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Zapraszamy na CeDe 2012!

Kazimierz Klimczuk
właściciel DENTOMAX sp. k.

w numerze:

Szanowni Państwo!
Jedenastemu, powakacyjnemu numerowi Dentomax News towarzyszy niemalże tradycyjne
gorzkie stwierdzenie: wszystko co dobre szybko się niestety kończy... Wyczekiwane tak na oko,
już od września ubiegłego roku, przez chyba wszystkich lato przeminęło bezpowrotnie wraz z
(jesiennym) wiatrem i skutecznie sprowadziło rozleniwionych wakacyjnym rozprężeniem na
ziemię. Czas wrócić do rzeczywistości i zająć się na poważnie robotą…
Oddajemy w Państwa zacne (a jakże!) ręce kolejne wydanie naszego magazynu. Co zastaniecie
wewnątrz numeru? Oczywiście, jak zwykle i tradycyjnie, solidną dawkę informacji z rynku,
szereg porad sprzętowych, doniesień na temat naszej działalności oraz pokaźną porcję ofert
promocyjnych.
Badamy trendy – znany już doskonale czytelnikom Dentomax News od co najmniej kilku wydań
cykl, w którym przedstawiamy wybrane nowości na rynku.Tym razem postanowiliśmy wziąć
pod lupę urządzenieB-Test firmy Tecno-Gaz, aparat do kontroli pracy autoklawu.
Wszystko wskazuje na to, że na dobre już na naszych łamach zagościł kolejny cykl – „Zgrzyty”
– w których wraz ze specjalistami z naszego serwisu podpowiadamy co zrobić , aby przedłużyć
żywotność urządzeń, z których korzystamy podczas pracy w gabinecie stomatologicznym.
Od tego numeru wprowadzamy też nowy cykl – poświęcony zagadnieniom prawnym, mającym istotne znaczenie dla codziennej praktyki lekarskiej. Zaczynamy od rozporządzenia resortu
zdrowia, które wprowadza nowe wymogi dla gabinetów stomatologicznych. Partnerem cyklu
jest białostocka kancelaria prawa medycznego Med – Legis.
Przez całe dwa miesiące wakacji trwał nasz konkurs fotograficzny. W tym numerze przedstawiamy laureata oraz wyróżnione fotografie. Warto wspomnieć, że patronat medialny nad konkursem
objęła redakcja Dental Tribune International Polska, która ufundowała dodatkową, specjalną
nagrodę – prenumeratę magazynu.
Co poza tym? Wrzesień to niewątpliwie w branży stomatologicznej czas targów – już na początku miesiąca spotkanie w Łodzi, a w drugiej dekadzie największa wystawa stomatologiczna w
kraju – poznańskie CeDe. Oczywiście będziemy obecni na obu imprezach, na których również
was nie może zabraknąć! Zapraszamy!
Jesień zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie jeśli chodzi o szkolenia. Przygotowaliśmy szereg
nowości, premierowych wykładów. Ciekawostką z pewnością będą szkolenia praktyczne, których w tym sezonie będzie zdecydowanie więcej niż zwykle. Uwagę na naszą ofertę z pewnością
zwrócą też asystentki stomatologiczne – raz w miesiącu odbędzie się specjalny kurs dedykowany właśnie personelowi pomocniczemu.
Życzymy miękkiego lądowania po wakacjach, spokojnego powrotu do pracy i przyjemnej lektury Dentomax News!

Kazimierz Klimczuk – wydawca / właściciel Dentomaxu
Janusz Mroczkowski – redaktor naczelny
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Dentomax ma 20 lat!

Świętuj razem z nami na CeDe!

U

rodzinowy tort, szampan, specjalne jubileuszowe promocje oraz ekskluzywna oferta czołowych producentów sprzętu stomatologicznego takich firm jak:
Crosstex, Tecno-Gaz, Fona Sirona, Acteon, Topdental, HB Dental, Edenta,
3A Medes, Ardent, Marathon, GoodDrs, DXM oraz szereg innych, niecodziennych
atrakcji czeka na odwiedzających stoisko firmy Dentomax podczas CeDe 2012.
- Wszyscy, którzy odwiedzą stoisko Dentomaxu, mogą liczyć na wyjątkową - targową i urodzinową ofertę oraz specjalne atrakcje. W związku z obchodzonymi przez
firmę w tym roku 20-tymi urodzinami, na naszych gości będzie czekał tort i oczywiście lampka szampana – mówi Sylwia Dawidowicz z Dentomaxu.
- Dodatkowo – choć może nieco przewrotnie – bo targi to przecież przede wszystkim nowości sprzętowe i produktowe, będzie możliwość zobaczenia, ale i wypróbowania oryginalnego unitu stomatologicznego liczącego dokładnie 112 lat! To unikat,
jeden z nielicznych takich egzemplarzy w Polsce! – zachęca przedstawicielka firmy.
Ponadto, w piątek 21 września o godz. 12.00, firma zaprasza do sali F w pawilonie
nr 7, na wykład dr n. med. Barbary Szafrańskiej poświęcony zagadnieniom wykorzystania podtlenku azotu w stomatologii. Sedacja wziewna jako sposób na niwelowanie lęku stomatologicznego cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Koszt
szkolenia to tylko 50 zł. Jednak uwaga - ilość miejsc jest ograniczona. W spotkaniu
będzie mogło wziąć maksymalnie 50 osób.
Co ciekawe, każdy uczestnik otrzyma kupon o wartości 500 zł na zakup urządzenia do sedacji MasterFlux.
Dentomax będzie na stoisku nr 6A.2.21.

program wykładu:

Zapraszamy do Łodzi

Piątek, 21.09.2012 r.
Pawilon 7, sala F

12.00 - 13.00 Dr n. med. Barbara Szafrańska
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu jako metoda
eliminacji lęku stomatologicznego.
1. Oddziaływanie podtlenku azotu na organizm człowieka.
2. Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania sedacji wziewnej
mieszaniną podtlenku azotu i tlenu.
3. Okresy znieczulenia ogólnego u pacjenta.
4. Pierwszy okres znieczulenia ogólnego: okres bezbolesności z
podziałem na poszczególne fazy występujące podczas stopniowego
wzrostu stężenia podtlenku azotu.
5. Opis aparatury służącej do podawania mieszaniny gazów (N2O i
O2).
6. Zasady podawnia mieszaniny gazów (N2O i O2) podczas prowadzenia zabiegów stomatologicznych.
7. Zalety i wady sedacji mieszaniną podtlenku azotu i tlenu.
Zgłoszenia i dodatkowe informacje: DENTOMAX,
p. Sylwia Dawidowicz, tel.: 604 305 778

Zanim cały polska branża stomatologiczna spotka się na targach w Poznaniu, zapraszamy nieco wcześniej – w dniach 7
- 8 września 2012 r. do Łodzi. Odbędą się
tam III Targi i Konferencja Stomatologiczna DENTEXPO ŁÓDŹ 2012. Organizatorzy
zapraszają do nowego centrum konferencyjno – wystawienniczego przy al. Politechniki 2.
DENTEXPO ŁÓDŹ 2012 będzie okazją do
dokonania zakupów i nawiązania nowych
kontaktów, a uczestnictwo w kursach i sesjach naukowych zapewni stomatologom
uzyskanie dodatkowych punktów edukacyjnych.
Na stoisku Denotmaxu, oprócz sztandarowych produktów takich firm jak: Tecno
Gaz, Crosstex, Poldent czy Acteon pokażemy nowości: inkubator do testów ampułkowych BTest firmy Tecno Gaz (czytaj na
ten temat w aktualnym numerze Dentomax News – str. 15), mikrosilnik endodontyczny i-ENDO dual firmy Acteon Satelec
oraz urządzenie Biosplint.
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Dentomax wyłącznym partnerem
amerykańskiego Crosstex’u
Z wizytą pierwszego wiceprezesa amerykańskiego
koncernu medycznego
Crosstex – Andrew Whiteheada, władze Denotmaxu wiązały spore nadzieje.
W spotkaniu upatrywano
bowiem szansę, na potwierdzenie pozycji i roli
Dentomaxu, w trwającej
już kilkanaście lat kooperacji z firmą, należącą
do czołówki w dziedzinie produktów ochrony
stomatologicznej. – I nie
pomyliliśmy się – przyznaje z satysfakcją Kazimierz
Klimczuk, właściciel białostockiej firmy

A

ndrew Whitehead odwiedził siedzibę
Dentomaxu w piątek 13 lipca (!). Towarzyszył mu nowy manager Crosstexu,
odpowiedzialny za rynek europejski, Holender,
Rogier Eijck. Eijck zastąpił na tym stanowisku
odchodzącego na emeryturę po wielu latach spędzonych w Crosstexie, Antona Thomasa.
Wizyta miała charakter roboczy. Prezes chciał
na własne oczy zobaczyć siedzibę firmy i osobiście porozmawiać z przedstawicielami Dentomaxu na temat rozwoju współpracy w zakresie
dystrybucji produktów tej znanej amerykańskiej
firmy na terenie Polski.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji siedziby firmy. Szef Dentomaxu oprowadził gości po
całym budynku, prezentując m.in. strefę sprzedażową, magazyny i sale konferencyjne. Jednak
zdecydowanie największe wrażenie zrobiło na
gościach znajdujące się na ostatniej kondygnacji
budynku laboratorium protetyczne Lab Estetic.
Andrew Whitehead bardzo wysoko ocenił wyposażenie pracowni, a zwłaszcza zainstalowany
w niej kompletny system Cad Cam Zirkonzahn.
Andre Whitehead podkreślał, że razem można
osiągnąć najwyższe cele związane z rozwojem
produktów Crosstexu w naszym kraju.
- Dentomax to idealny partner, z którym wią-
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żemy konkretne plany na przyszłość. Po tym co
zobaczyłem tutaj na miejscu, jestem o tym jeszcze bardziej przekonany niż kiedykolwiek wcześniej - zaznaczył.

Andrew Whitehead (na fot. z lewej) sprawdza
wygodę 112 letniego fotela stomatologicznego...
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Dodał, że był winny tę wizytę właścicielowi
Dentomaxu, Kazimierzowi Klimczukowi od wielu lat. Whitehead powiedział, że jego zdaniem,
zdecydowanie skuteczniej i efektywniej jest prowadzić rozmowy osobiście i bezpośrednio, przy
wspólnym stole, niż na odległość siedząc przy
własnych biurkach. Przedstawiciele Crosstexu
zaprezentowali nowe produkty, które już wkrótce
trafią do oferty handlowej Dentomaxu.
Jednak najważniejszym efektem spotkania było uzyskanie zapewnienia o kontynuacji
współpracy na zasadach wyłączności dystrybucyjnej produktów Crosstexu na terenie Polski.
Nowy przedstawiciel Crosstexu miał możliwość poznania struktury firmy, szczegółów dotyczących funkcjonowania, obszarów działalności,
możliwości i technicznych kwestii związanych z
zasadami realizacji umów.
Kolejna okazja do spotkania nadarzy się już
jesienią - podczas targów w Poznaniu CeDe zapadła bowiem wstępna decyzja o stworzeniu
wspólnego stoiska wraz Crosstexem.
Co ciekawe, Crosstex był pierwszym zagranicznym partnerem Dentomaxu, z którym firma
prowadzi zaawansowana kooperację już od kilkunastu lat.

badamy trendy

W trosce o bezpieczeństwo - twoje i twoich pacjentów

Innowacyjne maseczki
Crosstex’u
Znana właściwie na całym świecie amerykańska firma Crosstex, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji produktów związanych z
bezpieczeństwem i higieną w medycynie (nie
tylko w stomatologii!) opracowała linię ultranowoczesnych i wyjątkowo innowacyjnych maseczek chroniących lekarza przed zakażeniami.
Maseczki Crosstex-u spełniają surowe normy klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa
Testów i Materiałów (ASTM) sprawdzające odporność na płyny, wartość filtracji oraz wielkość
filtrowanych cząstek. W testach kontrolowana
jest również łatwość oddychania i łatwopalność. Co ważne wszystkie maseczki nie zawierają lateksu.
- Warto pamiętać, że decydując się na tanie
maseczki pozbawiamy się komfortu i gwarancji
bezpieczeństwa. Co ważne, takie produkty nie
tylko nie chronią, ale dodatkowo są potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia, bo stanowią
istną wylęgarnią bakterii, które rozmnażają się
w komfortowych dla nich warunkach, w ciepłym i wilgotnym środowisku. Aby zapewnić
optymalną ochronę należy zmieniać maseczkę
po każdym pacjencie. Nie warto oszczędzać na
bezpieczeństwie – radzi Beata Zalewska, przedstawiciel medyczny z Dentomaxu.
W ofercie produktowej Crosstex-u znajduje się
aż 13 różnych modeli i typów maseczek w czterech różnych kategoriach ochronnych. Z uwagi
na swoje indywidualne cechy i funkcje, zdaniem

producentów, najbardziej odpowiednie do zastosowania w gabinecie stomatologicznym są
4 modele maseczek Isofluid z podstawowej kategorii ochronnej i również 4 modele maseczek
Procedural z kategorii średniej.
Maseczki Isofluid i Procedural charakteryzują się wyjątkową długością. Wewnątrz został
zamontowany specjalny aluminiowy pasek
zapewniający doskonałe zabezpieczenie na
nos w celu maksymalnej ochrony lekarza. Maseczka jest przytrzymywana przy pomocy bezpiecznych gumek zakładanych za uszy, które są
miękkie, elastyczne, ale przy tym wyjątkowo
wytrzymałe i wystarczająco długie. Ich budowa
eliminuje potencjalne ryzyko podrażnień.
Maseczki posiadają miękkie supermocne
zgrzewy zapewniające mocną konstrukcję maseczki bez przedziurawień czy jakichkolwiek
defektów. Istotą maseczki jest filtr. Materiał filtrujący zastosowany w produktach Crosstex’u
cechuje najwyższa jakość, zapewniająca najlepszą ocenę ASTM w uwzględnieniu wartości filtracji i łatwości oddychania. Na zewnątrz
maseczki zastosowano warstwę Spunbond
– wyjątkowy materiał zapewniający maksymalną ochronę przed płynami ustrojowymi.
Wewnętrzna, przylegająca do twarzy część maseczek Isofluid została wykonana z miękkiego i
delikatnego papieru. W maseczkach Procedural
wewnątrz zastosowano warstwę Spunbond,
która jeszcze lepiej przeciwdziała zagrożeniom.

Crosstex dla dzieci.
Interesującą propozycja Crosstexu specjalnie z myślą o najmniejszych pacjentach są serwety ochronne z linii „Teddy Bear”.
Nadrukowane na serwetach niedźwiadki z pewnością pomagają przełamać lęk u małego pacjenta, budują przyjazną atmosferę i wzbudzają ciekawość dziecka. Serwety posiadają specjalne
wzmocnienia, są nieprzemakalne i nierozrywalne.

