, 35182, 
35184, 35330
GRATIS 1.007.7400

35485
GRATIS 650

GRATIS

Herculite XRV Ultra 
Aesthetic Kit Unidose
+ 2x 
GRATIS!
Kerr
Przy zakupie zestawu Herculite XRV Ultra Aesthetic Kit Unidose, 
dwa opakowania Hawe Stopstrip Assortment curved 

Occlubrush Assortment Kit 
+ OptiDisc Minikit 
12,6 mm (120pcs)
Kerr
Po 5 sztuk szczoteczek 
w kształcie kielicha, 
małego kielicha i stożka.

Po 30 szt. krążków 12.6 mm 
(extra-coarse, coarse/medium, fi ne, extra-fi ne), 
1 trzymadełko standardowe, 
1 trzymadełko krótkie, 
1 szczoteczka OptiShine.

Przy zakupie 16 opakowań uzupełniających SonicFill 
w dowolnym Standard Kit otrzymasz w prezencie 
instrument dźwiękowy o wartości 2950 PLN!

Szybki i prosty system kompozytowy do wypełnień ubytków 

Do wyboru: kapsułki z materiałem w odcieniu A1, A2, A3, B1.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Premise™NOWY
estetyka bez kompromisu

Zadzwoń lub napisz do nas, aby umówić się na spotkanie.
Tel. 22 597 69 06, e-mail: biuro@kerrhawe.pl

Poznaj prawdziwy efekt kameleona
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www.kerrhawe.pl

Specjalna
cena!

931 PLN

Expasyl Starter Kit
+ Expasyl Cartridges (6) GRATIS!
Kerr
System do retrakcji, 
który ułatwia i przyspiesza 
uzyskanie odpowiedniej 
suchości pola zabiegowego 
w czasie leczenia 
protetycznego 
i zachowawczego.

Zawartość opakowania:
6 kapsułek z pastą Expasyl.

173 PLN

MetaFix Refi ll 
Kerr
Uzupełnienia formówek MetaFix.
Zawartość każdego opakowania:
50 szt. formówek.

Dostępne uzupełnienia:
MetaFix Refi ll Small
MetaFix Refi ll Medium
MetaFix Refi ll Large

3601- 3603

606 PLN

SuperMat Assort.
+ 2x Adapt SuperCap Matrix Tof. 6,3 
GRATIS!
Kerr
Napinacz SuperLock, 14 formówek metalowych 0.03 mm 
Adapt SuperCap®, w dwóch wysokościach 5 mm i 6,3 mm; 
6 formówek celuloidowych 0.05 mm Adapt SuperCap® 
w dwóch wysokościach 5 mm i 6,3 mm.

2150
GRATIS 
2182 & pozostałe 

293088 
GRATIS 293099

34055
GRATIS 34057

652 PLN

w dwóch wysokościach 5 mm i 6,3 mm.

GRATIS

Maxcem Elite Standard Kit
+ Maxcem Elite Mini Kit GRATIS!
Kerr
Zawartość opakowania: 5 x 5 g strzykawek z materiałem 
w odcieniach Clear (2x), White, Opaque, Yellow, 
30 końcówek mieszających, 20 końcówek z szerokim 
ujściem, 10 końcówek wewnątrzustnych, 10 końcówek 
dokanałowych, instrukcja obrazkowa.

Zawartość Mini Kit: 1 x 5 g strzykawka z materiałem 
w odcieniu Clear, 5 końcówek mieszających, 5 końcówek 
mieszających z szerokiem ujściem, 5 końcówek 
wewnątrzustnych, instrukcja obrazkowa.

Odnowa!Odnowa!Odnowa!

NanoWise Trial Kit 
+ Bond008 GRATIS! 
SpofaDental
Nanohybrydowy 
materiał kompozytowy. 
4 x 4 g w odcieniach 
A2, A3, A3.5, 
OM (Opaque Medium)

249 PLN

NanoWise Intro Kit 
+ ImpressFlex Putty 
i Light GRATIS!
SpofaDental
Nanohybrydowy materiał 
kompozytowy. 7 x 4 g w odcieniach 
A2, A3, A3.5, B2, B3, 
OM (Opaque Medium), 
OD (Opaque Dark) 
+ 1 x 2 g materiału 
kompozytowego OptiCor Flow 
w odcieniu A2

469 PLN 121 PLN

Bond 008 Kit 
+ strzykawka NanoWise (A2) GRATIS!
SpofaDental
Samotrawiący system 
wiążący VIII generacji

Call Centre
22 597 69 00

GRATIS

GRATISGRATIS
GRATIS

GRATIS

GRATIS

Specjalna
cena!

Expasyl Refi ll Cartridges (20 szt.)
+ Expasyl Application Tips (100 szt.)
Kerr
Zawartość opakowania:
20 kapsułek z pastą Expasyl.

293091
293110

1048 PLN

GRATIS
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TY DECYDUJESZ, JAKI PREZENT OTRZYMASZ

NA 10-LECIE!
-55%!

OFERTA JUBILEUSZOWA 

ODBUDOWA NA WKŁADACH – MIX CORE BUILD UP
Do zakupu dowolnej konfi guracji produktów przeznaczonych do odbudowy na wkładach 
z włókna szklanego za kwotę 890 PLN takich jak: wkłady X-Post, Core.X Flow, XP Bond 
otrzymujesz: aktywator chemiczny Self Cure Activator LUB AH Jet Starter Kit

ZESTAW CERAM.X MONO COMPACT KIT
4 strzykawki w kolorach M1, M2, M5, M6
Prime&Bond NT 4,5 ml, wytrawiacz, akcesoria

ZESTAW CERAM.X DUO STARTER KIT
7 strzykawek w kolorach: 
E1, E2, E3, D1, D2, D3, D4

890 PLN

350 PLN

450 PLN

LUB
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3 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)
Cena sugerowana: 348 zł

Cena sugerowana: 730 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Oszczędzasz: 116 zł

Oszczędzasz: 232 zł

Oszczędzasz: 430 zł

Oszczędzasz: 349 zł

1 x Evetric 3.5g (kolor do wyboru)*

2 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)*1 x Evetric Assortment 8x3.5g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

1 x ExciTE F Refill VivaPen 2ml

1 x ExciTE F Refill 5g

Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack
Zestaw Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack zawiera:
10 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

Cena sugerowana: 1499 zł

NOWE OPAKOWANIE,
KORZYSTNA CENA!

Promocje obowiązują w okresie 01.04.2013 – 30.06.2013 lub do wyczerpania zapasów.
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

3 x IPS Empress Direct Refill 3g 
(kolory do wyboru)

1 x IPS Empress Direct Refill 3g
(kolor do wyboru)*

Cena sugerowana: 599 zł

Cena sugerowana: 399 zł

Cena sugerowana: 239 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Cena sugerowana: 439 zł

Oszczędzasz: 213 zł

Oszczędzasz: 195 zł

Oszczędzasz: 173 zł

Oszczędzasz: 190 zł

Oszczędzasz: 233 zł

1 x IPS Empress Direct Refill A2 Enamel 3g
& 1 x IPS Empress Direct Refill A2 Dentin 3g 

1 x Astrobrush Refill Regular Cup / 6

Szczoteczki ze środkiem polerującym 
do opracowania powierzchni żujących.

1 x Tetric EvoFlow Refill A2 2g
& 1 x Tetric EvoFlow Refill A3 2g

1 x OptraPol NG Promo Pack

3 x Tetric EvoCeram Refill A3 3g 1 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g 

1 x AdheSE One F Refill VivaPen 2ml 1 x Optra Gate Promo Pack
1 x OptraPol NG Promo Pack

Zestaw Optra Gate Promo Pack zawiera:
3 x Regular, 3 x Small, 2 x Junior
Zestaw OptraPol NG Promo Pack zawiera:
2 x Small Flame, 2 x Large Flame, 2 x Cup, 2 x Lens

Promocje obowiązują w okresie 01.04.2013 – 30.06.2013 lub do wyczerpania zapasów.
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

Gumki do jednoetapowego polerowania
wypełnień na wysoki połysk.

Koszt ampułki: 14,59zł*   
Tylko teraz 3 w cenie 2!

2 x Fluor Protector Refill 50 x 1ml 1 x Fluor Protector Refill 50 x 1ml
Cena sugerowana: 1459 zł

Cena sugerowana: 699 zł Oszczędzasz: 150 zł

Cena sugerowana: 149 zł Oszczędzasz: 76 zł

Pasty profilaktyczne z fluorem o różnych stopniach 
ścieralności: RDA 83 coarse, RDA 36 medium, RDA 7 fine
Pasty profilaktyczne bez fluoru: RDA 36 medium

2 x Proxyt 55ml (do wyboru) 1 x Proxyt Refill RDA 7 fine 55ml*

Fluor Protector (Ampułka 1ml) tylko 14,59zł!

