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w numerze:

Drodzy Czytelnicy!
Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce ostatni numer Dentomax News... oczywiście
ostatni w tym roku. Jesteśmy z Wami już od dwóch lat. Tak! To już 12 numer naszego magazynu.
Zapewne będą jeszcze ku temu bardziej właściwe okazje i sposobność, ale z uwagi na to, że
numer, który trzymacie właśnie w rękach to ostatnie wydanie w tym roku pozwólcie, że w imieniu własnym, całego zespołu redakcyjnego oraz wszystkich pracowników (i współpracowników) Dentomaxu pragniemy złożyć Wam Drogie czytelniczki i czytelnicy najlepsze życzenia
z okazji zbliżających się (sic!) Świąt Bożego Narodzenia. Życzymy spokojnego jutra, chwil do
odpoczynku i wytchnienia, wdzięcznych pacjentów i przewidywalnych kontrahentów. Życzymy
Wam, aby kolejny rok obfitował w sukcesy, był pełen radości i satysfakcji z codzienności.
Wesoły Świąt!
W 12. wydaniu Dentomax News polecamy lekturę tekstu na temat materiału Expasyl. Wierzymy, że wnioski, które płyną z jego treści pozwolą Wam przekonać się do tego produktu, który
cieszy się coraz większą popularnością wśród lekarzy. Ponadto, polecamy dział Badamy trendy.
Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej dwóm urządzeniom stworzonym przez inżynierów firmy Fona – mowa o laserze oraz pantomografie.
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Zainicjowany w poprzednim numerze nowy cykl – Prawym okiem – cieszył się wyjątkową popularnością wśród naszych czytelników, został przez Was wyjątkowo pozytywnie przyjęty. To
dla nas wystarczający dowód na to, że decyzja o wprowadzeniu tego elementu na stałe była ze
wszech miar słuszna. Tym razem wraz z naszym konsultantem prawnym przyglądamy się przepisom dotyczącym możliwości zainstalowania w gabinecie urządzenia do sedacji wziewnej przy
pomocy podtlenku azotu. W kolejnej odsłonie naszego stałego cyklu – Zgrzyty – inżynierowie z
serwisu Dentomaxu wyjaśniają zawiłości związane z obsługą autoklawu.
Dziękujemy za to, że sięgacie po kolejne numery Dentomax News, dziękujemy za wszystkie pozytywne reakcje, jakie przekazujecie nam po wydaniu kolejnego numeru, dziękujemy za każdą
uwagę dotyczącą jakości naszego pisma. Dziękujemy! I życzymy przyjemnych chwil z lekturą
Dentomax News.
Kazimierz Klimczuk – wydawca / właściciel Dentomaxu
Janusz Mroczkowski – redaktor naczelny

Serwisanci z Dentomaxu
na szkoleniu w Fonie
Skuteczność pracy serwisu i jego fachowość wynika z wiedzy i doświadczenia.
Jedno i drugie pracownicy serwisu Dentmaxu zdobywali w trakcie dwóch szkoleń
w zakładach Fony, z którą Dentomax współpracuje od września 2012r.