STOPIEŃ OCHRONY ŚREDNI (maseczki Procedural):
- odporność na płyny = 120mmHg
- efektywność filtracji bakteryjnej (BFE) > 98%
-łatwość oddychania (DELTA P) < 5,0 H2O/cm3
- efektywność filtracji cząstek mikronowych (PFE) > 99,6% przy 0,1 mikrona
- klasa 1 łatwopalności, klasyfikacja wg EN14683 – typ IIR
STOPIEŃ OCHRONY PODSTAWOWY (maseczki Isofluid):
- odporność na płyny = 80mmHg
- efektywność filtracji bakteryjnej (BFE) > 95%
- łatwość oddychania (DELTA P) < 4,0 H2O/cm3
- efektywność filtracji cząstek mikronowych (PFE) > 98,5% przy 0,5 mikrona
- klasa 1 łatwopalności, klasyfikacja wg EN14683 – typ IIR
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uchwycone w kadrze

„Sianokosy” autorstwa
Adama Falkowskiego
wygrały w II edycji wakacyjnego
fotokonkursu Dentomaxu
„Sianokosy” autorstwa Adama Falkowskiego – to zwycięskie zdjęcie drugiej edycji
wakacyjnego fotokonkursu firmy Dentomax. Jego autor otrzyma ufundowaną
przez firmę nagrodę główną – cyfrowy
aparat fotograficzny. Specjalna nagroda
ufundowana przez patrona medialnego
naszej zabawy – Dental Tribune International Polską – roczna prenumerata pisma
trafi zaś do dentysty Józefa Piotra Bossowskiego.
Zakończył się trwający dokładnie dwa
miesiące konkurs fotograficzny Dentomaxu i Dental Tribune International Polska.
Otrzymaliśmy ponad 70 zdjęć! Wybór był
naprawdę wyjątkowo trudny. Po ożywionej dyskusji na szczęście jednak się udało…
Zwycięzcą II edycji konkursu fotograficznego „Pstryknij fotkę wygraj nagrodę” jest
Adam Falkowski. Laureat otrzyma ufundowany przez Dentomax wysokiej klasy
aparat fotograficzny. II nagrodę – roczną
prenumeratę DTI Polska oraz kwartalnika
Implants, przyznaną przez patrona medialnego konkursu, wydawcę magazynu
Dental Tribune International Polska otrzymał lek. stom. Józef Piotr Bossowski z Tarnowa.
Przypomnijmy, konkurs trwał od pierwszego lipca do końca sierpnia. W tym czasie
każda pełnoletnia osoba mogła przysyłać
zdjęcia (maksymalnie 3) dokumentujące
wakacyjne chwile. Zdjęcia oceniała komisja złożona z pracowników Dentomaxu,
pod przewodnictwem szefa firmy, Kazimierza Klimczuka.
Wśród tematów fotografii dominowały
oczywiście wszelkiej maści widoki i pejzaże – mniej lub bardziej egzotyczne. Oczywiście żelaznym tematem, który doskonale prezentuje się na zdjęciach są dzieci
– takich prac również nie brakowało. To,
co zwróciło naszą uwagę była jakość fotografii – poziom konkursu, w stosunku
do ubiegłorocznej, pierwszej edycji poszybował wyraźnie do góry. Wybór był
naprawdę piekielnie trudny. Zapraszamy
do obejrzenia galerii stworzonej ze zdjęć,
które niestety nie wygrały, ale ze względu
na ich walory artystyczne postanowiliśmy
pokazać naszym czytelnikom.
Kolejna szansa na atrakcyjne nagrody już
za rok, podczas przyszłorocznych wakacji!
Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy zwycięzcom!
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Józef Piotr Bossowski

Krystyna Snarska

Józef Piotr Bossowski
- zdjęcie nagrodzone przez DTI Polska

Małgorzata Masłowska

uchwycone w kadrze

Barbara Kwaśniewska

Renata Dąbrowska

Marta Piekutowska

Magdalena Jarosz

Ewa Majewska

Magdalena Jarosz

Marian Podkański

Maciej Moszyński
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Opinie użytkownika Master-flux As 3000

Przychodzi baba do lekarza…

Czyli u dentysty na wesoło
Wbrew pozorom to nie będzie kącik z zabawnymi anegdotkami z gabinetów
stomatologicznych. Zamiast tego chcielibyśmy zaprezentować pewne urządzenie niesamowicie ułatwiające dentystom codzienną pracę. Urządzenie sprawiające, że nawet najtrudniejsi pacjenci – małe, trudne do leczenia dzieci czy ogarnięci paraliżującym strachem przed wiertłem dorośli – chętnie powracają do
gabinetu stomatologicznego. Urządzenie z powodzeniem używane na zachodzie Europy do uspakajania pacjentów w karetkach pogotowia czy na salach
porodowych. Część z czytelników już na pewno się domyśla – mowa rzecz jasna
o dozującym gaz rozweselający Master Flux As 3000. O jego możliwościach,
licznych zaletach, a także swoich doświadczeniach z codziennego użytkowania
opowie Pani dr Iwona Iwanowicz z gabinetu Dentico.
Co skłoniło Panią do zakupu urządzenia Master
Flux As 3000?
Zdecydowałam się na ten zakup przede
wszystkim dlatego, że poszukiwałam urządzenia,
które będzie skutecznie wspierało moją pracę z
pacjentami dotkniętymi lękiem stomatologicznym – czyli dentofobią. Moim celem było stworzenie maksymalnie przyjaznej praktyki. Chciałam, aby zabiegi były możliwie jak najmniej
bolesne. W związku z tym, próbowałam premedykacji doustnej, z której efektów nie byłam jednak zadowolona. W grę nie wchodziło również
pełne znieczulenie pacjenta, bo wykonywanie
zabiegów w narkozie wiąże się z koniecznością
odpowiedniego przystosowania gabinetu oraz zatrudnienia anestezjologa. Jako, że miałam pozytywne sygnały od pacjentów, którzy spotykali się
z sedacją wziewną poza gabinetami dentystycznymi, pomyślałam: dlaczego by nie spróbować
tego w stomatologii?
Czy miała Pani jakieś obawy dotyczące inwestycji w ten sprzęt?
Tak, oczywiście, jak przy każdym nowym
urządzeniu, tak i tu zadawałam sobie wiele pytań: czy to się sprawdzi, czy się przyjmie. Czy
w ogóle znajdą się pacjenci chętni na tego typu
znieczulenie zwłaszcza, że wiąże się to rzecz
jasna z odrobinę wyższymi kosztami całego zabiegu. Szczęśliwie się jednak złożyło, że od Pana
Kazimierza Klimczuka, właściciela Dentomaxu,
dostałam to urządzenie do testów na około dwa
tygodnie i czas ten pozwolił mi sprawdzić, jaki
jest odbiór wśród pacjentów. Przy użyciu sedacji
leczyłam i dzieci i dorosłych robiąc jednocześnie
wywiad, czy zdecydowaliby się na taką opcję
znieczulenia, gdyby musieli za to dodatkowo za-
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płacić. Reakcje były w zasadzie tylko pozytywne
– jak powszechnie wiadomo, dentofobia w naszym społeczeństwie jest dosyć silna.
Codzienne użytkowanie tego urządzenia pozwoliło już zapewne Pani określić jego możliwości.
Jakie najistotniejsze zalety moglibyśmy wskazać?
Sprzęt ten, pod względem technicznym, jest
przede wszystkim bardzo prosty w obsłudze,
nie wymaga wielu godzin szkoleń czy praktyk.
Zakładamy maseczkę, ustawiamy odpowiednie
wartości pokrętłami i pacjent jest już w zasadzie
gotowy do zabiegu. Master Flux As 3000 jest
również, co niezwykle istotne, bardzo bezpieczny – posiada łatwo dostępne zawory pozwalające natychmiast odciąć dopływ podtlenku azotu

w sytuacji, gdyby zauważymy, że z pacjentem
dzieje się coś niedobrego. Co prawda nie zdarzyła mi się jeszcze taka sytuacja, żebym musiała
przerywać zabieg, niezwykle cenię sobie jednak
takie rozwiązanie sytuacji kryzysowej. Ponadto
urządzenie jest skonstruowane w taki sposób,
że pacjent zawsze otrzymuje co najmniej 30%
tlenu w podawanej mieszance, co skutecznie zapobiega groźbie niedotlenienia. Poza tym sprzęt
jest niezwykle estetyczny, nie zajmuje zbyt dużo
miejsca.
Czyli sprzęt jako taki bardzo Pani odpowiada. A
jakie są Pani wrażenia co samej sedacji?
Zasadniczo jestem z tego rozwiązania bardzo
zadowolona. Dużą zaletą jest to, że chociaż u

Zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i lekarza stosowanie Masterflux nie utrudnia zabiegu i
jest komfortowe
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prawda z 2-3 sekundowym opóźnieniem, ale buzię
otwiera, reaguje na moje polecenia. Kiedy na koniec zabiegu trzeba pozgrzytać kalką, też nie ma
z tym problemu, dziecko zgrzyta. Istotną rzeczą,
szczególnie w przypadku najmniejszych pacjentów, jest też brak nieprzyjemnych wspomnień z
wizyty. Nawet dzieci, które w trakcie zabiegu zachowują się niezbyt grzecznie, potrafią krzyknąć
czy zapłakać, chętnie później do gabinetu wracają,
pojawia się taki efekt niepamięci wstecznej.

dziecka zwykle taki zabieg na jednym zębie się
kończy w 15-20 minut, to sedację można prowadzić tyle czasu, ile potrzeba, nawet kilka godzin.
Ponadto ważne jest, że już w ciągu 5 minut po
zabiegu 95% podtlenku azotu jest uwalniane z
organizmu. Następne 5% w ciągu pół godziny,
także nawet osoba dorosła odczekawszy dosłownie kilka chwil w poczekalni może jechać
autem.
Generalnie jednak uważam, że sam zabieg sedacji nie jest lekarstwem na wszystko. Przy tym
rodzaju znieczulenia trzeba mieć odrobinę podejścia psychologicznego. Stosowanie tego urządzenia, choć jak wcześniej wspominałam, jest proste
pod względem technicznym, to jednak, aby pacjenci czuli się naprawdę zrelaksowani, trzeba im
w tym troszeczkę pomóc.
A czy może nam Pani zdradzić swoje techniki
wprowadzania pacjentów w ten stan relaksu?
No nie wiem, to w sumie taka tajemnica handlowa… (śmiech). A tak na poważnie, to z pacjentami dorosłymi nie ma z tym problemu. Są to
osoby, z którymi fajnie się współpracuje, którzy
wiedzą, po co przychodzą, nikt ich do tego nie
zmusza. Chcą po prostu przełamać swój strach,
poczuć się w trakcie wizyty spokojniej. W ich
przypadku nie ma konieczności stosowania żadnych wymyślnych trików. Inaczej jest jednak
w przypadku dzieci, te oczywiście wymagają
przede wszystkim odpowiedniego podejścia. Aby
wprowadzić je w ten stan, nazwijmy to przyjemnego upojenia, staram się przedstawiać im jakąś
wizję: na moim fotelu w trakcie sedacji chłopcy
zwykle lecą w kosmos, dziewczynki relaksują
się pływaniem lub bieganiem po łące… I już po
chwili taki mały pacjent jest gotowy do zabiegu
dentystycznego.
Jak do tej pory widzimy same zalety omawianego urządzenia. Czy rzeczywiście jest aż tak różowo? Czy w tej przysłowiowej beczce miodu nie
znajdzie się nawet jedna łyżka dziegciu?
Rzeczywiście, sprzęt ten ma nieporównywalnie więcej zalet, niż wad. Jedyne, czego
mi brakuje w trakcie codziennego stosowania
urządzenia, to widoczny z wierzchu miernik
pokazujący, ile tlenu w butli jeszcze pozostało.
Oprócz takiego orientacyjnego reduktora z tyłu,
z pewnością przydałby się jeszcze elektroniczny wskaźnik, bowiem tlen zużywa się znacznie szybciej niż podtlenek azotu i kilka razy w
trakcie zabiegu zdarzyło mi się zmieniać butlę.
Problem ten pojawiał się zwłaszcza na początku
mojej przygody z Master Flux As 3000, kiedy ni
stąd ni z owąd tlen nagle się kończył. Teraz już
nauczyłam się z tym pracować, gdy zauważam,
że tego tlenu jest już wyraźnie mniej, wymieniam butlę nawet przy niepełnym zużyciu. Wiąże się z tym jeszcze jeden drobny mankament
– zawsze trzeba mieć w zapasie pełną butlę, nie
możemy bowiem liczyć na natychmiastową dostawę nowej.

Masterflux to urządzenie uniwersalne, które
sprawdza się w wielu gabinetach. Dlatego znakomicie prezentuje się w każdym pomieszczeniu
Wspomnieliśmy wcześniej, że niektórym pacjentom, zwłaszcza dzieciom, trudniej jest przeprowadzić zabieg sedacji. Z czego to wynika?
Jak już mówiłam, problem z tym rodzajem
znieczulenia w zasadzie nie występuje w przypadku osób dorosłych. Z mojego doświadczenia
wynika, że sedacja działa u nich praktycznie
w 100% przypadków. Natomiast inaczej jest z
dziećmi, aby zabieg był skuteczny, musi być
spełnione kilka warunków. Sedacja najlepiej
sprawdza się w przypadku maluchów, które po
raz pierwszy trafiają do gabinetu dentystycznego,
nie mają w związku z tym przykrych doświadczeń i nie są „na dzień dobry” zrażone. Wówczas
przeprowadzam pierwszą, zapoznawczą wizytę
z gazem rozweselającym, kilka kolejnych zabiegów w sedacji, po czym, zwykle z powodzeniem,
przechodzimy do normalnych wizyt.
Innym problemem, który czasem trzeba przełamać przy zabiegu sedacji, jest brak umiejętności
oddychania nosem. Zauważyłam, że nawet około
20% dzieci posiada nawykowe oddychanie ustami, czy to spowodowane współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi: alergiami lub częściową
niedrożnością górnych dróg oddechowych, czy
też zwykłymi przyzwyczajeniami. A ponieważ
podtlenek azotu wchłaniany jest przez śluzówkę
nosa czasem trzeba najpierw dziecko nauczyć odpowiedniego oddychania.
Rozumiem. Co wyróżnia tę metodę, dlaczego
warto z niej korzystać?
Na pewno bardzo ważny jest, w odróżnieniu
od pełnej narkozy, stały kontakt z pacjentem. Gdy
mówię: proszę otworzyć buzię – pacjent, może co

Z naszej rozmowy wynika, że śmiało mogłaby
Pani to urządzenie polecić innym lekarzom.
Uważa więc Pani tę inwestycję za trafną?
Zdecydowanie tak, z czystym sercem mogę zachęcić inne gabinety stomatologiczne do zakupu
tego urządzenia. Master Flux As 3000 w znacznym stopniu poprawia wizerunek praktyki, zapewnia wielu zadowolonych klientów, a zawsze uważałam, że zadowolony klient to najskuteczniejsza
reklama. Bo czy może być coś lepszego, niż pacjent z uśmiechem wracający do naszego gabinetu
i jednocześnie polecający nas swoim znajomym?
Albo dziecko, które początkowo niezbyt chętnie
dało sobie założyć maskę na nos, a po skończonym zabiegu z całych sił przyciska ją do twarzy,
żeby choć jeszcze przez kilka sekund poczuć się
zrelaksowanym? W takich momentach widzę, że
to była zdecydowanie dobra inwestycja.
Na koniec, proszę powiedzieć kilka słów o sobie:
o swoim doświadczeniu, ofercie, zakresie usług i
zainteresowań zawodowych.
W zawodzie pracuję już od 15 lat, w tym czasie udało mi się zdobyć sporo doświadczenia w
różnych dziedzinach stomatologii. Generalnie
jestem lekarzem rodzinnym – moi pacjenci to nie
raz całe pokolenia, od dwu-trzylatków do nawet
pradziadków.
Zasadniczo zajmuję się stomatologią tak, jak
większość gabinetów, oferuję szeroki wachlarz
usług stomatologicznych: od stomatologii zachowawczej, poprzez drobne chirurgie, ortodoncję,
aż po protetykę. Przede wszystkim jednak staram
się, by moja praktyka była przyjazna dla pacjenta, próbuję zmieniać przykry obowiązek wizyty
u dentysty w przyjemne, bezstresowe dbanie o
zdrowie jamy ustnej.
Ostatnio moją zawodową pasją stała się ortodoncja neuromuskularna, czyli obserwacja i
leczenie dzieci pod względem wad ortognatycznych właściwie od trzeciego roku życia. Dziedzina ta jest jeszcze raczej mało popularna, aczkolwiek bardzo fascynująca.
Ponadto staram się pracować zgodnie z zasadami medycyny naturalnej, moich pacjentów
(czy też ich rodziców) zawsze uświadamiam w
zakresie zdrowego stylu życia czy zasad zdrowego żywienia. Uważam, że bardzo ważne jest, aby
dzieciom już od najmłodszych lat wpajać prawidłowe nawyki, to w przyszłości procentuje.
Dziękuję za rozmowę.
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Co dalej z małymi gabinetami stomatologicznymi?
Co czeka małe, jednofotelowe praktyki stomatologiczne
w kontekście zmian wprowadzonych przez nowe
rozporządzenie resortu zdrowia? Specjalnie
dla Dentomax News, tekst rozporządzenia przeanalizowała
prawniczka, Marta Maciorowska*.