1 x Cervitec Plus Multi Dose (2 x 7g) 10 x Cervitec Gel Sample Tube 10g

Promocje obowiązują w okresie 01.04.2013 – 30.06.2013 lub do wyczerpania zapasów.
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

Fluor Protector S
Obecnie w nowej formule, o łagodnym smaku i zapachu.
Fluor Protector S jest rozszerzeniem portfolio
produktów z fluorem.

Wydajna formuła – stężenie fluoru zwiększa się 4x po wyschnięciu lakieru
Łagodny smak – przyjemny smak i zapach, odpowiedni dla dzieci 
i wrażliwych pacjentów
Nowe opakowanie – dostępny w ekonomicznej tubie dozującej 
do wielokrotnego stosowania

3 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)
Cena sugerowana: 348 zł

Cena sugerowana: 730 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Oszczędzasz: 116 zł

Oszczędzasz: 232 zł

Oszczędzasz: 430 zł

Oszczędzasz: 349 zł

1 x Evetric 3.5g (kolor do wyboru)*

2 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)*1 x Evetric Assortment 8x3.5g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

1 x ExciTE F Refill VivaPen 2ml

1 x ExciTE F Refill 5g

Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack
Zestaw Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack zawiera:
10 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

Cena sugerowana: 1499 zł

NOWE OPAKOWANIE,
KORZYSTNA CENA!

Promocje obowiązują w okresie 01.04.2013 – 30.06.2013 lub do wyczerpania zapasów.
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

3 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)
Cena sugerowana: 348 zł

Cena sugerowana: 730 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Oszczędzasz: 116 zł

Oszczędzasz: 232 zł

Oszczędzasz: 430 zł

Oszczędzasz: 349 zł

1 x Evetric 3.5g (kolor do wyboru)*

2 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)*1 x Evetric Assortment 8x3.5g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

1 x ExciTE F Refill VivaPen 2ml

1 x ExciTE F Refill 5g

Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack
Zestaw Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack zawiera:
10 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

Cena sugerowana: 1499 zł

NOWE OPAKOWANIE,
KORZYSTNA CENA!

Promocje obowiązują w okresie 01.04.2013 – 30.06.2013 lub do wyczerpania zapasów.
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

kwiecień-czerwiec 2013
PROMOCJE

Silne wiązanie,
  udowodniona skuteczność.

3 x IPS Empress Direct Refill 3g 
(kolory do wyboru)

1 x IPS Empress Direct Refill 3g
(kolor do wyboru)*

Cena sugerowana: 599 zł

Cena sugerowana: 399 zł

Cena sugerowana: 239 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Cena sugerowana: 439 zł

Oszczędzasz: 213 zł

Oszczędzasz: 195 zł

Oszczędzasz: 173 zł

Oszczędzasz: 190 zł

Oszczędzasz: 233 zł

1 x IPS Empress Direct Refill A2 Enamel 3g
& 1 x IPS Empress Direct Refill A2 Dentin 3g 

1 x Astrobrush Refill Regular Cup / 6

Szczoteczki ze środkiem polerującym 
do opracowania powierzchni żujących.

1 x Tetric EvoFlow Refill A2 2g
& 1 x Tetric EvoFlow Refill A3 2g

1 x OptraPol NG Promo Pack

3 x Tetric EvoCeram Refill A3 3g 1 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g 

1 x AdheSE One F Refill VivaPen 2ml 1 x Optra Gate Promo Pack
1 x OptraPol NG Promo Pack

Zestaw Optra Gate Promo Pack zawiera:
3 x Regular, 3 x Small, 2 x Junior
Zestaw OptraPol NG Promo Pack zawiera:
2 x Small Flame, 2 x Large Flame, 2 x Cup, 2 x Lens

Promocje obowiązują w okresie 01.04.2013 – 30.06.2013 lub do wyczerpania zapasów.
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

Gumki do jednoetapowego polerowania
wypełnień na wysoki połysk.

3 x IPS Empress Direct Refill 3g 
(kolory do wyboru)

1 x IPS Empress Direct Refill 3g
(kolor do wyboru)*

Cena sugerowana: 599 zł

Cena sugerowana: 399 zł

Cena sugerowana: 239 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Cena sugerowana: 439 zł

Oszczędzasz: 213 zł

Oszczędzasz: 195 zł

Oszczędzasz: 173 zł

Oszczędzasz: 190 zł

Oszczędzasz: 233 zł

1 x IPS Empress Direct Refill A2 Enamel 3g
& 1 x IPS Empress Direct Refill A2 Dentin 3g 

1 x Astrobrush Refill Regular Cup / 6

Szczoteczki ze środkiem polerującym 
do opracowania powierzchni żujących.

1 x Tetric EvoFlow Refill A2 2g
& 1 x Tetric EvoFlow Refill A3 2g

1 x OptraPol NG Promo Pack

3 x Tetric EvoCeram Refill A3 3g 1 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g 

1 x AdheSE One F Refill VivaPen 2ml 1 x Optra Gate Promo Pack
1 x OptraPol NG Promo Pack

Zestaw Optra Gate Promo Pack zawiera:
3 x Regular, 3 x Small, 2 x Junior
Zestaw OptraPol NG Promo Pack zawiera:
2 x Small Flame, 2 x Large Flame, 2 x Cup, 2 x Lens

Promocje obowiązują w okresie 01.04.2013 – 30.06.2013 lub do wyczerpania zapasów.
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

Gumki do jednoetapowego polerowania
wypełnień na wysoki połysk.

Koszt ampułki: 14,59zł*   
Tylko teraz 3 w cenie 2!

2 x Fluor Protector Refill 50 x 1ml 1 x Fluor Protector Refill 50 x 1ml
Cena sugerowana: 1459 zł

Cena sugerowana: 699 zł Oszczędzasz: 150 zł

Cena sugerowana: 149 zł Oszczędzasz: 76 zł

Pasty profilaktyczne z fluorem o różnych stopniach 
ścieralności: RDA 83 coarse, RDA 36 medium, RDA 7 fine
Pasty profilaktyczne bez fluoru: RDA 36 medium

2 x Proxyt 55ml (do wyboru) 1 x Proxyt Refill RDA 7 fine 55ml*

Fluor Protector (Ampułka 1ml) tylko 14,59zł!

1 x Cervitec Plus Multi Dose (2 x 7g) 10 x Cervitec Gel Sample Tube 10g

Promocje obowiązują w okresie 01.04.2013 – 30.06.2013 lub do wyczerpania zapasów.
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

Fluor Protector S
Obecnie w nowej formule, o łagodnym smaku i zapachu.
Fluor Protector S jest rozszerzeniem portfolio
produktów z fluorem.

Wydajna formuła – stężenie fluoru zwiększa się 4x po wyschnięciu lakieru
Łagodny smak – przyjemny smak i zapach, odpowiedni dla dzieci 
i wrażliwych pacjentów
Nowe opakowanie – dostępny w ekonomicznej tubie dozującej 
do wielokrotnego stosowania

3 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)
Cena sugerowana: 348 zł

Cena sugerowana: 730 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Oszczędzasz: 116 zł

Oszczędzasz: 232 zł

Oszczędzasz: 430 zł

Oszczędzasz: 349 zł

1 x Evetric 3.5g (kolor do wyboru)*

2 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)*1 x Evetric Assortment 8x3.5g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

1 x ExciTE F Refill VivaPen 2ml

1 x ExciTE F Refill 5g

Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack
Zestaw Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack zawiera:
10 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

Cena sugerowana: 1499 zł

NOWE OPAKOWANIE,
KORZYSTNA CENA!

Promocje obowiązują w okresie 01.04.2013 – 30.06.2013 lub do wyczerpania zapasów.
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

3 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)
Cena sugerowana: 348 zł

Cena sugerowana: 730 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Oszczędzasz: 116 zł

Oszczędzasz: 232 zł

Oszczędzasz: 430 zł

Oszczędzasz: 349 zł

1 x Evetric 3.5g (kolor do wyboru)*

2 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)*1 x Evetric Assortment 8x3.5g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

1 x ExciTE F Refill VivaPen 2ml

1 x ExciTE F Refill 5g

Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack
Zestaw Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack zawiera:
10 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

Cena sugerowana: 1499 zł

NOWE OPAKOWANIE,
KORZYSTNA CENA!

Promocje obowiązują w okresie 01.04.2013 – 30.06.2013 lub do wyczerpania zapasów.
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

3 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)
Cena sugerowana: 348 zł

Cena sugerowana: 730 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Oszczędzasz: 116 zł

Oszczędzasz: 232 zł

Oszczędzasz: 430 zł

Oszczędzasz: 349 zł

1 x Evetric 3.5g (kolor do wyboru)*

2 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)*1 x Evetric Assortment 8x3.5g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

1 x ExciTE F Refill VivaPen 2ml

1 x ExciTE F Refill 5g

Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack
Zestaw Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack zawiera:
10 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

Cena sugerowana: 1499 zł

NOWE OPAKOWANIE,
KORZYSTNA CENA!