1

lipca 2012 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą. Rozporządzenie ma na celu uporządkowanie i ujednolicenie przepisów określających
wyżej wymienione wymagania.
Kumuluje niejako regulacje dotychczas określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia:
l z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu
opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 31, poz. 158),

z 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia
i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej
praktyki lekarskiej (Dz.U. nr 20, poz. 254),

l

z 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i
położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U.
nr 56, poz. 197).
Skierowane jest do wszystkich podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, niezależnie
od formy organizacyjno- prawnej w jakiej jest
prowadzona. Zatem obowiązuje zarówno podmioty lecznicze jak i indywidualne oraz grupowe
praktyki lekarskie. Rozporządzenia zawiera wymagania:
l Ogólnoprzestrznne dotyczące niektórych pomieszczeń i urządzeń
l Ogólnobudowlane
l Dotyczące oświetlenia
l Dotyczące instalacji m.in. w pokojach zabiegowych, salach operacyjnych.
l
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W kwestii wymagań ogólnoprzestrzennych,
rozporządzenie dopuszcza lokalizowanie pomieszczeń podmiotu leczniczego w budynku o
innym przeznaczeniu. Warunkiem tego jest całkowite wyodrębnienie od innych pomieszczeń
budynku. Oczywiście węzły komunikacji pionowej i poziomej, czyli np. klatka schodowa, winda oraz korytarze, niestanowiące komunikacji
wewnętrznej mogą być wspólne dla wszystkich
użytkowników budynku. Rozporządzenie dopuszcza także lokalizowanie pomieszczenia, w
którym jest wykonywana praktyka zawodowa
w lokalu mieszkalnym, jeżeli zostanie wyodrębnione od pomieszczeń innych użytkowników
lokalu. Dużym udogodnieniem dla osób chcących otworzyć działalność medyczna jest § 16
omawianego rozporządzenia, który stanowi, że
kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu
wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i
użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie. Oznacza to, że wyznacznikiem funkcjonalności gabinetu nie są brakujące centymetry, a
jego logiczne i umożliwiające komfortową pracę
urządzenie. Rozporządzenie również przypomina,, że (z wyjątkiem pomieszczeń socjalnych
i administracyjnych oraz poradni i gabinetów
podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz
sal kinezyterapii) podłogi musza być wykonane z
materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, a ich połączenie ze ścianami wykonane w
taki sposób by również umożliwić jego mycie i
dezynfekcję.
Wiele obaw i wątpliwości budzi przepis znajdujący się w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
który obliguje podmiot, w którym prowadzi się
sterylizację, do zorganizowania jej oddzielnym
pomieszczeniu lub wydzielonym do tego celu
miejscu gabinetu diagnostyczno-zabiegowego.
W przypadku, gdy sterylizatornia stanowi wy-
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dzielone miejsce w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, lokalizuje się ją poza drogami komunikacji i w odległości zapewniającej swobodny
dostęp do miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, w trakcie wykonywania którego może
dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich.
Ponadto musi wówczas stanowić tzw. ciąg technologiczny obejmujący w kolejności:
l odcinek (blat) materiałów skażonych, służący
do wyładunku i przygotowania do mycia i dezynfekcji wstępnej lub zasadniczej;
l odcinek maszynowego mycia lub ręcznego mycia i dezynfekcji obejmujący urządzenie myjąco–
dezynfekcyjne lub zlew 2–komorowy;
l odcinek (blat) materiałów czystych do przeglądania i pakietowania materiałów czystych przed
sterylizacji;
l sterylizator parowy lub niskotemperaturowy, z
wyłączeniem urządzenia na tlenek etylenu;
l odcinek (blat) materiałów sterylnych;
l stanowisko higieny rąk zorganizowane poza
blatem roboczym.
Zdaje się, że taka organizacji sterylizacji może
sprawić kłopot, funkcjonującym już gabinetom
stomatologicznym, w szczególności jeśli ich
powierzchnia jest nieduża. Otóż prawo nie działa wstecz i jeśli gabinet został odebrany przez
SANEPID, a sterylizacja jest przeprowadzana
w sposób niebudzący do tej pory zastrzeżeń nie
ma potrzeby przebudowywania gabinetu. Nowo
powstające podmioty powinny już zadbać by powyższy ciąg technologiczny zachować lub zlecić
sterylizację przez podmiot zewnętrzny.
* Autorką tekstu jest Marta Maciorowska,
właścicielka pierwszej kancelarii prawnej
specjalizującej się w tematyce medycznej.
„Med – Legis” Kancelaria
Prawa Medycznego.
www.med-legis.pl ul.
Kopernika 9 lok. 15
15-377 Białystok

4 września spółka Dentomax podpisała umowę o współpracy z czołowym producentem materiałów
stomatologicznych – firmą Dentsply

Dentomax bezpośrednim
przedstawicielem Dentsply w Polsce

D

entsply to wiodąca firma dostarczająca
nowoczesne materiały dla różnych dziedzin stomatologii. Dzięki innowacyjnym
rozwiązaniom technologicznym, najwyższej jakości produktom oraz niezawodnemu serwisowi,
firma skutecznie zwiększa efektywność i ekonomikę procesu leczenia.
Zaufanie do produktu jest tym, co powoduje,
że materiały produkowane przez Dentsply stają
się liderami. „Zaufanie & bezpieczeństwo” jest
wynikiem powtarzanych badań in-vitro i in-vivo
oraz ocen dentystów praktyków. Standardy, wg

których produkty są oceniane i weryfikowane
są o wiele wyższe niż te, których wymaga Unia
Europejska. Produkty poddawane są ciągłym testom.
Produkty Dentsply są sprzedawane w ponad
120 krajach na całym świecie. Przedstawiciele
Dentsply ściśle współpracują z partnerami handlowymi, również szkoląc przedstawicieli firm
dystrybucyjnych.
Firma zaznacza, że jej produkty są rozprowadzane przez profesjonalną sieć dystrybucji.
Jej partnerami są firmy zaopatrujące dentystów

lokalnie, będące dla nich szybkimi i łatwo
dostępnymi punktami zakupów. Dla poprawy
zasad kooperacji z partnerami handlowymi
stworzono Europejskie Centrum Logistyczne Dentsply w Konstancji, w południowych
Niemczech.
Dentsply DeTrey posiada swoje przedstawicielstwo w Polsce od 1998 r. Dzięki zawartej w
pierwszych dniach września umowie dystrybucyjnej, Dentomax dołączył do grupy firm będących bezpośrednimi dystrybutorami produktów
tej marki na terenie kraju.

Aparaty stałe lutowane
w ofercie Lab Estetic!

D

ecyzja o rozbudowaniu oferty ortodontycznej Lab Estetic o kolejne aparaty,
została podyktowana właściwie przez
rynek. Zauważamy znaczny wzrost zainteresowania ortodoncją wśród pacjentów. To już moda,
za którą podąża rynek – mieliśmy coraz więcej
zapytań od stomatologów na temat tego typu aparatów, stąd decyzja o rozwoju tego segmentu w
firmie – mówi Monika Klimczuk, właścicielka
Lab Estetic.
Technicy z Labu szkolili się pod okiem jednego z najlepszych techników ortodontycznych w
kraju, Bartłomieja Gordona. Aparaty lutowane
to nowość w ofercie Labu. Co ciekawe, laborato-

Od sierpnia laboratorium
protetyczne Lab Estetic
rozszerzyło swoją ofertę
w zakresie prac
ortodontycznych.
Przybyła cała gama stałych
aparatów lutowanych
– m.in. aparaty Hyrax i Nace’a.

rium z Nowowarszawskiej jest jednym z nielicznych w regionie, które oferuje ten rodzaj wyrobów ortodontycznych.
Aparaty typu Hyrax służą do rozrywania szwu
podniebiennego. Dzięki swojej konstrukcji odznaczają się niezwykłą skutecznością w zakresie
rozszerzania górnej szczęki. Efekty są osiągane
w mniej niż pół roku. Technicy przyznają, że nie
da się osiągnąć takich rezultatów przy pomocy
tradycyjnych aparatów akrylowych.
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich modeli aparatów ortodontycznych wykonywanych przez laboratorium protetyczne Lab
Estetic są dostępne w siedzibie firmy.

UWAGA PROMOCJA! PIERWSZA PRACA ORTODONTYCZNA 50% TANIEJ! OFERTA WAŻNA TYLKO DO KOŃCA ROKU!
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Ciekawa jesień
w szkoleniach
Wielkimi krokami nadchodzi już jesień, pora roku, która zwykle kojarzy się nam z niskimi
temperaturami. W tym roku dentyści mogą mieć jednak pewność, że nie zmarzną. Wszystko za
sprawą zapowiadającej się wyjątkowo gorąco, jesienno - zimowej oferty przygotowanej przez
Dentomax Szkolenia. Organizatorzy zaplanowali cykl dwudziestu zróżnicowanych szkoleń,
wśród których znajdą się zarówno wykłady premierowe, takie które po raz pierwszy znalazły
się w ofercie firmy, jak też szkolenia doskonale już znane wielu klientom firmy. To co istotne,
w tym sezonie będzie jeszcze więcej kursów praktycznych. Ponadto odbędą się aż dwie dwudniowe konferencje i niebywła liczba punktów edukacyjnych do zdobycia. Brzmi interesująco?
O szczegółach opowie Anna Klimczuk, właścicielka Dentomax Szkolenia.

W poprzednim numerze Dentomax News zapowiadaliśmy jesienną ofensywę szkoleniową.
Czego mogą się spodziewać klienci?
Rzeczywiście, liczba szkoleń zaplanowanych
w najbliższym czasie jest naprawdę imponująca. Przede wszystkim, mamy sporo do zaproponowania asystentkom – m. in. planujemy kursy
doszkalające dla osób posiadających już uprawnienia, ale pragnących odświeżyć czy też poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Poprowadzi je
Emilia Górko, która jest zarówno asystentką stomatologiczną, jak i technikiem radiologii.
Co konkretnego czeka nas w tym sezonie?
Kursy dla asystentek będą odbywały się raz w
miesiącu, rozpoczną się już 15. września szko-
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leniem omawiającym bezpieczeństwo i higienę
pracy w gabinecie stomatologicznym oraz pokazującym procedury sanitarne.
Miesiąc później, 20. października zapraszamy
na spotkanie pt. „RTG w gabinecie stomatologicznym”, którego uczestniczki poznają podstawowe zasady dotyczące wykonywania zdjęć
rentgenowskich. Interesująco zapowiada się
szkolenie, które będzie miało miejsce 25. listopada – „Piękny uśmiech, czyli wybielanie zębów”,
na którym asystentki nauczą się jak prawidłowo
i bezpiecznie wykonać zabieg wybielania przy
użyciu znanych metod. Co ważne podczas kursu, asystentki będą mogły nauczyć się zakładania
płynnego koferdamu, czy znoszenia nadwrażliwości.
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Czyli to nie będzie jedynie zademonstrowanie
roli asysty w trakcie zabiegu wybielania zębów,
po tym kursie asystentki będą w stanie same tego
dokonać?
Zasadniczo tak, ponieważ, poza przedstawieniem teorii, następnie będzie można ten proces
zobaczyć również na żywo.
Ostatnie ze szkoleń dla asystentek odbędzie
się 8. grudnia i będzie dotyczyć asystowania w
ortodoncji, które różni się nieco od tego w stomatologii zachowawczej – są tam specyficzne
wymogi i czynności, inne rodzaje dokumentów
czy używanych terminów.
Specjalny cykl szkoleń dla asystentek to swego
rodzaju nowość, wcześniej kursy te pojawiały się

raczej sporadycznie. Skąd taki pomysł?
Jest to oczywiście odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Z jednej strony mamy konsultowany aktualnie projekt rozporządzenia ministra
zdrowia nakładający od 2015 r. obowiązek zapewnienia udziału asystentki/higienistki stomatologicznej we wszystkich świadczeniach
wykonywanych w ramach NFZ. Z drugiej zaś
– typowo pragmatyczne podejście: im wiedza i
umiejętności asystentki są większe, tym bardziej
jest wstanie odciążyć w pracy lekarza.
Rozumiem. Przejdźmy może teraz do szkoleń dla
stomatologów. Czego możemy się spodziewać?
Bardzo ważne i niezwykle ciekawe szkolenie
odbędzie się już 15. września – dotyczyć będzie
koron porcelanowych i tymczasowych. Każdy z
uczestników będzie miał możliwość własnoręcznego szlifowania zębów pod koronę. Przygotujemy odpowiednio wyekwipowane stanowiska
pracy.
Czyli szkolenie nie tylko teoretyczne, ale nadające praktyczne umiejętności?
Tak, jak najbardziej. Właśnie ten kurs będzie
przeprowadzony w niewielkiej, dwunastoosobowej grupie. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić jak najlepsze przyswojenie przez lekarzy
nowych umiejętności i dać niemalże natychmiastową możliwość sprawdzenia jej w praktyce.
Warsztatów praktycznych nie zabraknie również w październiku. Wraz z firmą Arkona zaprosimy lekarzy do udziału w szkoleniu z mostów
adhezyjnych, w trakcie którego każdy z uczestników będzie miał za zadanie odbudować pacjentowi jedynkę. No, może nie pacjentowi, prawdopodobnie posłużymy się fantomami (śmiech).

Wygląda na to, że z Dentomax Szkolenia jesienią będzie można się sporo nauczyć.
Tak, to prawda, ale rzecz jasna nie samymi
szkoleniami człowiek żyje! Już w połowie października zaplanowaliśmy konferencję „Jesienny kurs medyczny”, w trakcie której do zdobycia
będzie aż 16 punktów edukacyjnych. Następnie
wszystkich uczestników zaprosimy na wieczorny, integracyjny bankiet z atrakcjami. Co to będą
za atrakcje, póki co, jeszcze Państwu nie zdradzę.
A właśnie, powiedzmy kilka słów o punktach
edukacyjnych.
Wraz z końcem października dobiega końca
czteroletni okres zbierania, w którym każdy lekarz powinien zdobyć minimum 200 punktów
edukacyjnych. To zatem już ostatnia szansa na
dopisanie dodatkowych punktów do swojego
konta. Dlatego tym bardziej warto brać udział w
naszych jesiennych szkoleniach.
Podsumowując już nieco naszą rozmowę, proszę
powiedzieć, czym kierowała się Pani przygotowując plan tegorocznych szkoleń?
Jak już wcześniej wspominałam, z całą pewnością jednym z moich priorytetów było przygotowanie dużej ilości kursów dla asystentek.
Ponadto, tematem dawno przez nas nieporuszanym była pedodoncja – stąd jej obecność tej
jesieni. Oraz, co chyba najważniejsze, postanowiliśmy zorganizować możliwie jak najwięcej
warsztatów praktycznych. Teoria jest ważna, ale
to właśnie praktyka pozwala lekarzom stale się
rozwijać.
A w jakim kierunku Pani zdaniem w najbliższym
czasie będzie zmierzać rynek szkoleń? Jakie ma
Pani dalsze plany?