Promocje obowiązują w okresie 01.04.2013 – 30.06.2013 lub do wyczerpania zapasów.
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

3 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)
Cena sugerowana: 348 zł

Cena sugerowana: 730 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Cena sugerowana: 499 zł

Oszczędzasz: 116 zł

Oszczędzasz: 232 zł

Oszczędzasz: 430 zł

Oszczędzasz: 349 zł

1 x Evetric 3.5g (kolor do wyboru)*

2 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)*1 x Evetric Assortment 8x3.5g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

1 x ExciTE F Refill VivaPen 2ml

1 x ExciTE F Refill 5g

Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack
Zestaw Tetric EvoCeram Bulk Fill Jumbo Pack zawiera:
10 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3g

Cena sugerowana: 1499 zł

NOWE OPAKOWANIE,
KORZYSTNA CENA!

Promocje obowiązują w okresie 01.04.2013 – 30.06.2013 lub do wyczerpania zapasów.
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein
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WEXWHT

WEXLVT
WEXBLT

NOWOŚĆ

GCIBL

Serwety stomatologiczne Crosstex
Przy zakupie 2 kartonów serwet (2 x 500 szt).
Podajnik na serwety gratis
Dostępne kolory serwet: . fioletowy, zielony, biały, 
niebieski, żółty, wiśniowy

Rozmiary torebek: 5x20cm, 6x10 cm, 7x23cm, 9x13cm, 11x28cm, 19x33 cm, 13x25 cm, 30,5x38cm, 30,5x46cm, 9X23 cm

GCPAT
GCSS
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Maseczki do 
piaskowania
Maseczka 
ochronna 
dla pacjenta 
z szybką, 25szt 
w opakowaniu
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GRATIS
Osłona na twarz 
lekarza Crosstex 

1 szt. 

Pasta profilaktyczna 
Oral-Pro Prophy Paste Med 250g
tiksotropowa pasta do oczyszczania i polerowania 
o smaku miętowym lub pomarańczowym; nie zawiera 
oleju i fluoru, nie rozpryskuje

GRATIS
5 gumek 

profilaktycz-
nych
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ORABK07,
PM006,
PM030

ORABK08
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Inowacyjne końcówki 
ślinociągu Free Form
połącznie końcówki ślinociągu 
i rozwieraka; można nadać im 
odpowiedni kształt dla maksymal-
nego komfortu pacjenta; gładkie 
krawędzie eliminują podrażnienia; 
idealne dla pacjenta z wrażliwą 
tkanką, zachowują kształt

Serwety 
samoprzylepne 
Crosstex
Wygodne 
i proste w użyciu;
Nie wymagają 
stosowania 
łańcuszków;
Kolory niebieski., 
biały, fioletowy
Opakowanie 100 sztuk.

GCIBLSF

GRATIS
wkłady 

do miski 
spluwaczki
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DNAC

Wałeczki stomatologiczne (900g) 
Crosstex 2000 szt.
najwyższej jakości wałeczki stomatologiczne

GRATIS
opakowanie 
ślinociągów 
Buble Gum 

GRATIS
opakowanie 
ślinociągów 

NOWOŚĆ

Maseczki  Crosstex 
Isofluid Secure Fit 
l najnowszy model maseczek 
firmy Crosstex.
l podwójny system 
zabezpieczeń: na nosie i pod 
brodą powoduje, że maseczka 
idealnie przylega do każdego 
kształtu twarzy
l wyjątkowo szczelna ochrona 
jamy ustnej lekarza
l Opakowanie: 50 szt

10+1 gratis

Pokrowce na zagłówki
50 sztuk
wymiary: 22x33 cm
dostępne kolory: fioletowy, zielony, biały, niebieski, 
żółty, różowy

Kup dwa dowolne opakowania torebek 
do sterylizacji firmy Crosstex a otrzymasz 
1 opakowanie ślinociągów Buble gum 
ub miętowych gratis

Idealne 
dla małych 
pacjentów 
i nie tylko

Ślinociągi o zapachu gumy do żucia 
lub mięty
wyjątkowo komfortowe końcówki, z miękką i za-
okrągloną główką  dzięki czemu nie wciągają tkanek 
pacjenta; nie odkształcają się. Opakowanie: 100szt.
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7,50

GRATIS
podajnik 

na serwety 

Maseczki ochronne Crosstex Isofluid
3 x 50 szt.
zewnętrzna warstwa odporna na płyny
PFE = 98,5% przy 0,1 mikrona
kolor: niebieski
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10+1

3+1

PTCM

ZWGCPM
ZWPCPVBG
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BFCL
BFBL

Taśma samoprzylepna zabezpieczająca 
sprzęt stomatologiczny:
- przezroczysta
- niebieska
Opakowanie: 1200 arkuszy
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5,99
ENC2

Kompresy niejałowe gazowe 5x5cm 
Crosstex
Extra duże opakowanie
Opakowanie: 200szt

19401
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Guma do koferdamu
15x15cm gruba 36szt., miętowa
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76

Foamer San 2l
Łagodna pianka do 
czyszczenia, dezynfekcji 
powierzchni wrażliwych 
i pielęgnacji urządzeń 
medycznych wyko-
nanych z delikatnych 
powierzchni, z tworzyw 
sztucznych szczególnie 
foteli stomatologicznych

Dostępne również 
butelka 200ml ze spie-
niaczem: 25zł

GRATIS
 

250 ml płynu
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Kubeczki plastikowe jednorazowe 
Crosstex 
l bogata gama pastelowych kolorów
l szerokie dno powoduje,  że nie wywracają się
l pojemność 150ml
l Opakowanie jednorazowe: 100szt.

5+1 gratis
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Serwety na tacki Crosstex 250szt.
Dostępne kolory: brzoskiwniowy, fioletowy, żółty, biały, 
zielony, niebieski, różowy

Zestaw Expasyl 
Mini Kit z pi-
stoletem firmy 
Acteon/Satelec
Możliwość 
wybróbowania! 
1 kapsułka wystarcza 
na 6 do 10 retrakcji! 
Koszt 1 retrakcji 
12 zł
l Preparat do retrakcji dziąseł i hemostazy. l Gwaran-
tuje znakomitą jakość wycisku! l Nie uszkadza nabłon-
ka! l Podnosi komfort pracy lekarza! l Mniej bólu dla 
pacjenta! l Zestaw zawiera: 6 kapsułek, 12 końcówek 
dozujących zagiętych, pistolet (autoklawowalny!)

opakowanie uzupełniające – 20 kaps. Cena 855 zł (261 030)
końcówki dozujące zagięte – 100szt. Cena 360 zł (261015)

294000
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0010001-BL
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Green&Clean M2 
Intro Kit firmy Metasys
aktywny, niepieniący się koncentrat do czyszczenia 
systemów ssących oraz separatorów amalgamatu
podajnik, zestaw 2 płynów (zielony i czerwony) każdy 
po 480ml

GRATIS
 środek do dezyn-
fekcji spluwaczek 

MB 500 ml
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TPBR
TPH

Kalka artykulacyjna Crosstex
Prosta nieb. czerwona  63u 12x12 – 22 zł
Dostępna również:
podkowiasta Crosstex 71u 12szt x 6 - 35 zł
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Stwórz swój własny 
zestaw kolorystyczny

serwety 125 szt. x 2,
kubeczki 100szt. x 2,
maseczki 2 x 50 szt,
serwety na tacki 250szt. 
Dostępne kolory: brzoskiwniowy, fioletowy, 
żółty, biały, zielony, niebieski, różowy

+ GRATIS
Inowacyjne

końcówki 
ślinociągu
Free Form
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213858

Wypełnienie tymczasowe
Cimavit 28g
wodoszczelny; doskonała adhezja do zębiny;
czas polimeryzacji – 30 min. w ustach pacjenta;
łatwy do usunięcia (sondą czy zgłębnikiem);
różowy kolor ułatwia wykrycie

ce
n

a 
zł

 

74
606.05.362
606.05.363
606.05.364

FulFil 4,5 g Dentsply Detrey
Mikrohybrydowy materiał kompozytowy o znakomi-
tych parametrach wytrzymałościowych (ograniczona 
ścieralność).
Do wszystkich klas ubytków w zębach stałych i 
mlecznych
Dostępne kolory:  A2, A3, A3,5
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1099
606.06.515

ChemFil Superior 7x10g
ChemFil Superior jest szybkowiążącym glasjonome-
rem wypełniającym składającym się z mieszaniny szkła 
glinowo-krzemowego i kwasu poliakrylowego. Opa-
kowanie: 7x10g. proszek w odcieniach: L, LYG, LY, DY, 
DG, LG, GB; 1x12,5ml. ChemFil Varnish; 1x10ml. ChemFil 
Tooth Cleanser; 1x kolornik; 1x dozownik na wodę; 1x 
łyżeczka do proszku
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549
606.04.900