Z całą stanowczością mogę stwierdzić, że
największą popularnością będą cieszyły się kursy specjalistyczne – przeznaczone dla wąskiej
grupy osób pragnących rzeczywiście poszerzyć
swoje umiejętności, a nie tylko odbyć szkolenie
i wrócić do domu. I oczywiście, z tego samego
powodu, coraz częściej pojawiać się będą warsztaty praktyczne.
Rozumiem. A czy planuje Pani również szkolenia dla lekarzy z dziedzin innych, niż stomatologia?
Tak, w przyszłości chciałabym się zająć również innymi zagadnieniami, z którymi na co dzień
zmagają się dentyści, szczególnie tymi z zakresu
zarządzania gabinetem, obsługi klientów czy też
marketingu. Świadomość konieczności nabycia
umiejętności z tego zakresu stale wzrasta, niewykluczone więc, że w niedalekiej przyszłości
postaramy przybliżyć je naszym klientom.
Na koniec proszę powiedzieć, czy w organizowanych przez Dentomax Szkolenia kursach udział
biorą lekarze jedynie z naszego regionu?
Okazuje się, że wcale nie. Wśród naszych
klientów jest coraz więcej osób, które przyjeżdżają do nas w zasadzie z całej Polski. Toruń,
Bydgoszcz, a ostatnio nawet Rzeszów! I mimo,
że odległości jakie muszą pokonać niejednokrotnie są naprawdę duże, to jednak mam poczucie,
że jeśli ktoś już raz skorzystał z naszej oferty, to
zostanie z nami już na dłużej. W zasadzie dość
regularnie, minimum raz na kwartał mam szansę
spotkać wielu spośród nich. I oczywiście liczę na
to, że zapotrzebowanie na nasze szkolenia będzie
ciągle rosło.
Dziękuję za rozmowę.

Tak, to chyba będzie lepsze rozwiązanie
(śmiech). A czy poza tym to koniec nowości szkoleniowych?
Oczywiście... że nie. W ramach współpracy
z firmą Poldent zaproponujemy vademecum pedodoncji, czyli szereg wykładów poruszających
zagadnienia z zakresu leczenia dzieci. Z tą samą
firmą przeprowadzimy również szkolenia endodontyczne (27 października, prowadzone przez
dr Annę Adamek) oraz efektywne techniki opracowania kanałów zębowych (10 listopada). Ponadto, pod koniec listopada, odbędą się warsztaty
praktyczne: nowoczesne techniki efektywnego
wypełniania systemu kanałowego sukcesem leczenia endodontycznego.
Rzeczywiście, szykuje się sporo nowych rzeczy.
A czy poza tym nie zabraknie standardowych
szkoleń?
Naturalnie, pojawią się również kursy zwykle
pojawiające się w naszej ofercie: dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora
ochrony radiologicznej (od 22. września) czy też
szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta (od 23.09).

Dentomax Szkolenia organizuje nie tylko wykłady, ale też zajęcia praktyczne.
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zgrzyty

Unit stomatologiczny
na co zwrócić uwagę przy montażu
i w trakcie eksploatacji
Montaż

Tak, jak nie ma róży bez kolców ani dymu bez
ognia, nie może istnieć gabinet stomatologiczny
pozbawiony unitu. Jednak aby cieszyć się jego
długą i bezproblemową pracą, należy zadbać o kilka, z pozoru błahych, a w rzeczywistości bardzo
istotnych, rzeczy. Dotyczy to zarówno montażu
urządzenia, jak i jego późniejszej eksploatacji.
- Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać jeszcze przed otwarciem nowego gabinetu
stomatologicznego, jest jego optymalne zaplanowanie. Gdy już ustalimy, na jakim unicie będziemy pracowali oraz gdzie będzie się on znajdował,
możemy przystąpić do stworzenia odpowiedniej
instalacji - mówi Paweł Aleksiejuk, szef Serwisu
w Dentomaxie.
W zależności od tego, jaki to jest unit i miejsce
w którym go ustawimy, powinniśmy wyproadzić
z podłogi wszystkie przyłącza. Najważniejsze z
nich to instalacje: sprężonego powietrza, wody
sieciowej i odpływowa oraz zasilanie elektryczne, czyli przewód sieciowy. Już na tym etapie,
warto pomyśleć o przyłączach opcjonalnych
takich jak instalacja ssąca. Nawet jeśli w chwili
obecnej unit nie jest wyposażony w system ssący,
to i tak warto od razu takie przyłącze wykonać,
aby w przyszłości mieć możliwość bezproblemowego dostosowania urządzenia do tego systemu.
Zalecanym przez serwisantów rozwiązaniem
jest zamontowanie w podłodze grubej rury kanalizacyjnej, o przekroju 50 mm z miejsca,
gdzie są wspomniane wcześniej wyprowadzenia
do miejsca, gdzie będzie stało np. biurko z komputerem. Rurę tą układa się po linii prostej pod
posadzką gabinetu i przeciąga przez nią linkę –
dzięki temu będzie można w przyszłości poprowadzić tędy np. przewody usb, vga i inne, niezbędne do podłączenia dodatkowych urządzeń z
komputerem.
Ważne również jest odpowiednie umiejscowienie kompresora. Zaleca się, aby montować go
w oddzielnym pomieszczeniu, a nie w gabinecie
– gdzie będzie hałasował i pobierał powietrze być
może odrobinę skażone.
Już na etapie tworzenia gabinetu i wybierania
unitu warto być w stałym kontakcie ze swoim
sprzedawcą, który pomoże wybrać odpowiednie
miejsce, gdzie to urządzenie powinno stać, podpowie, gdzie powinny być zrobione konieczne
przyłącza oraz skontroluje prace ekipy remontowo-budowlanej. Bardzo ważna jest ostateczna kontrola przed wylaniem posadzki czy położeniem wykładziny – należy sprawdzić, czy
wszystko zostało zrobione zgodnie z planem oraz
czy niczego nie zabrakło.
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Eksploatacja

Gdy już uda się odpowiednio przygotować i
wyposażyć gabinet, można przystąpić do pracy.
Aby była ona wygodna i jak najbardziej efektywna, nie można zapominać o kilku istotnych
elementach. Jednym z nich, podobnie jak w przypadku kompresora, jest czystość unitu.
- Jeśli chodzi o bezproblemową pracę, należy
podkreślić przede wszystkim dbanie o higienę
unitu, bo wiem, że różnie z tym bywa. Zdarzają
się sytuacje, że montujemy nowy unit, a już po
kilku miesiącach w trakcie wizyty serwisowej
urządzenie jest w tragicznym stanie. Zanieczyszczenia znacząco wpływają na jakość pracy urządzenia. Nie można zapominać o dezynfekcji – zarówno powierzchniowej, jak i samych końcówek.
Równie ważna, jak dbanie o czystość, jest
również kontrola filtrów w unicie – m.in. filtra
ślinociągu. Kontroli tej warto dokonywać minimum raz w tygodniu, chyba, że jakość pracy
zdecydowanie spada, wtedy należy go sprawdzać
częściej. Filtry te, zwykle znajdują się w łatwo
dostępnym miejscu, między rękawem ślinociągu,
a punktem, w którym wchodzi on do jednostki.
Posiadają one drobne otworki, dzięki czemu można samodzielnie sprawdzić, czy są zapchane, czy
też nie. Również samo czyszczenie nie nastręcza
zbyt wielu problemów – zazwyczaj po wyjęciu
filtra okazuje się, że jest to sitko, które łatwo da
się wyczyścić pod kranem zwykłą szczoteczką.
- Choć dbanie o czystość filtrów jest proste i nie
zajmuje dużo czasu, lekarze rzadko o tym pamiętają. Mimo, że przypominamy o tym przy każdej
możliwej okazji często dostajemy telefony z gabinetów, że nie działa ślinociąg. Najczęściej wystarczającą czynnością jest wtedy czyszczenie.
Uwaga! Po zakończeniu pracy, należy pamiętać o odłączeniu przewodu zasilającego unit
w energią elektryczną i zamknąć zawór wody!
Kolejną, ważną w eksploatacji rzeczą jest
kontrola ciśnienia napędowego na poszczególne
końcówki. W niektórych unitach lekarz może
sam to bezproblemowo kontrolować – nanometr
jest zwykle na wierzchu, widoczny gołym okiem.
Jedyne, o czym powinno się pamiętać, to aby w
czasie sprawdzania ciśnienia uruchomić turbinę i
wiedzieć, jaką wartość ciśnienia producent zaleca
na daną końcówkę. Zwykle urządzenie jest ustawiane prawidłowo już przy montażu. W zależności od modelu unitu, w którym zawór zamontowano w dostępnym dla użytkownika miejscu,
można przypadkowo np. w trakcie sprzątania,
zmienić jego ustawienie, co spowoduje rozregu-
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lowanie ciśnienia. Czynność regulacji ciśnienia
powinno się przeprowadzać zawsze, gdy wymieniamy końcówkę na model innego producenta.
Nie ma konieczności wzywania serwisu i możemy tę czynność wykonać samodzielnie, chyba,
że nasz unit nie posiada widocznego manometru
i pokrętła do regulacji, a my zauważamy, że końcówka źle pracuje.
W unicie znajduje się również odstojnik wody,
który wychwytuje cząsteczki cieczy z zasysanego powietrza. Problem polega jednak na tym, że
często znajdują się one w miejscach dla lekarzy
niedostępnych, dlatego też wiąże się to z potrzebą
wezwania serwisu.
Nie należy zapominać o stosowaniu fizelinowych wkładów do spluwaczek, tak, aby duże,
mechaniczne odpady, np. gaziki, nie zapychały
instalacji odpływowej. Do jej czyszczenia stosujemy ogólnodostępne specjalistyczne środki do dezynfekcji systemów ssących. Działają na podobnej
zasadzie jak środek do czyszczenia rur– przenikają
przez całą instalację czyszcząc ją i dezynfekując.
Chcąc przedłużyć żywotność rękawów łączących końcówki z unitem, warto je co pewien czas
smarować specjalnym smarem silikonowym.
Dzięki temu rękawy zachowają swoją elastyczność i zminimalizujemy ryzyko ich pękania. Co
ważne, nie należy stosować do tego żadnych substancji oleistych, np. oliwki, bo to sprawi spulchnianie gumy a w efekcie jej pękanie.
Na koniec należy wspomnieć o dwóch, może
nie kluczowych, ale równie istotnych aspektach.
Pierwszy z nich to odpowiednio wybrana tapicerka
fotela – odradzamy raczej stosowanie jasnych kolorów, ponieważ są one mocno podatne na zabrudzenia czy farbowanie. Warto również stosować
specjalne ochraniacze na fotel zabezpieczające go
przed brudem. Takich osłonek używa się przede
wszystkim na wysokości nóg pacjenta – w miejscu, gdzie zwłaszcza zimą, łatwo o zabrudzenie.
Ponadto, warto zaopatrzyć się w co najmniej
jedną, dodatkową żarówkę do lampy, aby nie
było potrzeby szukania później takiej samej
na wymianę. Nie ma też powodu, aby w takim
przypadku dzwonić do serwisu – żarówkę śmiało
można wymienić samodzielnie. Jeśli nie wiemy,
jak to zrobić, warto przy okazji montażu czy jakiejś naprawy zapytać o to serwisanta.

badamy trendy

Inkubator
do ampułkowych
testów
biologicznych

B-Test
Jako, że prawo nakłada na nas obowiązek
okresowego badania sprawności autoklawu,
raz na jakiś czas należy przeprowadzić testy
obejmujące badanie biologiczne. Pozwolą
nam one określić, czy autoklaw poprawnie
sterylizuje niszcząc wszelkie formy mikroorganizmów.
Firma Tecno-Gaz swój autoklaw Europa B Evo
wyposażyła w złącze do inkubatora testów biologicznych oraz system zarządzania nim – niespotykane dotąd na świecie rozwiązanie, który
pozwala użytkownikowi podłączyć B-Test do
autoklawu i niezależnie nim sterować.
A zatem B-Test to urządzenie służące do inkubacji wskaźników biologicznych. Umieszcza się
je na bocznej ściance autoklawu przy pomocy
np. magnesu w taki sposób, aby dioda ostrzegawcza była dobrze widoczna dla użytkownika.
Inkubator składa się z metalowej ramy, obudowy z tworzywa sztucznego, aluminiowej grzałki, trzech miejsc na testy biologiczne oraz płytki
elektronicznej do automatycznej regulacji temperatury grzałki.
- Urządzenie może być używane do zarządzania cyklem inkubacji biologicznych testów
ampułkowych. Mimo, iż jest ono obsługiwane
bezpośrednio przez autoklaw, nie koliduje z
jego funkcjami. Co więcej, działa nawet przy
wyłączonym autoklawie – zaznacza Krzysztof
Baranowski, doradca klienta ds. urządzeń stomatologicznych z Dentomaxu.
Jak to wygląda w praktyce? Po pierwsze

musimy oznaczyć wskaźnik biologiczny, który
następnie wkładamy do sterylizatora, zgodnie
z instrukcją producenta autoklawu. Potem wykonujemy cykl sterylizacji, po czym wyjmujemy
wskaźnik biologiczny ze sterylizatora i pozostawiamy go na co najmniej 10 minut do schłodzenia.
Następnie sprawdzamy zmianę koloru paska
wskaźnika chemicznego i rozgniatamy szklaną
kapsułkę biologicznego wskaźnika znajdującą
się wewnątrz pojemnika termoplastycznego
(ściskając ją dostarczonym szczypcami). Należy
pamiętać, iż musimy wykonać to zaledwie minutę przed włożeniem wskaźnika do inkubato-

ra! Wskaźnik należy umieścić w inkubatorze, w
ciągu, i nie dłużej niż, 1 godziny od chwili, gdy
został wyjęty ze sterylizatora.
Kolejnym krokiem jest włożenie wskaźnika
biologicznego do grzałki inkubatora i po chwili
rozpoczynamy cykl inkubacji poprzez naciśnięcie przycisku START. Nie należy zapomnieć o
sprawdzaniu wskaźnika biologicznego w regularnych odstępach czasu, kontrolując zmianę
kolorów (w 18-stej, 24-tej, 36-stej godzinie).
Wskaźnik biologiczny powinniśmy inkubować
przez co najmniej 48 godzin używając jako
punktu odniesienia wskaźnika, który nie przeszedł cyklu sterylizacji.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Temperatura użytkowania................................................................................ 17 °C ÷ 27 °C
Wymiary (szer. x wys. x głęb.).................................................................... 120x104x86 mm
Waga............................................................................................................................. 0.9 kg
Rama ....................................................................................................................stal Fe360B
Obudowa........................................................................................................ tworzywo ABS
Grzałka ........................................................................................ anodyzowane aluminium
Rozmiary opakowania ............................................................................. 222x162x155 mm
Napięcie zasilania ...........................................................................................230 V ~ ± 10%
Liczba faz .............................................................................................................................. 1
Częstotliwość zasilania ................................................................................................. 50 Hz
Moc robocza: .................................................................................................................. 40 W
Stopień ochrony ................................................................................................................. PE
Klasa izolacji ......................................................................................................................... 1
Długość przewodu .......................................500mm (2x0.75mm2+przewód uziemiający)
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Dentomax
gra w polskiej
drużynie