Dyract Extra Intro KIT
Uniwersalny materiał kompomerowy III generacji 
przeznaczony do zębów stałych i mlecznych. Wyjąt-
kowo skuteczny w leczeniu ubytków przyszyjkowych 
pochodzenia próchnicowego i niepróchnicowego.
Zestaw zawiera: 40 kompiul (po 0,25 g = 10 g), w 
kolorach 10x A2, 10xA3, 5x A3,5, 5xA4, 5xB1, 5xC2, 
pistolet, akcesoria.
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250
606.04.901
606.04.902

Dyract Extra Refill 
20x0,25g kapsułki
Dostępny w kolorach: A2, A3,
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388
606.04.700

Seal & Protect Dentsply Detrey 4,5 ml
Światłoutwardzalny lak o właściwościach antybakte-
ryjnych, do zabezpieczania odsłoniętych obszarów 
zębiny korzeniowej.
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203
605.78.334

Aquasil Bite 2x50ml
Masa przeznaczona do dokładnej rejestracji warun-
ków zwarciowych oraz wzajemnych relacji obu szczęk
Opakowanie: 2 naboje po 50ml, końcówki mieszające

678779

Aquasil Ultra 
LV 50 ml
Masy wyciskowe Aquasil 
Ultra LV przeznaczone są 
do pobierania wszystkich rodzajów precyzyjnych 
wycisków, a zwłaszcza tych wymagających doskona-
łych właściwości hydrofilnych, stabilności wymiarów, 
wytrzymałości na rozrywanie oraz odporności na stałe 
odkształcenia. Masa oparta na zmodyfikowanych mo-
nomerach, co czyni z niej najnowocześniejszą masą 
A-silikonową. Opakowanie: 1 nabój x 50 ml
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8,50
624045,
624055,
624065

Enhance – finishers dysk 
Dentsply Detrey - 1 szt.
System gumek do zbierania nadmiarów i wstępnego 
polerowania. Gumki mocowane są na plastikowej 
mandryli, która eliminuje ryzyko, porysowania 
powierzchni wypełnienia.
Dostępne kształty: stożek, kielich, dysk
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606.20.110

AH Plus Rootcanal Cem 2 x 4 ml 
Dentsply Detrey
AH Plus to pasta uszczelniająca przeznaczona do 
ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych.
Dostępne opakowanie: tubki do mieszania ręcznego: 
pasta A 4 ml + pasta B 4 ml.

606.61.500

IRM - cement 40g +15ml 
Dentsply Detrey
Wzbogacony obecnością żywic materiał na bazie 
tlenku cynku z eugenolem
Opakowanie: proszek 40g i płyn 15 ml do zarabiania 
ręcznego
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Glasjonomer TGI 2 LC 10g + płyn 6ml
światłoutwardzalny, wzmocniony cement glasjonome-
rowy do wypełnień
Opakowanie zawiera: proszek 10g w kolorze do wybo-
ru: A1, A2, A3, B2, miarka, płyn 6ml

GRATIS
 1 strzykawka 
TopFineGlass 

3 g A3,5

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

płyn – TGI6971; 
CRM030  

GRATIS
2 strzykawki 

Spectrum 
4,5g

GRATIS
wałeczki sto-

matologiczne 1 
TopDental

GRATIS
5 x gumki Kerr 

ProCup

GRATIS
10 saszetek 

piasku 
Air’n’Go
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T-154

Antema - tampony kolagenowe 
1x1x0,5cm 50szt Molteni
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Znieczulenia firmy Molteni
50 ampułek
artykaina z adrenaliną
Citocartin 100 1:100 000
Citocartin 200 1:200 000
mepiwakaina
Mepidont 2%
Mepidont 3%
lidokaina z adrenaliną
Xylodont 2% 1:100 000
Xylodont 2% 1:80 000
Xylodont 2% 1:50 000
* przy zakupie 3 opakowań

PRZY ZAKUPIE 10 OPAKOWAŃ 
PILNIKÓW ENDOSTAR 

1 OPAKOWANIE TYLKO ZA 1,-

Ćwieki gutaperkowe
Kalibrowane ćwieki z oznaczeniem długości

Glassix Plus
System wkładów 
z włókna 
szklanego
• Optymalna 
widoczność 
w promieniach 
TG (350% Al.).
• Światło przewodzące 
w przypadku cementów 
podwójnie utwardzanych.
• Elastyczność wkładów zbliżona do naturalnej ela-
styczności dentyny (20 Gpa).
• Ulepszone właściwości mechaniczne (1500 Mpa).
• Doskonała estetyka uzyskana dzięki przezroczystej 
matrycy

7049

One Coat 7.0 
uzupełnienie 
1 x 5 ml
Jednoskładnikowy 
materiał wiążący
Wykazuje nadzwyczajną 
wytrzymałość na siły 
tnące wiązania z zębiną 
i ściętym szkliwem. 
Powyżej 35% większą 
wytrzymałość na siły tnące wiązania z zębiną. Powyżej 
20% większą wytrzymałość na siły tnące wiązania ze 
ściętym szkliwem
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7430

One Coat Bond SL
Buteleczka, 1 x 5 ml
• Wiązanie materiałów 
kompozytowych
do zębiny i szkliwa.
• Wiązanie adhezyjne.
• Uszczelnianie zębiny.
• Uszczelnianie zębów 
wrażliwych.

SPEEDEX
Speedex 
wykorzy-
stuje nową 
technologię 
DCP (skra-
planie z kontrolą wymiarową). Dzięki niej dostarczany 
jest C-silikon o jakooeci nieomal porównywalnej 
z A-silikonem, który może być wykorzystany przy 
pracy w technice dwustopniowej, jednostopniowej 
równoczesnej i przy podoecielaniu. Ma bardzo dużą 
stabilność kszta³tu, model może być odlewany aż do 7 
dni od zdjęcia wycisku..
Zestaw promocyjny: Speedex Putty 910 ml, Speedex 
Light Body 140 ml, Speedex Aktywator 60 ml, Klej do 
łyżek 10 ml, Łyżki do wycisków 4 szt., Próbki Stay-Put i 
Comprecap
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E&Q Master
System wypełniania gutaperką na ciepło
Zestaw, gorący plugger i pistolet w komplecie

GELATAMP
Tampony absorpcyjne 
z żelatyną i srebrem

taper 02, 120 sztuk

taper 04, 60 sztuk

taper 06, 60 sztuk
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blister pack 
- 20 szt

50 szt

20 szt

Pilniki H, K, S – 25 zł
Poszerzacze K – 25 zł
S5 Big Apical Files – 85zł
GPR NV – 56 zł
Spreader – 22 zł
Plugger – 22 zł
S-finder - 20zł
Miazgociągi - 17zł
PINIKI NITI H, NITI K, NITI S, 

OSZERZACZE NITI K,  – 80 zł
SYSTEM ES5 - 85zł

5+1
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PIANKA DO 
FLUORYZACJI 
FLOAM 125g
Dostępne smaki: 
mięta lub truskawka
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Profilaktyczny 
piasek do polero-
wania zębów na 
bazie wodorowę-
glanu sodu
- nie powoduje podraż-
nień tkanek miękkich i 
uszkodzeń szkliwa
- specjalna formuła 
zapobiega zbrylaniu się i 
tworzeniu zatorów pod-
czas piaskowania
- smak: miętowy i i 
jeżynowy
- butelka 364g
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Lysoformin 
Plus-Schaum 5L
bezalkoholowy 
preparat w postaci 
piany do szybkiej 
dezynfekcji i 
mycia delikatnych 
powierzchni, 
wyposażenia i innych 
wyrobów medycz-
nych zanieczyszczo-
nych organicznie. 
Szczególnie zalecany 
do powierzchni 
delikatnych 
- nieodpornych na 
działanie alkoholu

GRATIS
10 łyżek  S
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06-555
06-699
06-702

Wyjątkowo wydajny 
koncentrat w płynie 
o doskonałych 
właściwościach 
myjących i 
dezynfekujących 
przeznaczony do mycia 
i dezynfekcji narzędzi 
i sprzętu. Z 1 litra 
koncentratu uzyskasz 
aż 200 litrów roztworu 
gotowego do użycia!

Wyjątkowo skuteczny 
i delikatny dla skóry 
alkoholowy żel 
do dezynfekcji rąk.

Alkoholowy preparat 
w płynie do szybkiej 
dezynfekcji małych  
i trudnodostępnych 
miejsc. Preparat o 
wysokiej skuteczności 
dezynfekcyjnej! Bardzo 
popularny  
na rynku medycznym 
od 25 lat!

Nawilżająca emulsja 
do pielęgnacji wrażliwej, 
suchej oraz skłonnej 
do podrażnień skóry rąk 
i ciała z dodatkiem 
kwasu hialuronowego, 
wosku pszczelego, 
kolagenu, elastyny 
i kompleksu witamin.

Niepyląca ściereczka 
do rozprowadzenia 
środków 
dezynfekcyjnych. 

Gotowy do użycia pre-
parat w postaci piany 
do mycia i dezynfekcji 
delikatnych powier-
zchni i wyposażenia 
w wygodnej butelce 
z końcówką pieniającą.  

Alkoholowy preparat 
do dezynfekcji rąk 
i skóry, wygodna for-
ma aplikacji – butelka 
z atomizerem

Nawilżająca emulsja 
do pielęgnacji 
wrażliwej, suchej oraz 
skłonnej do podrażnień 
skóry rąk i ciała z 
dodatkiem kwasu 
hialuronowego, wosku 
pszczelego, kolagenu, 
elastyny i kompleksu 
witamin.

Niepyląca ściereczka 
do rozprowadzenia 
środków dezynfek-
cyjnych. 

Wydajny koncentrat w 
płynie o doskonałych 
właściwościach myją-
cych i dezynfekujących 
przeznaczony do mycia 
i dezynfekcji narzędzi 
i sprzętu. Z 1 litra 
koncentratu uzyskasz 
aż 100 litrów roztworu 
goto  wego do użycia!

Wyjątkowo wydajny 
koncentrat w płynie 
o doskonałych 
właściwościach 
myjących i 
dezynfekujących 
przeznaczony do mycia 
i dezynfekcji narzędzi 
i sprzętu. Z 1 litra 
koncentratu uzyskasz 
aż 200 litrów roztworu 
gotowego do użycia!

Wyjątkowo skuteczny 
i delikatny dla skóry 
alkoholowy żel 
do dezynfekcji rąk.

Alkoholowy preparat 
w płynie do szybkiej 
dezynfekcji małych  
i trudnodostępnych 
miejsc. Preparat o 
wysokiej skuteczności 
dezynfekcyjnej! Bardzo 
popularny  
na rynku medycznym 
od 25 lat!

Nawilżająca emulsja 
do pielęgnacji wrażliwej, 
suchej oraz skłonnej 
do podrażnień skóry rąk 
i ciała z dodatkiem 
kwasu hialuronowego, 
wosku pszczelego, 
kolagenu, elastyny 
i kompleksu witamin.

Niepyląca ściereczka 
do rozprowadzenia 
środków 
dezynfekcyjnych. 

Gotowy do użycia pre-
parat w postaci piany 
do mycia i dezynfekcji 
delikatnych powier-
zchni i wyposażenia 
w wygodnej butelce 
z końcówką pieniającą.  

Alkoholowy preparat 
do dezynfekcji rąk 
i skóry, wygodna for-
ma aplikacji – butelka 
z atomizerem

Nawilżająca emulsja 
do pielęgnacji 
wrażliwej, suchej oraz 
skłonnej do podrażnień 
skóry rąk i ciała z 
dodatkiem kwasu 
hialuronowego, wosku 
pszczelego, kolagenu, 
elastyny i kompleksu 
witamin.

Niepyląca ściereczka 
do rozprowadzenia 
środków dezynfek-
cyjnych. 

Wydajny koncentrat w 
płynie o doskonałych 
właściwościach myją-
cych i dezynfekujących 
przeznaczony do mycia 
i dezynfekcji narzędzi 
i sprzętu. Z 1 litra 
koncentratu uzyskasz 
aż 100 litrów roztworu 
goto  wego do użycia!
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GRATIS
Pixie Pearls 

- perełki do  pia-
skowania 50g
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Cyfrowy mikroskop
Explorer HD System
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20Z455

Kompletna wanienka na materiały
Wymiary: 31,1x27,6x7,0 cm
– mata przeciwpoślizgowa
– ścianki działowe
– pojemnik na małe i duże elementy
– tacka przesuwna z przegródkami
– ryglowana pokrywa – niesterylizowalna
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50Z353-NEON

Lusterko wewnątrzustne 
wkręcane jednokolorowe 
lub asortyment – 12 szt

Rękojeść Ergo Grip - 60 zł

20Z101

Minitacka z  pokrywą
Samoizolująca powierzchnia z wysokim połyskiem 
zapobiega tworzeniu osadów i nie przyjmuje zanie-
czyszczeń. Przeznaczone w szczególności na narzędzia 
diagnostyczne i zestawy do profilaktyki. Wymiary: 
23,8x16,2x2,2 cm. Dostępna we wszystkich kolorach
Dostępna również tacka duża z pokrywą: 
wymiary: 34x24,5x2,2 cm - Cena: 119
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70Z100

Pierścienie do zanakowania
Małe  E-Z ID – 25szt. Średnica: 3 mm
Duże E-Z ID – 25 szt. średnica: 6 mm
Pierścienie przeznaczone do znakowania narzędzi 
ręcznych, pasują do większości rękojeści
można sterylizować w autoklawie
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70Z300

Taśmy E-Z ID do znakowania
Przeznaczone do znakowania narzędzi o dużych 
średnicach, wanienek, szuflad.
Długość - 3m.

powiększony obraz HD zapewnia
komfort i lepsza ergonomie pracy lekarza
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Rata już od:1732 zł*

Lusterka HD z rękojeścią „Thin Grip” - 
12 szt.
Jaśniej =lepiej=Crystal HD
Lusterka wewnątrzustne ze zwiększonym obiciem 
światła o 40%! Crystal HD zapewnia optymalną 
widoczność w obszarze zębów bocznych i podczas 
leczenia endodontycznego. 
Kolory: 2 x niebieski, żółty, zielony, pomarańczowy, 
fioletowy, różowy
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1550
APEX

Endometr Locapex Five
W pełni automatyczny, kompaktowy i łatwy w 
obsłudze.
Nie wymaga kalibracji.
Zasilony przez dwie baterie typu AA. (90 godz. pracy).
Wskaźnik błędu pomiaru
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02-639

Asystor 
4-szufladowy 
z podstawą U
fronty dostępne 
w 8 kolorach; 
blat z aluminiowym 
obramowaniem 
przykryty szkłem; 
na kółkach; 
wymiary: szer. 
x głęb. x wys.: 
50x42,5x83 cm

02-123
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02-559

Stolik 
3-półkowy 
firmy tom-Pag
wymiary: 
wys. x szer. x głęb.: 
90x52x46 cm
w ofercie również 
stoliki 1, 2 i 4 
-półkowe
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WS-USB619

ENDYC10
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Mikrosilnik endodontyczny 
z endometrem ENDY 6200
bardzo prosty w obsłudze; bez sterownika nożnego, 
bez konieczności kalibracji; umożliwia bezpieczne 
opracowanie kanału korzeniowego w wielu środo-
wiskach (podchloryn ≤2,5%, sól fi zjologiczna, woda, 
ślina, krew…)

C

Kompletny system 
do wypełniania 
kanałów 
ENDO@PEX
Bezprzewodowy 
system do 
obturacji przy 
użyciu płynnej 
gutaperki - w 
jednym kompaktowym, 
wygodnym urządzeniu zintegrowano pistolet i bardzo 
lekki pluger do uplastyczniania gutaperki; szybki, 
łatwy i bezpieczny system do doskonałych, wypełnień 
kanału korzenia; opatentowana, obrotowa (360 
stopni), końcówka plugera i komora cieplna zmniejsza 
napięcie mięśni rąk
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Riskontrol
Jednorazowe zapachowe końcówki 
na dmuchawko-strzykawkę Riskontol ART. 
250szt. Firmy Acteon/PierreRolland.
Zapobiegają zakażeniom krzyżowym.

MIĘTA          

LUKRECJA              

ANYŻEK         

MANDARYNKA

PORZECZKA

ce
n

a 
zł

 
824

Asystor 
3-szufladowy 
z podstawą 
chromową 
firmy Tom-Pag
fronty dostępne 
w 9 kolorach; 
blat z aluminiowym 
obranowaniem 
przykryty mleczną 
szybą; na kółkach; 
wymiary: szer. x głęb. 
x wys: 50 x 42,5 x 
90-108 cm 
dostępny również w 
wersji z podstawą U!

SUPER CENA!