FONADental

1

września, spółka Dentomax podpisała umowę
dystrybucyjną z FONA, nową marką znanego
koncernu medycznego Sirona. Białostocka
spółka wprowadza do swojej oferty m.in. unity,
radiowizjografię i końcówki stomatologiczne. Dentomax jest jednym z trzech dealerów sprzętu tego
globalnego producenta na terenie kraju.
-Jestem przekonany, że produkty FONA zostaną dobrze przyjęte przez naszych klientów. Fona
oferuje szereg interesujących rozwiązań. Dlatego
wierzę, że to dobry kierunek. Dzięki tej współ-
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pracy nasza oferta stanie się jeszcze bardziej
zróżnicowana i kompletna – przyznał Kazimierz
Klimczuk, szef Dentomaxu.
FONA to nowa marka należąca do Grupy Sirona. Jest obecna w ponad 90 państw na całym
świecie. Oferuje kompleksowe wyposażenie
stomatologiczne, niezbędne do codziennego
funkcjonowania gabinetu. Produkty FONA są w
większości wytwarzane w fabrykach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Posiadają
niezbędne certyfikaty potwierdzające ich jakość.
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FONA powstała w 2010 roku. Siedzibą firmy
jest Bratysława, gdzie zlokalizowano centrum
dystrybucyjne, magazyny urządzeń i części zamiennych, centrum szkoleniowe i pokazowe. Firma prezentuje swoją ofertę podczas wszystkich
najważniejszych wystaw branżowych na całym
świecie.
W ofercie firmy można wyróżnić cztery kategorie produktowe: unity stomatologiczne, lasery,
urządzenia do wykonywania zdjęć rentgenowskich i końcówki stomatologiczne.
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FONA – unity
Niemiecka jakość i technologia...
Fona - nowa linia unitów stomatologicznych firmy Sirona Dental. Linia FONA jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów zainteresowanych produktami firmy Sirona chcących nabyć
unity stomatologiczne w średniej klasie cenowej. Fabryka posiada system kontroli wykonania
i wykończenia realizowany przez najnowsze na świecie laserowe urządzenie opatentowane
przez firmę Sirona. Fabryka posiada również niezwykle prężny dział badawczo-rozwojowy
prowadzący badania nad produktami i wdrażaniem nowych rozwiązań w unitach stomatologicznych Fona.
Unity Fona dostępne są w wielu rodzajach: rękawy od dołu FONA 1000 C , FONA 1000 S,
rękawy od góry FONA 1000 SW, panel lekarski zainstalowany do bloku spluwaczki lub też
zainstalowany bezpośrednio do podłoża FONA 1000 L / LW.
Unity te zbudowane są aby spełniały większość wymagań lekarzy:
- możliwość płynnej regulacji obrotami mikrosilnika z panelu lekarskiego
- sterowanie fotelem; nożne i ręczne poprzez precyzyjne joystiki
- elastyczne ramiona podające rękawy
Najniższa pozycja fotela to jedyne 38 cm od ziemi!!
Wbudowany wyłącznik odcinający prąd, wodę i powietrze – jednym ruchem.

FONA – radiologia
FONA XDG - aparat wewnątrzustny idealny do wykonywania zdjęć tradycyjnych jak i cyfrowych. Produkcja urządzeń jest ściśle kontrolowana zgodnie z międzynarodowymi standardami
w dziedzinie projektowania i produkcji. Urządzenia są certyfikowane zgodnie z normą UNI EN
1S0 9001-2000 UNI i CEI EN 46001. FONA XDG – posiada generator niskiej częstotliwości
AC – dzięki temu zdjęcia są bardziej wyraźne a generator ma znacznie dłuższą żywotność niż w
przypadku DC. Aparat ten współpracuje z większością systemów radiografii cyfrowych. Aparat
jest bardzo bezpieczny. Posiada system szybkiego schładzania lampy oraz funkcję „dead man”
odcinająca emisję promieniowania natychmiast po puszczeniu przycisku wyzwalacza.
ScaNeo - jest najnowszym produktem firmy FONA. Jest to skaner płytek fosforowych. Najprostsza i najwygodniejsza forma radiografii cyfrowej stosowana w stomatologii.
Zdjęcie wykonuje się na płytce fosforowej która jest wielkości i grubości normalnej kliszy,
następnie umieszcza się ją w skanerze i po około 5 sekundach zdjęcie mamy dostępne na ekranie monitora. Każda płytka fosforowa jest bardzo trwała i ciężko ją uszkodzić.
Płytki dostępne są w czterech rozmiarach: 0,1,2,3.
CDRelite – radiografia przewodowa wprowadzona na rynek przez amerykańską firmę
SCHICK, obecnie właścicielem fabryk Schicka w USA jest firma FONA.
CDRelite to innowacyjny system radiografii cyfrowej w której czujnik jest w łatwy sposób
odpinany od przewodu co przekłada się na minimalne koszty w przypadku uszkodzenia kabla.
W tradycyjnych radiografiach czujnik i przewód stanowi jedną całość, a najczęstsze uszkodzenia polegają na zniszczeniu przewodu (nadgryzienie przez pacjenta lub załamanie) – koszt naprawy równa się z zakupem nowego sprzętu. Radiografię FONA zachowuje wszystkie funkcje
systemów przewodowych połączone z ominięciem problemu drogiej naprawy! Technologia
sensora: CMOS APS.
CDR – radiografia przewodowa – różnica pomiędzy CDR a CDRelite polega na tym że w
CDR przewód nie jest odpinany – jest to ekonomiczna wersja radiografii cyfrowej ze niezmienioną jakością zdjęć.
FONA XPan DG – cyfrowy pantomograf firmy FONA. Urządzenie posiada bardzo czytelny
panel sterowania pozwalający na obsługę w intuicyjny sposób, wielopunktowy system pozycjonowania głowy pacjenta, stabilne podparcie zapobiegające przypadkowym poruszeniom
głowy pacjenta w czasie ekspozycji, sprawiają że zdjęcia zawsze są ostre i wyraźne.
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Optymalna wielkość piksela umożliwia lekarzowi oglądać szczegóły o wielkości 0,1 mm
w bardzo dobrej jakości -bardzo ostry i precyzyjny obraz struktur anatomicznych na każdym
zdjęciu pantomograficznym. Urządzenie obsługiwane jest poprzez intuicyjne oprogramowanie wyposażone w zestaw filtrów i narzędzi pozwalających na obróbkę graficzną zdjęć z funkcją pomiaru oraz planowania implantów.
FONA XPan DG PLUS – cyfrowy pantomograf firmy FONA który można rozbudować o
przystawkę cefalometryczną (CEFALO)

FONA - laser
Chirurgiczny Laser diodowy FONA Nowoczesny, przenośny laser stomatologiczny
FONA jest innowacyjnym urządzeniem z szerokim zastosowaniem do opracowywania, koagulacji, leczenia i cięcia tkanek miękkich.
Niezależnie do czego będzie używany – chirurgia, implantologia, periodontologia lub endodoncja – lekarz będzie w stanie zaoferować swoim pacjentom delikatne, bezbolesne i szybkie
leczenie.
Terapia laserowa to technologia leczenia XXI wieku, która zwiększa pozytywne relacje z
pacjentami. Laser stomatologiczny FONA to prosta, intuicyjna obsługa (menu w j. polskim),
szeroki zakres terapii, wysoka precyzja zabiegu, doskonalsze i szybsze rezultaty, niskie koszty
leczenia oraz wzmocnienie wizerunku Państwa gabinetu.

FONA -końcówki stomatologiczne
FONA 8080 Nowa seria końcówek stomatologicznych, produkowane w Niemczech końcówki
wysokoobrotowe charakteryzują się: cichą pracą podczas używania przy maksymalnych obrotach – 420 000 obr / min – dzięki zastosowaniu ceramicznych łożysk, wysoką mocną (20 W)
przy małej średnicy główki (11,4 mm) i niską wagą. Trójdrożny spray doskonale chłodzi wiertło.
Jest to seria końcówek wyposażonych w światłowód i przeznaczonych do pracy z szybkozłączką.
Produkowane są na szybkozłączki firm: Sirona, KaVo, W&H, BienAir, NSK. Dostępne są
również w wersji z małą główką (420 000 obr/ min, 14 W, 10,2 mm – średnica główki).
FONA 8060 Nowa seria końcówek stomatologicznych, produkowane w Niemczech końcówki wysokoobrotowe charakteryzują się: cichą pracą podczas używania przy maksymalnych obrotach – 420 000 obr / min – dzięki zastosowaniu ceramicznych łożysk, wysoką mocną ( 17 W) przy małej średnicy główki (11,4 mm) i niską wagą. Trójdrożny spray doskonale
chłodzi wiertło.
Jest to seria końcówek przeznaczonych do pracy z szybkozłączką.
Produkowane są na szybkozłączki firm: Sirona, KaVo, W&H, BienAir, NSK. Dostępne są
również w wersji z małą główką (420 000 obr/ min, 14 W, 10,2 mm – średnica główki)
FONA 6080 Nowa seria końcówek stomatologicznych, produkowane w Niemczech końcówki wysokoobrotowe charakteryzują się: cichą pracą podczas używania przy maksymalnych
obrotach – 420 000 obr / min – dzięki zastosowaniu ceramicznych łożysk, wysoką mocną ( 17
W) przy małej średnicy główki (11,4 mm) i niską wagą. Trójdrożny spray doskonale chłodzi
wiertło. Instrumenty instalowane na rękaw typu Midwest lub Borden. Dostępne są również w
wersji z małą główką (420 000 obr/ min, 14 W, 10,2 mm – średnica główki)
FONA 6060 Nowa seria ekonomicznych i trwałych końcówek stomatologicznych, produkowane w Chinach końcówki wysokoobrotowe charakteryzują się: maksymalnymi obrotami
– 400 000 obr / min, ceramicznymi łożyskami, wysoką mocną ( 17 W) przy małej średnicy
główki (11,4 mm), pojedynczym sprayem. Instrumenty instalowane na rękaw typu Midwest
lub Borden. Dostępne są w jednym rozmiarze główki.
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kwestionariusz
czyli właściwie…

WHO IS WHO?
na zakładzie:)

Firma to ludzie, którzy ją tworzą, nie budynki, produkty, oferta, samochody czy materiały promocyjne.
Ale właśnie ludzie. Dlatego chcemy, abyście nas bliżej (lepiej) poznali.
Chcemy przez to zmniejszać dzielący nas dystans. Sprawić, że nie będziemy anonimowi.
Poprosiliśmy więc wszytkich pracowników o wypełnienie krótkiego kwestionariusza.
W kolejnych numerach DENTOMAX NEWS opublikujemy „zwierzenia” kolejnych „Dentomaksjan”
od kiedy w firmie: od maja 2012 roku
zakres obowiązków: doradztwo i obsługa
klienta w gabinecie stomatologicznym, pomoc w
rozwiązywaniu problemów związanych z zakupem
i obsługa posprzedażową.

Imię i nazwisko:
Eliza Horodeńska
wiek: 29
stanowisko:
doradca klienta - województwo
wielkopolskie

co najbardziej lubisz w pracy? Ciągłe zmiany.
To, że każdy dzień jest inny nieszablonowy.
Możliwość nieustannej nauki. Mądre wybory lekarzy dla których dobro pacjenta jest
zawsze na pierwszym miejscu
co najbardziej Cię denerwuje? Nieustannie
zawieszający się system i bałagan, który w
nim panuje
czym jest dla Ciebie Dentomax? Nowym wyod kiedy w firmie: od maja 2012 roku
zakres obowiązków: sprzedaż, sprzedaż,
sprzedaż :-)
co najbardziej lubisz w pracy? Kontakty z
ludźmi, osiąganie założonych celów, drobne
sukcesy dnia codziennego

Imię i nazwisko:
Justyna Szulta
wiek: 26
stanowisko:
doradca klienta - województwo
pomorskie

Imię i nazwisko:
Marek Łukjaniuk
wiek: 28
stanowisko:
doradca klienta- Białystok
i okolice
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co najbardziej Cię denerwuje? Niewygodne
pytania :-)
czym jest dla Ciebie Dentomax? Przede
wszystkim miejscem pracy

zwaniem i szansą na realizację, na zupełnie
innym polu niż dotychczas
co zwykle jadasz w pracy? Codziennie coś
innego. Często robię przerwę na papryczki
nadziewane serem.
gdybyś nie pracowała w Dentomaxie to... dalej ganiałabym za pomarańczową piłką ;) grając
zawodowo w koszykówkę
lubię Dentomax bo... panuje w nim luźna
atmosfera
Boisz się dentysty? Tylko takiego, który nie
wie co robi :-)

co zwykle jadasz w pracy? Nie mam czasu na
jedzenie, ale w domu nadrabiam zaległości z
nadwyżką
gdybyś nie pracowała w Dentomaxie to...
nie lubię "gdybać"
lubię Dentomax bo... robię dokładnie to, co
lubię
Boisz się dentysty? Nigdy się nie bałam, ale
ostatnio po dłutowaniu wszystkich ósemek
pojawił się lekki dreszczyk :-)

od kiedy w firmie: od połowy lutego 2012
roku

co zwykle jadasz w pracy? na szybko, a po
pracy schabowy z ziemniakami :-)

zakres obowiązków: Sprzedaż produktów
oferowanych przez Dentomax, doradzanie, prowadzenie prezentacji, jednym słowem kompleksowa obsługa gabinetów stomatologicznych pod
względem zaopatrzenia

gdybyś nie pracował w Dentomaxie to...
Mam nadzieje, że pracowałbym gdzieś indziej,
ale... w tej chwili zupełnie nie zajmuję sobie
tym głowy. Pracuje w Dentomaxie i to jest
naprawdę OK!

co najbardziej lubisz w pracy? Zadowolonego
klienta no i oczywiście dużo, bardzo dużo
zamówień

lubię Dentomax bo... Jest to super firma z
jeszcze lepszym zespołem

co najbardziej Cię denerwuje? Hhmmm...
chyba nic
czym jest dla Ciebie Dentomax? Bardzo fajnym
i przyjaznym miejscem pracy
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Boisz się dentysty? Never!

TY DECYDUJESZ, JAKI PREZENT OTRZYMASZ

zestaw
ofeRta
lImItowana

1295 PLN

czasowo oraz ilościowo.
Szczegóły u przedstawicieli
handlowych Dentsply

sdR celeBRatIon kIt 115 komPIul
do zakupu zestawu sdR celebration kit (zawiera 2 x 50
+15 = 115 kompiul) otrzymujesz gRatIs: system wiążący
Prime&Bond nt 2,5ml oraz strzykawkę 1g sdR.

2

665 PLN

X-Post wkłady z włókna szklanego

do zakupu 3 opakowań dowolnych rozmiarów wkładów z włókna
szklanego X-Post (po 5 szt. każde) otrzymujesz gRatIs:
1 opakowanie wkładów w rozmiarze 2 (5 szt.)