GRATIS
zestaw 

pilników
Poldent S5

MaratHon enDo e

Mikrosilnik endodontyczny 
ENDO E Class
ustawiany moment obrotowy; funkcje Auto-Stop 
reverse / ręczny AutoStop / reverse; 15 programów; 
dźwiękowe ostrzeżenie przy 75% ustawionego mo-
mentu obrotowego; mikrosilnik obsługujący wszystkie 
dostępne kątnice
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Kamerka Advance Cam
Dane techniczne:
• Rozdzielczość: 600 000 pixeli
• Czujnik: ¼ cala kolorowy CCD
• Źródło światła: 6 diod
• Stop-klatka
• Podział obrazu na 4 klatki
• Pamięć: 27 zdjęć - wyjście Video i USB

16006000

ce
n

a 
zł

 

2500

Lampa 
polimeryzacyjna 
Dr’s Light
Lampa generuje 
światło o natężeniu 
od 150mW/cm2 
do 1600mW/cm2. 
Wystarczająca moc by 
naświetlać w 5 sekund. 
6 programów:TURBO, 
HIGH, NORMAL, SOFT 
START MODE, SOFT 
PULSE MODE, PULSE 
MODE. Długość fali 410 
- 490 mm

Lampa polimeryzacyjna CLEVER
diodowa lampa z obrotową głowicą i 3 zdejmowalny-
mi, sterylizowalnymi osłonkami światłowodu; szybka 
polimeryzacja dzięki soczewkom skupiającym światło
6 osłonek w komplecie!

CL-DC20 wolnostojąca;
CL-DC21 do zabudowy;

02-989 osłonkice
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1950
F10250
F10251
F10252

Air-N-Go Classic
Piasek do piaskowania firmy Acteon/Satelec
Właściwości czyszczące i polerujące proszków Air-N-
-Go nie powodują uszkodzeń szkliwa i dziąseł 
Butelka: 250g Dostępne smaki: cytryna, mięta, malina
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GRATIS
10x saszetka 

piasku 20g
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890
250-S

Destylarka 
Tecno Gaz
Destylarka do 
autoklawu 
zapewniająca 
właściwą wodę 
do procesu 
sterylizacji

Pojemność 4 litry
Wydajność 1 litr/1 godzinę
Moc całkowita 580 W (grzanie 565 W, 
chłodzenie 15 W). Waga ok. 3,5 kg
W zestawie z urządzeniem: zbiornik na wodę destylo-
waną, łącznik oraz kabel zasilający.

2035S – EuropaB Evo; 
2035TS – 220V

Zgrzewarka One z obcinarką 
i podajnikiem na rękawy
Wysokiej klasy zgrzewarka firmy Tecno-Gaz; długość 
zgrzewu 32 cm, szerokość 12 mm
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799

Inkubator do ampułkowych 
testów biologicznych B test 
firmy Tecno-Gaz
Sprawdza czy autoklaw poprawnie sterylizuje wszelkie 
formy mikroorganizmów; posiada 3 miescja na testy; 
dostępny w 2 wersjach: do podłączenia do autokla-
wów Tecno-Gaz (Europa B Evo, Aura B, Alia B – 2035S) 
lub bezpośrednio do zasilania 220V (2035TS)

MULTISTERIL
Niezbędny w każdym gabinecie

Niezbędne urządzenie, 
które eliminuje ryzyko 
błędu użytkownika,
zmniejsza czas sterylizacji 
i obniża koszty.

Włoska firma Tecno-Gaz - światowy lider na rynku produktów do sterylizacji wyprodukował rewolucyjne i unikatowe 
urządzenie, realizujące wstępne etapy cyklu sterylizacyjnego w całkowitej zgodzie z proceudrami

Cena detaliczna

13500zł
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2025/S

Mała sterylizatornia 
firmy Tecno-Gaz:

• autoklaw Europa B Evo 18l z wbudowaną drukarką firmy 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 zabezpie-
czenie drzwi

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

Praktyczny stojak do organizacji sterylizatornii na małej przestrzeni, z miej-
scem na autoklaw, wysuwaną półką zgrzewarkę, stelażem na tacki oraz dużą 
szufladą do przechowywania potrzebnych przedmiotów

3007-E-2
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Zestaw do reanimacji 
Speedy 2 firmy Tecno-Gaz
Walizka z zestawem zawiera stalową butlę tlenową 
do napełniania o poj. 0,5l, reduktor z manometrem, 
ambu z maską, 2 kaniule Guedela, szczypce do języka, 
spiralny rozwieracz ust, przewody

GRATIS
rękaw do

sterylizacji

SUPER CENA 

W ZESTAWIE!

Pierwsze automatyczne urządzenie wielofunkcyjne, ktore autonomicznie wykonuje najbardziej krytyczne 
i skomplikowane fazy cyklu sterylizacji. Wystarczy umieścić instrumenty w specjalnej wanience a MultiSteril 
automatycznie wykona następujące etapy:
4 dezynfekcja     4     płukanie     4     czyszczenie ultradźwiękowe     4     płukanie     4     suszenie

Bez angażowania personelu!
Bez zewnętrznego zanieczyszczenia!
Prosty w obsłudze!

Rata już od: 623,84 zł*

* 
B
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Autoklaw 
Europa B Evo 18l

l autoklaw klasy B o stalowej 
komorze 18l

l 3 programy testowe
l system monitorowania 

każdym procesem i funkcją 
autoklawu

l potrójne zabezpieczenie 
drzwi

21000 zł 14500 zł

NOWOŚĆ
Autokaw Europa B Pro 18l 
z zapisem danych na karcie SD

l łatwa obsługa – przyciśnięcie jednego przycisku do wyboru cyklu, 
drugiego – do rozpoczęcia procesu; tylko cykle klasy B;
l zbieranie i przechowywanie danych na karcie SD;
l system monitorowania i sterowania każdym procesem 

autoklawu potrójne zabezpieczenie drzwi;
l nowy system chłodzenia z podwójną chłodnicą

16500 zł

BRAK BÓLU MNIEJSZY STRES
wizja czy rzeczywistość dla pacjentów stomatologicznych?

szkolenie - 18 maja 2013r., w godzinach 10-15
koszt szkolenia: 350 zł 

lub 
W przypadku złożenia przez Państwa zamówienia do 17 maja na urządzenie 

do sedacji Master Flux włoskiej firmy Tecno Gaz szkolenie będzie GRATIS!

Zapisy oraz szczegółowe informacje: tel. 604 17 10 17, lub mailowo: szkolenia@dentomax.com.pl
nr konta: 11 114020170000450203795721

Wykład 1 Temat: Atraumatyczne techniki znieczulania miejscowego w stomatologii
Wykładowca: dr n.med. Krzysztof Gończowski, Specjalista Stomatologii Zachowawczej 
i Endodoncji

Wykład 2 Temat: Sedacja wziewna podtlenkiem azotu w gabinecie stomatologicznym
Wykładowca: dr n.med. Krzysztof Gończowski, Specjalista Stomatologii Zachowawczej 
i Endodoncji

Wykład 3  Temat: Farmakoterapia bólu i strachu w stomatologii leki doustne 
oraz sedoanalgezja dożylna

Wykład 4 Temat: Wymogi formalno-prawne wykonywania zabiegów w sedacji wziewnej 
oraz sedoanalgezji dożylnej w gabinetach stomatologicznych
Wykładowca: radca prawny Karol Przeliorz

Autoklaw Europa 
B Evo 24l

l z systemem uzdatniania wody 
PURA

l podłączony do wody 
z sieci - napełnianie i wy-
lewanie wody odbywa się 
automatycznie

l sterylizacja dużych wsa-
dów (do 7,5 kg) lub długich 
instrumentów (do 50 cm)

Rata już od: 483,06 zł*

Rata już od: 
468,61 zł*
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Kątnica 
Synea Fusion 
WG-56 LT 1:1 
+ turbina 
Synea Fusion 
TG-98 L
 
+ GRATIS 
2 oleje 
oraz kapturek 
do kątnicy 
i prostnicy
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RXCB-4
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Turbina do zębów 
mądrości Ruixin

nachylenie główki 
pod kątem 45 st

zaprojektowana specjalnie 
do zębów mądrości!

na przycisk, mocowanie 
Midwest, prędkość >320 000 
obr/min; gwarancja 6 mcy,

03010002

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

ce
n

a 
zł

 

zapytaj 
o cenę

01050004
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Mokra pompa 
ssąca 
Excom hybrid 2 
firmy Metasys
Centralny system 
ssący ze zintegrowaną, 
dynamiczną separacją 
wody i powietrza 
gwarantującą  
bezproblemowe 
użytkowanie; na 2-3 
stanowiska; duża moc 
i niezawodność układu 
ssącego, nawet przy 
dużym obciążeniu; łatwa w obsłudze i konserwacji; 
gwarancja 24 miesiące

TX-122

Sterylna turbina jednorazowa
Na szybkozłączkę i klucz, prędkość ok. 300 000 obr./
min., zalecana przy pacjentach z grupy ryzyka (cho-
roby zakaźne, HIV, żółtaczka czy zgorzele) lub przy 
ciężkich pracach np. szlifowanie pod koronę

*przy zakupie 25 szt. turbin

GRATIS
szybkozłączka*
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1940
TG-98 bez światła
poczwórny spray, ceramiczne łożyska, 
mała waga, na przycisk, cicha 
pozbawiona wibracji praca, 
4-drożny spray, 360.000 obr./min., 
długość do 25 mm

+ szybkozłączka za jedyne 425 zł 
TG 98L ze światłem
LED+, łożyska ceramiczne, podłączenie 
na szybkozłączkę WH
Gwarancja 12 miesięcy
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Turbiny Synea Fusion

Łożyska ceramiczne,  
małe rozmiary główki, 
poczwórny spray, na przycisk

1:1
WG 56 LT ze światłem
 – 2250 zł

Gratis:  olej + kapturek 
do kątnic lub prostnica 

HE-43 za 340 złc

1:5
WG 99 LT ze światłem
 – 3010 zł
Gratis:  2 oleje + kapturek 

do kątnic lub prostnica 
HE-43 za 340 zł

Gwarancja 18 miesięcy

Kątnice Synea Fusion
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Endodontyczna kątnica 
tytanowa ze światłem 
TiMAX X35L
Na pilniki ręczne i maszynowe.

TiMAX X35 - 1795 zł (tytanowa bez światła)

TEP-E10R - 1021 zł (na pilniki ręczne)

TEQ-E10R - 1021 zł (na pilniki maszynowe)
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Turbiny Ruixin 
Z szybkozłączką
Na przycisk, 
prędkość > 320 000 
obr./min., spray wodny, 
zawór retrakcyjny
RXBY standardowa 
główka
RXBDY duża główka 
– większy moment 
obrotowy

GRATIS
5 turbin 

jednorazowych

Kątnica 
Synea Fusion 
WG-99 LT 1:5 
+ kątnica 
Synea Fusion 
WG-56 LT 1:1 
 
+ GRATIS 
+  2 oleje 
serwisowe 
oraz 2 kapturki 
do kątnic

w cenie gwarancja 
na 24 miesiące!
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350
RXBY-4 - standardowa 

główka
RXBXY-4 - mała 

główka

Turbiny Ruixin
Mocowanie Midwest
bez szybkozłaczki
Na przycisk, 
prędkość 
> 320 000 obr./min., 
spray wodny, 
zawór retrakcyjny

W ZESTAWIE TANIEJ

W ZESTAWIE TANIEJ

Kątnica 
Synea Fusion 
WG-99 LT 1:5 
+ turbina Synea 
Fusion TG-98 L 

+ GRATIS 
2 oleje oraz 
kapturek do 
kątnicy i prost-
nicy

W ZESTAWIE TANIEJ

GRATIS
szybkozłączka 

+ 1 turbina 
jednorazowa
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Ekonomiczny i niezawodny unit stomatologiczny

tEraZ 
w PromoCjI! 
z jednorazowymi 
końcówkami 
do strzykawko 
dmuchawki 
RISKONTROL 
firmy Acteon/
Satelec

Dowiedz się więcej i zamów:  
Krzysztof Baranowski, doradca klienta ds. sprzedaży sprzętu, tel. 784 066 925 e-mail: krzysztof@dentomax.pl

ce
n

a 
zł

 

23000

P A N D A  E R G O N O M I C  P R E M I U M

komfortowy 
i nowoczesny 

fotel z bezszwową 
tapicerką

 ergonomiczny panel 
lekarza: 5 rękawów od góry, 
trójdrożna dmuchawka, 
negatoskop, wygodna 
tacka narzędziowa

 pamięć 5 ustawień, 
sterowania z panelu lekarza, 

panelu asysty 
lub sterownikiem nożnym

obrotowy panel asyst 
ze ślinociągiem, ssakiem 
i trójdrożną dmuchawką

blok spluwaczki 
 z ceramiczną 
obrotową misą

nowoczesna diodowa 
lampa oświetleniowa  
- 4 stopniowe 
natężenie światła

pedał sterujący z funkcjami 
przedmuchiwania 

i przepłukiwania, 
wyłącznikiem wody

nowsza, 

ulepszona 

wersja już w 

sprzedaży
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Kireta  
American Eagle 
XP GRACEY 
Standard - 1 szt.

Dzięki zastosowaniu 
specjalnej, 
opatentowanej 
metody 
produkcji 
XP Technology ™  
kirety American 
Eagle nie wymagają 
ostrzenia!!!

15 000
pociągnięć

X - rękojeść z tworzywa 
kolorowego
Z - rękojeść ze stali 
szlachetnej

11

X P  T E C H N O L O G Y ™

R ę k o j e ś c i

RĘKOJEŚCI EAGLELITE®
Ergonomiczne i lekkie rękojeści zapewniają 
komfort, kontrolę i doskonałe czucie. 
Zapobiegają zmęczeniu ręki i zespołowi cieśni 
nadgarstka. Rękojeści ze stali szlachetnej i z 
tworzywa można sterylizować standardowymi 
metodami. 

* Kolor rękojeści: patrz dany typ narzędzia.

X P  G r a c e y  S ta n d a r d

X P  G R A C E Y  M E S I A L - D I S TA LEFEKTYWNOŚĆ
Narzędzia te służą do skutecznego 
opracowywania powierzchni 
zębów w odcinkach bocznych bez 
konieczności zmiany narzędzi.

Gracey 11-14MD XP

AE G 11-14 XP X

AE G 11-14 XP Z

Gracey 1-2 XP

AE G 1-2 XP X

AE G 1-2 XP Z

Anterior

Gracey 11-12 XP

AE G 11-12 XP X

AE G 11-12 XP Z (Zdjęcie)

Posterior mesial

Gracey 12-13MD XP

AE G 12-13 XP X

AE G 12-13 XP Z

Gracey 17-18 XP

AE G 17-18 XP X

AE G 17-18 XP Z

Posterior distal

Gracey 5-6 XP

AE G 5-6 XP X

AE G 5-6 XP Z

Anterior

Gracey 3-4 XP

AE G 3-4 XP X

AE G 3-4 XP Z

Anterior

Gracey 7-8 XP

AE G 7-8 XP X

AE G 7-8 XP Z

Premolar / molar

Gracey 9-10 XP

AE G 9-10 XP X

AE G 9-10 XP Z

Contra angle molar

Gracey 15-16 XP

AE G 15-16 XP X

AE G 15-16 XP Z

Posterior mesial

Gracey 13-14 XP

AE G 13-14 XP X

AE G 13-14 XP Z (Zdjęcie)

Posterior distal

x p  k i r e t y  g r a c e y  –  s t a n d a r d
x p  k i r e t y  g r a c e y  –  m e s i a l - d i s t a l

Każde kompletne 
narzędzie XP
263 PLN

Porada:
Wypróbuj zestaw Golden Eagle 2, który składa
się z kiret Gracey 11-12 i 13-14. Idealna kombi-
nacja do zabiegów w obszarze zębów bocznych.
• AEGEK2XPX      526 PLN
• AEGEK2XP  Z      526 PLN
Więcej informacji na temat zestawów Golden 
Eagle na stronie 15.

3/8’’ - 9.5mm EagleLite® stal szlachetna (Z)

3/8’’ - 9.5mm EagleLite® kolorowe tworzywo, dwustronna* (X)

Przedstawiciel Polska: Małgorzata Rusek • tel.: +48 608 550 333 • e-mail: mrusek@loser.deLoser & Co GmbH  •  web: www.loser.de  •  e-mail: info@loser.de

EFEKTYWNOŚĆ
Narzedzia te służą do skutecznego
opracowywania powierzchni
zębów w odcinkach bocznych bez
konieczności zmiany narzędzi.

Rata już od: 
673,63 zł*
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S700165

S8020001

Radiografia przewodowa
sopix usb firmy Acteon/Satelec
technologia ACE chroni każde zdjęcie przed
prześwietleniem; wyjątkowa jakość obrazu;
rozdzielczość 25 lp/mm
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Radiografia bezprzewodowa PSPIX 
firmy Aceton/Satelec
płytki obrazujące są niezwykle cienkie i elastycz-
ne - łatwe do precyzyjnego pozycjonowania przy 
zapewnieniu komfortu pacjenta; wczytywanie zdjęcia 
od 4,3 do 7,5 s; zgodna ze wszystkimi aparatami RTG; 
wszechstronne możliwości przyłączania do sieci.