3

665 PLN

sdR eco 50 komPIul

do zakupu opakowania sdR eco refill (50 kompiul)
otrzymujesz gRatIs: system wiążący Prime&Bond nt 2,5 ml
luB 2 strzykawki 2 x 1g sdR.

4

465 PLN

sPectRum tPH3 stRzykawkI

do zakupu 5 strzykawek spectrum tPH3 w dowolnych
kolorach otrzymujesz gRatIs: system wiążący
Prime&Bond nt 2,5ml oraz 2 strzykawki spectrum tPH3
w kolorach a2 i a3.

5

715 PLN

ceRam.X mono

do zakupu zestawu ceram.X mono compact kit (4
strzykawki w kolorze m1, m2, m5 i m6; Prime&Bond nt
4,5 ml, wytrawiacz, akcesoria) otrzymujesz gRatIs: 2
strzykawki ceram.X mono m2 i m3 oraz strzykawkę 1g sdR.

3 1
LUB

PRomocyJny
235 PLN

dyRact flow I sdR

do zakupu opakowania dyract flow (2 strzykawki) w dowolnych kolorach
otrzymujesz gRatIs: strzykawkę 1g sdR.

7

20x

399 PLN

= 40%

dodatkowo!

cHemfIl Rock

do zakupu opakowania chemfil Rock refill (50 kapsułek)
w dowolnym kolorze otrzymujesz gRatIs: 20 kapsułek
chemfil Rock w kolorze a3

8

525 PLN

aH Plus Jet RefIll

do zakupu opakowania aH Plus Jet refill (2 strzykawki)
otrzymujesz gRatIs: opakowanie końcówek mieszających 40
szt. luB opakowanie igieł do płukania kanałów 40 szt.

LUB

9

455 PLN

aquasIl ultRa

do zakupu I warstwy aquasil ultra soft Putty (2 x 450 ml)
otrzymujesz gRatIs: 2 naboje II warstwy aquasil ultra (50
ml), do wyboru lV / XlV.

1299 PLN

mIX

skomponuj zestaw ulubionych produktów dentsply za 1299 zł
i wybierz gRatIs: masę do mieszalnika aquasil Heavy 380ml
wraz z 1 nabojem masy korekcyjnej XlV luB opakowanie igieł
100 szt. do płukania kanałów wraz ze strzykawkami.

LUB

ofeRta PRomocyJna dostĘPna PoPRzez dystRyButoRów fIRmy dentsPly. mateRIały gRatIsowe sĄ PRzesyłane z BIuRa dentsPly w momencIe
wystawIenIa PRzez dystRyButoRa faktuRy sPRzedaŻy dot. zakuPu PRoduktów wcHodzĄcycH w skład PRomocJI. InfoRmacJe szczegółowe
oRaz zamówIenIa u PRzedstawIcIelI dentsPly oRaz w BIuRze Pod numeRem tel. 22 500 28 34.
PRzelIcznIk według kuRsu 1 euRo=4,40 Pln.
ofeRta waŻna w teRmInIe: 1 wRześnIa – 31 gRudnIa 2012. Poszczególne PRomocJe nIe łĄczĄ sIĘ ze soBĄ.

IPS Empress Direct 3 x 3g
+ IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!*
IPS Empress Direct

Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w
32 kolorach o pięciu stopniach
translucencji, umożliwiając
lekarzowi wykonanie wypełnień
odpowiadających najwyższym
standardom estetycznym. Kolor
do wyboru.

Cena sugerowana: 534 zł
Oszczędzasz: 178 zł
Okres promocji: 01.09.2012 – 15.12.2012
lub do wyczerpania zapasów

Evetric 3 x 3,5g
+ Evetric 1 x 3,5g GRATIS!*

* Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

Evetric

Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy najnowszej generacji.
Gwarantuje naturalnie wyglądające
wypełnienia w zębach przednich
i bocznych oraz wysoki stopień
dopasowania koloru wypełnienia do
otaczających tkanek zęba. Zapewnia
bardzo dobrą widoczność wypełnień
w promieniach rtg. Łatwe modelowanie bez presji czasu umożliwia
uzyskanie doskonałych efektów estetycznych. Dostępny w 10 kolorach:
A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, T, Dentin:
A3.5, B2. Kolor do wyboru.

Cena sugerowana: 324 zł
Oszczędzasz: 108 zł

Tetric Evo Ceram Bulk Fill IVA 3 x 3g
+ Tetric Evo Ceram Bulk Fill 1 x 3g GRATIS!*
Tetric Evo Ceram Bulk Fill IVA
Światłoutwardzalny materiał kompozytowy oparty na nowoczesnej technologii, nakładany w warstwach o grubości
do 4mm. Przeznaczony do wypełniania
ubytków w zębach bocznych, mlecznych i stałych. Charakteryzuje się gładką
konsystencją i łatwością dostosowywania się do ścian ubytku oraz małym
skurczem polimeryzacyjnym (1,9%).
IVA – odpowiednik kolorów A2/A3.
Tetric Evo Ceram Bulk Fill 1 x 3g – kolor
do wyboru.

Cena sugerowana: 450 zł
Oszczędzasz: 150 zł

Okres promocji: 15.09.2012 – 15.12.2012
lub do wyczerpania zapasów
* Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

Tetric Evo Ceram A3 3 x 3g
+ AdheSE One F Viva Pen Refill 1 x 2ml GRATIS!

Okres promocji: 01.09.2012 – 15.12.2012
lub do wyczerpania zapasów
* Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

Tetric Evo Ceram Bulk Fill IVA 3 x 3g
+ Tetric EvoFlow A2 Dentin 1 x 2g GRATIS!

Tetric EvoCeram

Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA

Nowoczesny, nanohybrydowy,
światłoutwardzalny materiał kompozytowy oparty na nowoczesnej
technologii, nakładany w warstwach
o grubości do 4mm. Przeznaczony
do wypełniania wszystkich klas
ubytków. Materiał wyróżnia się:
idealną konsystencją, intensywnymi
kolorami, trwałym połyskiem, translucencją oraz fluorescencją. Kolor
szkliwny – A3.

Światłoutwardzalny materiał kompozytowy oparty na nowoczesnej
technologii, nakładany w warstwach o
grubości do 4mm. Przeznaczony do wypełniania ubytków w zębach bocznych,
mlecznych i stałych. Charakteryzuje się
gładką konsystencją i łatwością dostosowywania się
do ścian ubytku oraz małym skurczem
polimeryzacyjnym (1,9%).
IVA – odpowiednik kolorów A2/A3.

AdheSE One F VivaPen

Tetric EvoFlow A2 Dentin

Samowytrawiający, światłoutwardzalny materiał łączący w specjalnym, ergonomicznym dozowniku.
Pozwala na ekonomiczne i szybkie
nakładanie materiału bezpośrednio
do ubytku.
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Nanohybrydowy, światłoutwardzalny,
półpłynny materiał złożony. Przeznaczony do wypełniania ubytków oraz
do poszerzonego lakowania bruzd w
zębach stałych i mlecznych. Nowy kolor
A2 Dentin.

Cena sugerowana: 450 zł
Oszczędzasz: 408 zł

Cena sugerowana: 450 zł
Oszczędzasz: 106 zł

Okres promocji: 01.09.2012 – 15.12.2012
lub do wyczerpania zapasów

Okres promocji: 01.09.2012 – 15.12.2012
lub do wyczerpania zapasów
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IPS Empress Direct Basic Kit*
+ IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!**
IPS Empress Direct Basic Kit
bez kluczy kolorów

Światłoutwardzalny, nanohybrydowy
materiał złożony o wyjątkowej estetyce.
Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu
stopniach translucencji, umożliwiając
lekarzowi wykonanie wypełnień odpowiadających najwyższym standardom
estetycznym.
Zestaw zawiera: 8 strzykawek: Dentin A1,
A2, A3, A3.5, Enamel A1, A2, A3, A3.5

IPS Empress Direct

Światłoutwardzalny, nanohybrydowy
materiał złożony o wyjątkowej estetyce.
Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu
stopniach translucencji, umożliwiając
lekarzowi wykonanie wypełnień odpowiadających najwyższym standardom
estetycznym. Kolor do wyboru.

Cena sugerowana: 1104 zł
Oszczędzasz: 178 zł
Okres promocji: 01.09.2012 – 15.12.2012
lub do wyczerpania zapasów
* Zestaw nie zawiera kluczy kolorów do szkliwa i zębiny
** Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarzaz Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

AdheSE One F Viva Pen 1 x 2ml
+ Evetric 1 x 3,5g GRATIS!*
AdheSE One F VivaPen

Samowytrawiający, światłoutwardzalny materiał łączący w specjalnym,
ergonomicznym dozowniku. Pozwala na
ekonomiczne i szybkie nakładanie materiału bezpośrednio do ubytku. Evetric
Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy najnowszej generacji. Gwarantuje
naturalnie wyglądające wypełnienia
w zębach przednich i bocznych oraz
wysoki stopień dopasowania koloru wypełnienia do otaczających tkanek zęba.
Zapewnia bardzo dobrą widoczność
wypełnień w promieniach rtg. Łatwe
modelowanie bez presji czasu umożliwia uzyskanie doskonałych efektów
estetycznych. Dostępny w 10 kolorach: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, T, Dentin: A3.5, B2.
Kolor do wyboru.

Cena sugerowana: 408 zł
Oszczędzasz: 108 zł
Okres promocji: 01.09.2012 – 15.12.2012
lub do wyczerpania zapasów
* Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

Multilink Automix Refill 9g (transparent/yellow)
+ Proxyt fluoride free 55ml & Ivoclean 5g GRATIS!

ExciTE F 2 x 5g
+ Total Etch Gel Jumbo Assortment GRATIS!

Multilink Automix

Uniwersalny cement adhezyjny na bazie materiału złożonego, o podwójnym mechanizmie
polimeryzacji. Przeznaczony do cementowania
wszelkiego rodzaju uzupełnień protetycznych
(poza licówkami). Dostępny w samomieszającej strzykawce. Multilink Automix Refill 9g
(transparent lub yellow).

ExciTE F

Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy
materiał łączący ze szkliwem i zębiną,
zawierający nanowypełniacz i uwalniający
fluor.

Total Etch Gel Jumbo Assortment

Proxyt

37% kwas fosforowy w postaci żelu przeznaczony do wytrawiania szkliwa i zębiny.
Opakowanie zawiera 1 x 30g, 2 x 2g, 10 x
aplikator.

Profesjonalna pasta do czyszczenia zębów i
polerowania wypełnień o średnim stopniu
ścieralności: RDA 36, nie zawierająca fluoru i
substancji zapachowych.

Cena sugerowana: 524 zł
Oszczędzasz: 382 zł

Ivoclean

Okres promocji: 01.09.2012 –
15.12.2012 lub do wyczerpania
zapasów

Uniwersalna pasta do nieabrazyjnego oczyszczania powierzchni uzupełnień protetycznych
cementowanych adhezyjnie, po ich przymiarce w jamie ustnej.

Cena sugerowana: 577 zł
Oszczędzasz: 193 zł

Okres promocji: 01.09.2012 – 15.12.2012
Fluor Protector 50 x 1ml
+ 4 x Fluor Protector Intro Pack 4 x 0,4ml GRATIS! lub do wyczerpania zapasów

Fluor Protector

Lakier ochronny z fluorem, stosowany w profilaktyce próchnicy,
w znoszeniu nadwrażliwości
okolicy przyszyjkowej oraz w celu
wzmocnienia odporności szkliwa.

Fluor Protector Intro
Pack
Zestaw zawiera 4 x 0,4ml.

Cena sugerowana:
660 zł
Oszczędzasz:
316 zł
Okres promocji: 01.09.2012 – 15.12.2012
lub do wyczerpania zapasów

Bluephase G2
Bluephase G2

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

Cena sugerowana: 2850 zł
Okres promocji: 01.09.2012 – 15.12.2012
lub do wyczerpania zapasów
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Specjalna promocja
Lampa Elipar
TM

Za zakup 30 sztuk dowolnych uzupełnień
Filtek Ultimate
TM

Filtek Z550
TM

lub mix produktów

otrzymasz lampę Elipar za
TM

1zł netto*

*Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M ESPE.
Promocja ważna w okresie 1 września – 21 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania zapasów.
Realizacja promocji w sklepach stomatologicznych lub u autoryzowanych dystrybutorów 3M ESPE (lista na www.3mespe.pl).

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

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

Kup produkt

Otrzymasz Produkt za
Nowa cena
detaliczna zestawu

Clinpro Prophy Powder

640 zł

TM

4 opakowania po 100 g.

Ketac Molar Quick Aplicap
TM

1zł netto/szt.

TM

50 kapsułek w kolorze A3.

Clinpro XT Varnish
TM

1 clicker 10 g.

Filtek Ultimate

850 zł

Filtek Z550

899 zł

Filtek Z550

460 zł

TM

5 uzupełnień w dowolnym kolorze.

TM

Filtek Z550
TM

2 uzupełnienia w kolorze A2 i A3.

TM

4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Adper Single Bond 2
TM

1 uzupełnienie.

Ketac Molar Aplicap ,
Ketac Molar Quick Aplicap

940 zł

TM

TM

Filtek Z550
TM

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

TM

2 dowolne opakowania po 50 kapsułek.

Sof-Lex

TM

1 uzupełnienie.

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

TM

Single Bond Universal

290 zł

TM

4 opakowania dowolnego rodzaju po 50 szt.

Sof-Lex

TM

1 opakowanie 50 szt.
(8692C)

RelyX Fiber Post

1.260 zł

TM

3 uzupełnienia w dowolnym rozmiarze.

RelyX U 200 Automix
TM

1 uzupełnienie w kolorze A2.

Impregum Penta,
Impregum Penta Soft

590 zł

Express STD,
Express XT,
Express XT Light Body
Zakup I i II warstwy.

ceny
detaliczne
zgodne z akt.
cennikiem
3M ESPE

Protemp™ 4

760 zł

Protemp 4

635 zł

Filtek Bulk Fill Flowable

150 zł

Filtek Bulk Fill Flowable

175 zł

TM

Końcówki mieszające Penta

TM

1 opakowanie końcówek mieszających, 50 szt.

TM

2 dowolne uzupełnienia.

TM
TM
TM

2 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Express XT Intra-oral Syringe
TM

20 strzykawek wewnątrzustnych.

Express STD
TM

1 opakowanie.

TM

Zestaw wprowadzający
Zestaw zawiera: 1 nabój 50 ml w kolorze A2,
16 końcówek mieszających, podajnik.

Rely X Temp NE
TM

1 opakowanie.

TM

Kapsułki

TM

Nowość w super cenie

Strzykawki

Ubistesin , Ubistesin Forte , Mepivastesin
TM

TM

3 dowolne opakowania znieczuleń 3M ESPE

TM

240 zł

Cena

80 zł netto/szt. przy zakupie min 3 szt.