Płytki obrazowe
fosforowe do radiografii bezprzewodowej PSPIX firmy 
SOPRO – ACTEON i DIGORY firmy SOREDEX
Płytki wielokrotnego użytku, bardzo trwałe i proste 
w obsłudze i konserwacji, idealnie sprawdzające się z 
systemem PSPIX i DIGORA.
Dostępne we wszystkich rozmiarach:
Ref.700178 : Size 0 : 22 x 31 mm
Ref.700179 : Size 1 : 24 x 40 mm
Ref.700180 : Size 2 : 31 x 41 mm
Ref.700181 : Size 3 : 27 x 54 mm
*za 6 płytek tego samego rozmiaru
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F03160
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Mieszalnik do kapsułek Softly SATELEC
Uniwersalny mieszalnik do wszystkich materiałów 
kapsułkowych
Waga: 3kg, wymiary: 210x205x120m
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Lampa 
polimeryzacyjna 
MiniLed 
Super Charged 
firmy 
Actelon/Satelec
Moc: 2.000 lub opcjonalnie 
3.000 mW/cm² - z światło-
wodem Ø 7,5 lub Ø 5,5 mm 
(opcja). Polimeryzacja wszyst-
kich rodzajów kompozytów 
w 3 sekundy! (Spektrum 
światła: 420-480 nm). 3 
Programy: ciągły/pulsacyjny/
marastający.
Minimalny wzrost tempera-
tury: bezpieczne użytkowanie 
- bez uszkodzenia miazgi. gratis

F05214
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Piaskarka AIR ‘n’GO 
firmy Acteon/Satelec
Prawdziwa innowacja w profilaktyce i leczeniu Pe-
riimplantitis Funkcja STOP-PROSZEK do skutecznego 
płukania lub czyszczenia Tryb Supra: Umożliwia każdą 
formę profilaktycznego leczenia naddziąsłowego
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Kamerka SoproCare 
USB
Diagnostyczna kamera we-
wnątrzustna 
trybem Perio i Cario
- najwyższej jakości optyka 
ZEISS
- zewnątrzustna, wewnątrzust-
na, makro
- Tryb Perio: wykrywanie płytki, 
kamienia nazębnego oraz 
zapalenia dziąseł
- Tryb Cario: wykrywanie 
próchnicy

X-MIND UNITY
Następca legendarnego aparatu RTG X-Mind DC pro-
dukowanego przez firmę Acteon - Satelec. Najnowsza 
technologia ACE, możliwość podłączenia radiografii 
Sopix bezpośrednio do aparatu rtg.
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zapytaj 
o cenę

Skaler Newtron P5
dostępne już w czerwcu 2013!
- nowy design
- Technologia B LED – wykrywa płytkę nazębną
- jeszcze szersza gama tipów i unikatowy system 
irygacji
- specjalna aplikacja umożliwiająca zmianę ustawień 
na smartphone lub tablet 
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UWAGA! Zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony 
radiologicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 194 poz. 1625) 
wszystkie podmioty opieki zdrowotnej ,w tym gabine-
ty i kliniki stomatologiczne stosujące promieniowanie 
jonizujące (aparaty RTG) do celów medycznych są zo-
bowiązane do wykonywania testów podstawowych.

Zestaw fantomów 
Pro-Dent do 
samodzielnego 
wykonywania 
testów podsta-
wowych w sto-
matologicznych 
pracowaniach 
rentgenowskich.

F03809
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Aparatr RTG X-Mind DC
Wewnątrzustny aparat 
rentgenowski z generatorem 
wysokiej częstotliwości
Czas ekspozycji: 0,02 
do 3,2 sekundy.
Montaż do ściany, unitu lub 
na wózku jezdnym
Długość ramienia 80cm, 
prezroczysty długi tubus (30cm) 
ułatwia właściwe pozycjonowanie i 
prawidłowe wykonanie zdjęć
2 lata gwarancji

GRATIS
10xsaszetka 
piasku, 20g

GRATIS
fartuch RTG 

+ pozycjonery

Rata już od: 424,68 zł*

Rata już od: 732,21 zł*



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

NASI PRZEDSTAWICIELE
warmińsko-mazurskie, podlaskie

Hanna
Domagała

tel. 600 096 966
hanna@dentomax.pl

Klimczuk i wspólnicy sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok
tel.:85 740 36 90,  fax:85 743 79 98
dentomax@dentomax.pl www.dentomax.pl
razem! dla zdrowych uśmiechów. od 20 lat!

warmińsko-mazurskie, podlaskie

Marzanna
Milkamanowicz

tel. 692 887 387
marzanna@dentomax.pl

podlaskie

Monika
Suchowierska

tel. 602 470 800
monika@dentomax.pl

kujawsko-pomorskie

Katarzyna 
Olszewska

tel. 668 849 944
kujawy@dentomax.pl

podlaskie, mazowieckie

Anna
Bagińska

tel. 660 716 050
anna@dentomax.pl

CZYTAJ NASZ 
FIRMOWY BLOG

DOŁĄCZ DO NAS 
NA FACEBOOKU! 

małopolskie

Eliza 
Horodeńska

tel. 696 167 678
malopolska@dentomax.pl

Dzięki nowemu laserowi 
diodowemu KaVo, za-
równo drobne cięcia jak i 
poważniejsze zabiegi stają 
się prostsze do przeprowa-
dzenia i bardziej precyzyjne. 
Wysoka jakość końcówki
światłowodu oraz końcówka 
szafirowa (dostępna opcjonalnie, 
wyłącznie w Kavo) zapewnia
idealne wyniki. Laser KaVo MASTER 
lase/EXPERT lase umożliwia przepro-
wadzenie różnych
zabiegów stomatologicznych bez krwawienia i gene-
rowania nadmiernego ciepła.
Zastosowanie lasera w zabiegach
w n/w specjalnościach:
n Chirurgia tkanek miękkich: frenektomia, frenoto-

mia, biopsja, odsłanianie implantów, gingiwek-
tomia, gingiwoplastyka, wydłużanie korony 

klinicznej,nacinanie ropni, zabiegi płatowe,
wycinanie zmian na błonie śluzowej (na-
dziąślak, włókniak, gruczolak), wycinanie 
kaptura dziąsłowego, usuwanie

przerośniętych tkanek miękkich, 
operkulektomia
n Endodoncja: Pulpotomia, 
sterylizacja kanału korzeniowe-
go, sterylizacja okolicy około 

wierzchołkowej,przykrycie miazgi
n Periodontologia: dezynfekcja kieszonek dziąsło-
wych, leczenie leukoplakii, leczenie liszaja płaskiego
n Biostymulacja: przyśpieszanie gojenia aft, zmian 
opryszczkowych, LLLT
n Protetyka: kształtowanie linii dziąsła, retrakcja 
laserowa dziąseł

Unit KaVo ESTETICA E30
tu zaczyna się doskonałość w stomatologii

n Niezależnie od wybranej wersji stolika leka-
rza: T- z rękawami od dołu i S- z rękawami od 
góry, pulpit lekarza umożliwia łatwe sterowa-
nie funkcjami unitu, instrumentów i oświetlenia 
dzięki przyciskom bezpośrednim i intuicyjnemu 
panelowi sterującemu. Każdy przycisk posiada 
tylko jedną funkcję i oznaczenia kolorystyczne 
charakterystyczne dla unitów KaVo. Ponadto sto-
lik lekarza wyposażony jest w pięć indywidualnie 
konfigurowanych rękawów instrumentów i półkę 
na tacę, którą można zamontować po prawej lub 
lewej stronie.

n Tworząc unit KaVo ESTETICA E30 opracowa-
liśmy moduł zabiegowy dostosowany do pracy 
lekarza prawo lub leworęcznego. Zmiany można 
dokonać w  mniej niż dwie minuty, wykonując 
kilka prostych ruchów. 

n Miękka i ergonomiczna tapicerka sprawia, 
że pacjent czuje się komfortowo nawet podczas 
dłuższych zabiegów i nie wykonuje zbędnych ru-
chów, które utrudniają pracę. Zadbaliśmy także o 
zdrowie i komfort lekarza: regulowana wysokość 
fotela od 350 mm do 830 mm gwarantuje ergono-
miczną pracę w każdej pozycji.

n Dzięki zaletom wielofunkcyjnego sterownika 
nożnego KaVo zyskujesz bezpieczeństwo i wy-
godę. Prosta budowa i dopracowane szczegóły 
sprawiają, że obsługa sterownika nożnego jest 
niezwykle łatwa: wystarczy ruch w prawą i lewą 
stronę. Umożliwia to skoncentrowanie się na 
pracy i jednocześnie zapewnia zdrową, naturalną 
pozycję nóg.

Unit KaVo E30 zapewnia użytkownikom nowy wymiar doskonałości 
w Stomatologii o czym świadczy wysoka jakość KaVo, niezawodność 
i wysoki komfort pracy w przystępnej cenie.

QUATTROcare Plus 2124A

Urządzenie do automatycznej konserwacji 4 
końcówek stomatologicznych jednocześnie z 
przedmuchem sprężonym powietrzem i możli-
wością manualnej konserwacji od strony wiertła. 
Automatyczne dozowanie pozwala wprowadzić 
idealną ilość środka czyszczącego, a cały proces 
trwa zaledwie 60 sekund.

Laser KaVo MASTER/EXPERT lase
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