7,50

NOWOŚĆ

cena zł

cena zł

cena zł

49

PREMIERA
na CEDE

06-113

47,55

MTA+ firmy Cerkamed

G-Bond
Starter Kit

9 strzykawek
Gradia Direct 4g

GRATIS

5 strzykawek
Gradia Direct 4 g

1 strzykawka
A2 lub A3

cena zł

GRATIS

359*

FUJI IX GP/Fast
50 kapsułek

395*

FUJI IX GP
Extra
50 kapsułek

352*

FUJI TRIAGE
50 kapsułek

Zestaw Gradia Direct
Intro Kit + 2 strzykawki

6 strzykawek 4 g Anterior:
A2, A3, A3.5, AO3,
CV, CT, 1 strzykawka 4.7 g Posterior:
P-A2;
2 dowolne strzykawki Gradia Direct

980

GRATIS
G-Bond
Starter Kit

*przy zakupie 2 opakowań
35457

34057

619

GRATIS

cena zł

1038

Uwaga! Gratisy
wydawane z biura
producenta

cena zł

1 strzykawka - 2ml

cena zł

645

Płyn do poszerzania kanałów korzeniowych z
dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego
(EDTA 17%).
Zestaw zawiera: 1 butelkę preparatu 120ml, endoaspirator, dozowniki – 5szt., igły endodontyczne
- 15 szt., elastyczne aplikatory – 5szt.

cena zł

1161

ENDO-SOLUTION PREMIUM
Glucosite płyn 2ml
- płyn do kieszonek dziąsłowych
Cerkamed

cena zł

cena zł

cena zł

cena zł

Materiał do wypełnienia i odbudowy kanałów
korzeniowych MTA+ jest wskazany szczególnie
w przypadkach: zmian demineralizacyjnych
korzenia, do wypełniania wstecznego wierzchołka
korzenia, przy bezpośrednim pokryciu miazgi,
podczas zabiegu amputacji miazgi, w leczeniu
zębów z niepełnym rozwojem korzenia.
Dostępne po 23.09.2012

Opti 1 Step
Polisher
Assortment Kit

GRATIS

2 strzykawki
Premise 4g

HN4200/

291
GRATIS
wybrany
OptiDisc

28

95

Premise Syringe Refill 4g
strzykawka 4g wszystkie odcienie

236

Maxcem Elite Refill 2x5g

dostępny w odcieniach: Clear, White,
White Opaque, Yellow, Brown
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Optidisc General Assorted Kit

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

2613

910860-2

Lampa Demi Plus Curing Light

innowacyjna, diodowa lampa do polimeryzacji ze
światłowodem 8 mm Turbo Extended Light

promocje firmy Kerr Hawe ważne do końca września 2012 lub do wyczerpania zapasów

samoadhezyjny cement kompozytowy
5 strzykawek 5 g: 2 x Clear, White, White Opaque,
Yellow

cena zł

Maxcem Elite Standard Kit

cena zł

uniwersalny, nanoceramiczny, światłoutwardzalny materiał kompozytowy o zredukowanym
skurczu polimeryzacyjnym (1,6%) oraz optymalnej
plastyczności i wytrzymałości, lepszy i trwalszy
efekt wypolerowania, wykazuje fluorescencję i
opalescencję
8 strzykawek 4 g - Enamel: A2, A3, A3.5, B2, Dentine: A2, A3, A3.5, Translucent Clear; OptiBond XTR
Primer 5 ml; Adhesive 5 ml

cena zł

oferta ważna do 31 października 2012 lub do wyczerpania zapasów

Premise Standard Kit 32g

opakowaniwe

SUPER CENA

cena zł

cena zł

cena zł

450

155

80*

GRATIS

opakowanie
rękawic nitrylowych 200 szt.

Znieczulenia
firmy Molteni

GRATIS

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

nakładki z żelem znoszącym
nadwrażliwość

BIANCO SUPREME 35%

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

S50105,
5B355523

855

* przy zakupie 3 opakowań

CO8362

cena zł

199

BIANCO SUPREME HOME 4x2ml

cena zł

cena zł

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

45

CO7430

GRATIS

zestaw
pilników stalowych ręcznych

10%
taniej
Doskonałe maszynowe
opracowanie kanału

Synergy D6

Kompozyt Duo Shade. 8 strzykawek (4g, 2ml)
Światłoutwardzalny kompozyt o unikalnych własnościach dopasowania koloru (efekt kameleona)- 6
odcieni do zębiny (Duo Shade)/ 2 odcienie do szkliwa.

One coat Bond SL
Materiał wiążący
1 x 5 ml

cena zł

650

25

10%
taniej

Glassix PLUS

System wkładów z włókna
szklanego dających wyraźny
kontrast w promieniach RTG
oraz doskonale przewodzących światło
Wkłady 01-04, 20 szt.,
poszerzacze 5szt

Wkłady Glassix Plus

Pilniki ręczne H Endostar
Wszystkie rozmiary, 6 szt.

cena zł

GSPP000120 #1, 10 szt. – 212,50
GSPP000120 #2, 10 szt. - 212,50
GSPP000120 #3, 10 szt. – 212,50
GSPP000120 #4, 10 szt. – 212,50

NOWOŚĆ

MICROLUX
– kompleksowe urządzenie
diagnostyczne

25

Wiele zastosowań
w jednym urządzeniu
sondy diagnostyczne
AD110019 System Microlux z sondą 3 mm
AD110026 System Microlux z sondą 2 mm
AD630003 Sonda do Microlux, 3 mm
AD600045 Sonda do Microlux, 2 mm
AD640056 Podświetlane lusterko, 5 szt.
AD640035 Sonda Endo Lite, 5 końcówek
AD640041 Sonda Perio, 5 końcówek
AD110035 MicroluxDL, 6 płynów do płukania

760,00
760,00
351,50
351,50
214,00
351,50
351,50
998,00

945,00
945,00
410,00
410,00
250,00
410,00
410,00
1190,00

Pilniki ręczne S Endostar
Wszystkie rozmiary, 6 szt.
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oferta ważna do 31 października 2012 lub do wyczerpania zapasów

cena zł

Zestaw 2 x S50105 System S5 (No. 1-5) +
5B355523 S5 Big Apical Files (No. 35-50, 23mm)

10%
taniej

29

233
+

maseczki
TopDental
50 szt.

GRATIS
strzykawka
A3,5

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

2 x glasjonomer TGI 10g
+ 1 x ION-S 10g

4 x strzykawka Fine-Glass 3g

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

cena zł

glasjonomer TGI 2 LC 10g + płyn 6ml

cena zł

178

TGI002 Light Yellow,
TGI003 Universal
FIM001, DEN0048

GRATIS

(1000szt.)

258

cena zł

A1 - TOP0202;
A2 - TOP0200;
A3 - TOP0100;
A3.5 - TOP0201;
B2 – TOP0203

GHM016; TOP0028;
TOP0027;
AUT0002

BIO0002,
TOP0026;
FOA0002

246

TGI –chemoutwardzalny glasjonomer do wypełnień uwalniający fluor firmy TopDental
ION-S glasjonomer do wypełnień wzmocniony
srebrem polecany do klas I i II lub jako podkład
amalgamat, widoczny na zdjęciach RTG
10g proszku, butelka dozująca wodę, bloczek do
mieszania, miarka dozująca

cena zł

GRATIS
wałeczki #2

cena zł

cena zł

131

A1 - TGI6969;
A2 - TGI6970;
A3 - TGI6972;
B2 – TGI6974;
płyn – TGI6971
CRM030

TOP1143;
TOP1122

124

GRATIS
AutoClean 2l

GRATIS

TOP005,
TOP005A

36

GRATIS
1 pudełko

Płyn do codziennej dezynfekcji
urządzeń aspirujących Autorinse
Daily 5l

Ultra-Bio płyn do myjek
ultradźwiękowych 5l + płyn
do dezynfekcji narzędzi Idis 5 l

76

ORA0008,
PM006, PM030

cena zł

cena zł

Chlori Spray: bezaldehydowy płyn do szybkiej
dezynfekcji powierzchni; cytrynowy zapach;
Dis-Br: do dezynfekcji narzędzi obrotowych;
Idis: do dezynfekcji narzędzi;
Auto-rinse: do mycia i dezynfekcji urządzeń
aspirujących – ssaków i ślinociągów
AutoClean: koncentrat do czyszczenia autoklawu

GRATIS

pianka
do czyszczenia
tapicerkl
200 ml

cena zł

Zestaw płynów
do dezynfekcji
Chlori Spray 5l + Dis-Br 2l + Idis 2l

płyn do cotygodniowej dezynfekcji
Auto-Rinse
Weekly 1l

50

TOP0037

GRATIS

5 szczoteczek
kielich i 5 gumek
profilaktycznych

Olej uniwersalny
TopDental 500ml

30

tiksotropowa pasta do oczyszczania i polerowania
o smaku miętowym lub pomarańczowym;
nie zawiera oleju i fluoru, nie rozpryskuje

ZWPCPVBG
ENCNWL

GRATIS

kompresy niejałowe włóknina 5x5
Crosstex
200 szt - duże

103,40

SCL

cena zł

76

Uniwersalny olej do
smarowania końcówek
stomatologicznych

Pasta profilaktyczna Oral-Pro
Prophy Paste Med 250g

cena zł

Chusteczki znakomicie nadają się do czyszczenia
i dezynfekcji powierzchni, sprzętu oraz końcówek
stomatologicznych

cena zł

oferta ważna do 31 października 2012 lub do wyczerpania zapasów

3 x chusteczki dezynfekcyjne
TopDental 100 szt.
(pudełko + 3 uzupełnienia)

86

TPBR, TPH

GRATIS
maseczki
TopDental
50 szt*

Torebki foliowo-papierowe Crosstex
200 sztuk w rozmiarze19x33 cm
5x 100 sztuk końcówek ślinociągu
o zapachu gumy do żucia Comfort
Plus Bubble Gum

wyjątkowo komfortowe końcówki, nie wciągające
tkanek pacjenta

Doskonałej jakości torebki foliowo-papierowe
gwarantujące bezpieczeństwo, niezawodność, z
potrójnym zgrzewem, szerokim paskiem z klejem
i wycięciem na kciuk ułatwiającym rozrywanie
Dostępne różne rozmiary
*Przy zakupie min 2 dowolnych opakowań
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Zestaw kalek artykulacyjnych

3 x kalka artykulacyjna prosta nieb - czerw
Crosstex (63u 12x12) +1 op. x kalka artykulacyjna
podkowiasta Crosstex (71u 12x6)
21,5 zł za opakowanie!

cena zł

Riskontrol

Zestaw AniosGel 85
NPC 1l + Aniosyme DD1
1l + Surfanios 1l

GRATIS

WPXTB,
ZWPCPBG

cena zł

cena zł

AniosGel 85 NPC - Alkoholowo
Fugaten Spray
500ml (o warto-wodny, tiksotropowy żel do higieści 20 zł)
nicznej i chirurgicznej dezynfekcji
rąk metodą wcierania. Idealny dla
osób, które z przyczyn zawodowych muszą często dezynfekować
ręce.; posiada szerokie spektrum
biobójcze - zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy; inaktywuje wirusa Polio w
30 sekund. Aniosyme DD1- płynny, trójenzymatyczny preparat do dezynfekcji
i mycia narzędzi,endoskopów i innych wyrobów medycznych. Surfanios Bardzo wydajny i bezpieczny preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni i wyposażenia w pomieszczeniach również w obecności pacjentów (klientów); niskie
stężenie roztworu roboczego i krótki czas działania - 0,25% - 15 minut; wysoka
skuteczność biobójcza - zwalcza bakterie, prątki gruźlicy, grzyby i wirusy

64

165*

119,75

oszczędzaz

Jednorazowe zapachowe
końcówki na dmuchawko-strzykawkę Riskontol ART.
250szt. Firmy Acteon/PierreRolland.
Zapobiegają zakażeniom
krzyżowym.

GRATIS
adapter
lub trzecie
opakowanie

*Przy zakupie 2 opakowań

200291

MIĘTA

200297

200296

LUKRECJA

GRATIS
szkatułki
na ząbki
5 szt.

ANYŻEK

cena zł

cena zł

177

200292

MANDARYNKA

14,50*

200298

PORZECZKA

07-001+ 293040/1
lub 293036/1

10 zł
Kolorowy zestaw Crosstex

140

06-557 guma
balonowa; 06-588
owoce leśne
06-702 (S); YFTHL (L)

serwety 125 szt.,
kubeczki 100szt.,
maseczki 2 x 50 szt,
serwety na tacki 250szt.

* Promocyjna cena obowiązuje przy zakupie
zestawu z masą alginatową Chromalg’X lub Pralg’X.
Cena zestawu: 37,50 zł.

01-903

35,72

cena zł

cena zł

Serwety Crosstex z kolorowymi niedźwiadkami
2 opakowania po 125 sztuk + końcówk ślinociągu
o smaku gumy do żucia: 2 opakowania po 100
sztuk

Stwórz swój własny
zestaw kolorystyczny

cena zł

Zestaw dziecięcy

Masa Kromopan 100 hours 450g
+ Masa alginatowa Pralg’X 500g
lub Chromalg’X 500g firmy Pierre
Rolland!

55

Pianka
do fluoryzacji
FLOAM

Służy do kontaktowej i
powszechnej fluoryzacji
dzieci i dorosłych.
Szybka – 1minutowa i
wydajna – wystarcza na
ok 130-150 aplikacji.

Dostępne również w wersji dla dorosłych

ENCNWL,
MA-073-A150-001

66

19500 – średnie

15%
taniej

70

GCPAT
GCSS

Maseczki do
piaskowania
Maseczka
ochronna
dla pacjenta
z szybką
25szt
w opakowaniu

Guma do koferdamu bez lateksu
Crosstex 15x15 cm 15 szt.
Kompresy włóknina 5x5cm Crosstex
200szt (5op.) + lignina (10op.)

cena zł

58,40

W opakowaniu:
5 książeczek „Maluszek i mycie ząbków
5 książeczek „Maluszek i przyjaciele”
5 książeczek „Maluszek zadaje pytania. Czy wszystkie zwierzęta mają zęby?”

Naklejki „Dzielny Pacjent”
200szt./op.

cena zł

cena zł

5 łyżek do
aplikacji pianki
S lub L

bezlateksowe, bezpudrowe, znacznie zmniejsza
ryzyko reakcji alergicznych; eliminuje ryzyko
połknięcia obcego ciała; zmniejsza zużycie
wałeczków i częstotliwość płukania; eliminuje
obecność krwi i śliny

GRATIS

Osłona na twarz
lekarza Crosstex
1 szt.
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Książeczki z serii Maluszek
skierowane do dzieci w wieku 2-7 lat

GRATIS

33

KUP ZESTAW WKŁADÓW

Parallel 4X, Tapered 4X, Original 4X

STRZYKAWKĘ KOMPOZYTU BREEZE
DOSTANIESZ ZA 1 ZŁ!!!

34

21,47*

M03929

cena zł

cena zł

oferta ważna do 31 października 2012 lub do wyczerpania zapasów

Oszczędzasz

119 zł

720

NOWE BARDZIEJ
EKONOMICZNE
OPAKOWANIE!

Zestaw Expasyl Mini Kit z pistoletem
firmy Acteon/Satelec
Możliwość wybróbowania!

Millenium
Masa alginatowa Millenium
Opakowanie: 450 g
* Przy zakupie 2 opakowań

1 kapsułka wystarcza na 6 do 10 retrakcji!
Koszt 1 retrakcji 12 zł
Preparat do retrakcji dziąseł i hemostazy.
Gwarantuje znakomitą jakość wycisku!
Nie uszkadza nabłonka! Podnosi komfort pracy lekarza!
Mniej bólu dla pacjenta!
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)
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cena zł

cena zł

22000

!
OCJA

PROM

F03809

11000

Piezotome SOLO LED
Generator ultradźwiękowy do chirurgii
kostnej
- do chirurgii podimplantologicznej
i szczękowo-twarzowej
- kompletny zestaw gotowy do pracy: rękojeść ze
światłem LED, Zestaw końcówek „Essential” (6szt.)
- końcówki do różnego rodzaju zabiegów (opcja):
chirurgia kostna, Sinuslift, Intralift, ekstrakcja, rozszczepianie wyrostka i wydłużanie koron klinicznych

Szeroka gama akcesoriów

25000

S700165

cena zł

cena zł

Zestaw Essential: BS1 Slim II, BS4 II, LC2 II, SL1 II, SL2 II,
SL3 II, komplet w stalowym pudełku,
wraz z kluczem dynamometrycznym

16000

S8020001

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
UWAGA! Zgodnie z aktualnymi przepisami
ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 194 poz.
1625) wszystkie podmioty opieki zdrowotnej ,w
tym gabinety i kliniki stomatologiczne stosujące
promieniowanie jonizujące (aparaty RTG) do
celów medycznych są zobowiązane do wykonywania testów podstawowych.

Radiowizjografia przewodowa
sopix2 usb firmy
Acteon/Satelec

cena zł

płytki obrazujące są niezwykle cienkie i elastyczne
- 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.

technologia ACE chroni każde zdjęcie przed
prześwietleniem; wyjątkowa jakość obrazu;
rozdzielczość 25 lp/mm

cena zł

Radiowizjografia bezprzewodowa
PSPIX firmy Aceton/Satelec

4750

FT-170

ZESTAW FANTOMÓW PRO-DENT
DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA
TESTÓW PODSTAWOWYCH W STOMATOLOGICZNYCH PRACOWNIACH
RENTGENOWSKICH.

1300*

Płytki obrazowe

301

Prawdziwa innowacja w profilaktyce i leczeniu
Periimplantitis Tryb Supra: Umożliwia każdą formę
profilaktycznego leczenia naddziąsłowego
Tryb Perio: Rewolucjonizuje leczenie Parodontitis
i Periimplantitis

cena zł

Piaskarka AIR ‘n’GO + zestaw Perio
Jeden produkt. Dwie funkcje.

1450

6100

P5 NEWTRON XS LED
Aparat ultradźwiękowy
do każdej sytuacji klinicznej

Osłonki do radiowizjografii
na płytki Nr 2, 250 szt.

Osłonki z tekturowym uchwytem, przezroczystą
folią (płytka jest widoczna) i rozcięciem, dzięki
któremu łatwiej jest ją wyciągnąć po zrobieniu
zdjęcia; na płytkę o rozmiarze 31x41 cm do PSPIX,
Digory.

Sterylizowalna w autoklawie rękojeść ze światłem
LED 100.000 Lux!
Praca z wodą lub innym roztworem (np. podchlorynem)
Technologia Newtron:
- Automatyczna regulacja częstotliwości:
28 kHz-36 kHz
- Precyzyjna kontrola amplitudy wibracji końcówki
- Regulacja mocy w czasie rzeczywistym
Ponad 70 różnego rodzaju końcówek z systemem
kodowania kolorem (CCS)
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199

NA!

R CE
SUPE

cena zł

cena zł

fosforowe do radiowizjografii 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

35

LEASING

dla branży medycznej

3 x1:

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

Przedmiotem leasingu mogą być:

• sprzęt do wyposażenia gabinetów lekarskich, aptek,
przychodni i klinik
• urządzenia stomatologiczne
• sprzęt laboratoryjny itp.
• samochody osobowe

Cechy leasingu:

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

Zalety leasingu:

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

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

36
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JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GETIN NOBLE BANK SA

18

GRATIS

1500/AS

15500

szybkozłączka*

Turbiny Ruixin
Z szybkozłączką
Na przycisk,
prędkość > 320
000 obr./min.,
spray wodny,
zawór retrakcyjny
RXBY standardowa główka
RXBDY duża
główka – większy
moment obrotowy

TX-122

cena zł

5 turbin
jednorazowych

cena zł

cena zł

380

GRATIS

Sterylna turbina jednorazowa

Na szybkozłączkę i klucz, prędkość ok. 300 000
obr./min., zalecana przy pacjentach z grupy ryzyka
(choroby zakaźne, HIV, żółtaczka czy zgorzele) lub
przy ciężkich pracach np. szlifowanie pod koronę
*przy zakupie 25 szt. turbin

GRATIS

16000
Zestaw firmy
Tecno-Gaz

2033S
oszczędzasz

cena zł

cena zł

monitor
EKG

16500

1700 zł
Urządzenie do sedacji Master Flux
firmy Tecno-Gaz
Autokaw Europa B Pro 18l
z zapisem danych sterylizacyjnych
na karcie SD

cena zł

Mała sterylizatornia firmy Tecno-Gaz

autoklaw Europa
B Evo o stalowej 18
litrowej komorze z
wbudowaną drukarką;
urządzenie wyposażone w system monitorowania każdym
procesem i funkcją
autoklawu; potrójne
zabezpieczenie drzwi

zgrzewarka One
z obcinarką i podajnikiem na rękawy,
długość zgrzewu do
30 cm

13500

Multisteril

Wielofunkcyjne urządzenie
do dezynfekcji, mycia,
płukania,
suszenia firmy
Tecno-Gaz
Znacznie
skraca czas i
obniża koszty
przygotowania
narzędzi do
sterylizacji

SUPER
CENA

w zestawie!
metalowy stojak
na urządzenia do
sterylizacji Steril
Compact – praktyczny stojak do organizacji sterylizatorni na
małej przestrzeni, z
miejscem na autoklaw,
wysuwaną półką na
zgrzewarkę, stelażem
na tacki oraz dużą
szufladą do przechowywania potrzebnych
przedmiotów

2200S

799

2035S – EuropaB Evo;
2035TS – 220V

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 autoklawów Tecno-Gaz (Europa B
Evo, Aura B, Alia B – 2035S) lub bezpośrednio do
zasilania 220V (2035TS)
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21300

Zapraszamy na wykład podczas
CEDE w Poznaniu w piątek
o godz. 12-13 (pawilon 7 sala F).
Zapisy: 604305778

cena zł

cena zł

Autoklaw Europa B Evo 18l
z wbudowaną drukarką+ zgrzewarka One + InkubatorB test

Łatwa obsługa – przyciśnięcie jednego przycisku
do wyboru cyklu, drugiego – do rozpoczęcia
procesu; tylko cykle klasy B; zbieranie i przechowywanie danych na karcie SD; system monitorowania i sterowania każdym procesem autoklawu;
potrójne zabezpieczenie drzwi; nowy system
chłodzenia z podwójną chłodnicą

Bezpieczne urządzenie do wprowadzania
pacjenta w stan relaksu; zastosowane rozwiązania
sprawiają, że proces nie musi być kontrolowany
przez anestezjologa; aparat ułatwia leczenie osób
o znacznym poziomie lęku, zwłaszcza dzieci
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366

02-559

cena zł

cena zł

cena zł

577

NOWOŚĆ

635

05-998

Szafa
kartotekowa
8-szufladowa
firmy Tom-Pag

824

Stolik 3-półkowy firmy Tom-Pag
wymiary: wys x szer. x głęb.90 x 52 x 46 cm
w ofercie również stoliki 1, 2 i 4-półkowe

02-123

9

miętowy - F10256
cytrynowy - F10257
malinowy - F10258
cola - F10259

cena zł

cena zł

sprężyna gazowa, podnóżek, dostępny w róźnych
kolorach

cena zł

ST JULIAN
stołek stomatologiczny - siodło
JULIAN LUX firmy Tom-Pag

fronty dostępne w
9 kolorach; każda
szuflada zamykana
na klucz; stopki z
regulacją wysokości;
wymiary: szer. x głęb.
x wys: 61,5 x 50 x
123,5 cm
cena 1171 zł
dostępne również
kartoteki 3, 4, 5, 6 i
10-cio szufladowe

6900

4450KS

GRATIS

materiał
do wybielania

Asystor
3-szufladowy
z podstawą
chromową
firmy Tom-Pag

Lampa do wybielania
PEARL
firmy Tecno-Gaz

szaszetka 20 g, w różnych smakach

MaratHon enDo a

F28800

4200

cena zł

1999

nowoczesna i elegancka,
panel sterowania ze szkła
mlecznego,
krótki czas zabiegu, nie
wydziela ciepła, minimalizuje
wrażliwość pozabiegową.

Piasek do piaskarki

cena zł

cena zł

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!

1100

2010HC

Bezprzewodowy
mikrosilnik
endodontyczny
eNdo a class

38

Zgrzewarka 2010 HC
Zgrzewarka impulsowa z obcinarką

cena zł

LiFe M uSB2

11000

1500

MaratHon enDo e

3150

Lampa
polimeryzacyjna
MiniLed Super
Charged

Kamera diagnostyczna
Sopro Life firmy
Acteon/Satelec

kamera wewnątrzustna z
systemem wykrywania próchnicy i wewnętrzną pamięcią;
umożliwia robienie zdjęć makro,
wewnątrzustnych, na zewnątrz
jamy ustnej oraz wizualizację
próchnicy;
3 tryby pracy:
• diagnozy
• leczenia
• światła dziennego

- dźwiękowe powiadamianie o końcu zgrzewania
- maksymalne wymiary zgrzewu 10x200 mm
- temperatura zgrzewu 180C
- regulacja czasu zgrzewania
- wodoodporny, mocny zgrzew
- zasilanie 220V

cena zł

Mikrosilnik endodontyczny I-Endo
dual firmy Acteon Satelec
prosty i wydajny mikrosilnik endodontyczny z
systemem Reciproc; kompabilny ze wszystkimi
systemami pilników.

cena zł

oferta ważna do 31 października 2012 lub do wyczerpania zapasów

cicha praca silnika
łatwe ustawianie
parametrów,
ergonomiczna budowa,
długi czas na
1 naładowaniu

SUPE

RC

ENA!

Mikrosilnik endodontyczny
ENDO E Class

ustawiany moment obrotowy; funkcje Auto-Stop reverse / ręczny AutoStop / reverse; 15
programów; dźwiękowe ostrzeżenie przy 75%
ustawionego momentu obrotowego; mikrosilnik
obsługujący wszystkie dostępne kątnice
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Moc: 2.000 lub opcjonalnie 3.000 mW/cm² - z
światłowodem Ø 7,5 lub Ø
5,5 mm (opcja). Polimeryzacja wszystkich rodzajów
kompozytów w 3 sekundy!
(Spektrum światła: 420-480
nm). 3 Programy: ciągły/
pulsacyjny/marastający.
Minimalny wzrost temperatury: bezpieczne użytkowanie - bez uszkodzenia
miazgi.

cena zł

Prosty w budowie separator amalgamatu bez
elektronicznego sterowania; separacja amalgamatu 99.5%; urządzenie wymienia się w całości po
około roku użytkowania; odpowiedni dla każdego,
kto poszukuje łatwego w utrzymaniu i taniego
urządzenia

zapytaj
o cenę

03010002

Kompresor
bezolejowy
Bora New
z osuszaczem
firmy Metasys

cena zł

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

01160011

Separato
amalgamatu
Compact A8
wersja
podłogowa
firmy Metasys

7999

02010201

Mokra pompa
ssąca
Excom hybrid 2
firmy Metasys

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

445

cena zł

9300

0010001-BL

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

cena zł

Separator amalgamatu Eco II
Intro Kit firmy Metasys

cena zł

01050004

cena zł

cena zł

2500

125

60020001

GRATIS

Green&Clean M2
Intro Kit firmy Metasys

środek do dezynfekcji spluwaczek
MB 500 ml

aktywny, niepieniący się koncentrat do czyszczenia systemów ssących oraz separatorów
amalgamatu
podajnik, zestaw 2 płynów (zielony i czerwony)
każdy po 480ml

Środek do czyszczenia spluwaczek
Green&Clean MB 500 ml

praktyczna aplikacja przy pomocy pędzla; nie pieni się; na bazie kwasu cytrynowego i enzymów;
rozpuszcza pozostałości krwi, śliny i tabletek barwiących; zapobiega powstaniu nowych osadów;
biodegradowalny
płyn MB 500 ml, butelka dozująca, pędzel

25990

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

oferta ważna do 31 października 2012 lub do wyczerpania zapasów

pulpit lekarski
trójdrożna strzykawka,
2 rękawy turbinowe ze światłem,
rękaw turbinowy bez światła,
negatoskop
system wody destylowanej,
panel asystencki
końcówka ślinociągu
końcówka ssaka
sterowanie fotelem
blok spluwaczki
ceramiczna spluwaczka
napełnianie kubeczka
sterownik nożny
aktywacja turbiny i mikrosilnika
przepłukiwanie i przedmuchiwanie końcówek
sterowanie napełniania wody
sterowanie spluwaczki
sterowanie fotelem
lampa zabiegowa o natężeniu światła 17 000 / 22 000 LUX
monitor z wyjściem USB
2 stołki lekarskie
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PANDA ERGONOMIC PREMIUM
najczęściej kupowany unit stomatologiczny 2010 i 2011 roku*

Teraz aż 3 lata gwarancji!
trwały, praktyczny, niezawodny, wygodny, ekonomiczny i uniwersalny

Panda Ergonomic Premium:

l ergonomiczny panel lekarza: 5 rękawów od góry,

trójdrożna dmuchawka, negatoskop, wygodna tacka
narzędziowa

l komfortowy i nowoczesny fotel z bezszwową tapicerką,

pamięć 5 ustawień, sterowania z panelu lekarza, bloku
systy lub sterownikiem nożnym

l obrotowy panel asysty ze ślinociągiem, ssakiem

i trójdrożną dmuchawką

l nowy blok spluwaczki z obrotową miską ceramiczną
l wydajna bezcieniowa lampa halogenowa na ramieniu

pantograficznym, dwustopniowe natężenie oświetlenia

l pedał sterujący z funkcjami przedmuchiwania

i przepłukiwania, wyłącznikiem wody

l dostosowany do pracy z wózkiem inwalidzkim

Dowiedz się więcej i zamów:
Krzysztof Baranowski, doradca klienta ds. sprzedaży sprzętu tel. 85 740 36 92
e-mail: krzysztof@dentomax.pl www.dentomax.pl
* dane na podstawie sprzedaży firmy Dentomax Sp. k. Klimczuk i Wspólnicy

NASI PRzeDstAWiciele
podlaskie

Monika
Suchowierska
tel. 602 470 800
monika@dentomax.pl
podlaskie, mazowieckie

Anna
Bagińska
tel. 660 716 050
anna@dentomax.pl
pomorskie

Justyna
Szulta
tel. 664 999 488
justyna@dentomax.pl

podlaskie

Marek
łukjaniuk
tel. 698 727 333
marek@dentomax.pl
kujawsko-pomorskie

Monika
Grabowska
tel. 668 849 944
mgrabowska@dentomax.pl

warmińsko-mazurskie, podlaskie

Marzanna
Milkamanowicz
tel. 692 887 387
marzanna@dentomax.pl
mazowieckie

Krzysztof
Kaczorowski
tel. 668 355 406
mazowsze@dentomax.pl

warmińsko-mazurskie, podlaskie

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

Eliza
Horodeńska
tel. 668 343 391
eliza@dentomax.pl

podlaskie PRZEDSTAWICIEL MEDYCZNY

Beata
Zalewska
tel. 881 932 192
beata@dentomax.pl

Klimczuk i Wspólnicy sp. k.

ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok
tel.:85 740 36 90 do 95, 741 33 77, fax:85 743 79 98
dentomax@dentomax.pl www.dentomax.pl
Razem! Dla zdrowych uśmiechów. Od 20 lat!

DOŁĄCZ DO NAS
NA FACEBOOKU!

CZYTAJ NASZ
FIRMOWY BLOG

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.