M

ieliśmy okazję wziąć udział w dwóch
spotkaniach z technikami firmy Fona.
To były cenne zajęcia. Pod okiem inżynierów poznawaliśmy budowę urządzeń, które
znajdują się w naszej ofercie. To ważne, bo dzięki
temu wiemy jak reagować na ewentualne usterki –
mówi Paweł Aleksiejuk, kierownik serwisu.
Białostoccy inżynierowie najpierw – w dniach
27 – 28 sierpnia – odbyli szkolenie w głównej
siedzibie Fony, w Bratysławie, a miesiąc później
– pod koniec września udali się do Mediolanu,
do zakładu produkującego aparaty RTG i pantomografy.
Wyjazd do Bratysławy, odbył się przy okazji
nawiązania współpracy z Foną. Przedstawiciele
firmy poznali produkty: unity, rtg, laser, radiografię
cyfrową i pantomograf. Ważnym elementem spotkania było szkolenie techniczne z zakresu montażu
i serwisowania unitów. Drugim istotnym punktem
kursu była problematyka instalacji i zapoznanie się
z oprogramowaniem radiografii cyfrowej.
Miesiąc później (24 – 25 września) inżynierowie wyjechali do Mediolanu. Tam właśnie powstają na zamówienie Fony urządzenia do RTG
i i pantomografy. Wizyta w Mediolanie rozpoczęła się od zwiedzania fabryki. Białostoczanie
mogli sprawdzić warunki, w jakich powstają
urządzenia.
Giuseppe Giacomini zaprezentował radiografię ScaNeo Fona oraz poprowadził szczegółowe
szkolenie techniczne z obsługi, instalacji i serwisu tych urządzeń. Ponadto serwisanci z Dentomaxu poznali zasady obsługi, instalacji, naprawy
i konserwacji pantomografów X-PAN, X-PAN
DG, X-PAN DG PLUS NET, ART PLUS, które
przedstawił specjalista Fony, Andrea Giori.

Inżynierowie Dentomaxu poznawali budowę unitów Fony

Przedstawiciele Dentomaxu wśród pracowników Fony

Dentomax laureatem
prestiżowego konkursu

26

października w trakcie uroczystej gali, podczas której rozstrzygnięto XIX
edycję konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”, Dentomax Sp. k. odebrał szczególną nagrodę - III miejsce w kategorii firm zatrudniających do 50 pracowników.
Konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat
Pracy w Białymstoku ma na celu promowanie pozytywnych działań i postaw w zakresie organizacji pracy.
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CeDe2012

najważniejsze targi
w tym roku za nami

Lasery stomatologiczne, aparaty do radiowizjografii, unity stomatologiczne,
urządzenia do sedacji wziewnej – słowem wszystko, czego potrzeba nowoczesnej
klinice dentystycznej – to tylko fragment oferty, którą zaprezentował Dentomax
podczas największych branżowych targów w Polsce – CeDe 2012.
22 edycja wystawy, odbyła się w dniach 20 – 22 września w Poznaniu.
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W

Polsce co roku odbywa się ok 10 imprez
targowych skierowanych do branży stomatologicznej, ale to właściwie wystawa w Poznaniu skupia zawsze największą uwagę dentystów. Dlatego każdy przygotowuje się do nich
w sposób wyjątkowy. Firmy zazwyczaj czekają
z premierami i prezentowaniem nowości właśnie
do CeDe. To bowiem najbardziej prestiżowa impreza tego typu w kraju.
Zaprezentowana przez spółkę oferta, była znacząco bogatsza niż jeszcze rok temu. To za sprawą podpisanej zaledwie na początku września
kolejnej umowy kooperacyjnej na bezpośrednią
dystrybucję produktów firmy Fona.
Fona powstała przed dwoma laty. Jest to de
facto nowa marka znanego w branży, koncernu
medycznego Sirona. Dentomax wprowadza do
swojej oferty m.in. unity, radiowizjografię i końcówki stomatologiczne firmowane jej logo. Dzięki porozumieniu, białostoczanie stali się jednym
z dwóch polskich dealerów. Firma jest już obecna
w ponad 90 państwach na całym świecie. Oferuje kompleksowe wyposażenie stomatologiczne,

niezbędne do codziennego funkcjonowania gabinetu.
Oprócz tego, na stoisku nie zabrakło oczywiście oferty innych przedsiębiorstw, których
Dentomax jest dystrybutorem. M.in. mowa o
amerykańskim Crosstex, włoskim Tecno-Gaz,
niemieckim Acteon, brytyjskim Topdental czy
chińskim HB Dental.
Co ciekawe, targi były czasem nie tylko na
interesy, ale także na odrobinę rozrywki. Spółka
świętuje w tym roku swoje okrągłe, bo już 20.
urodziny. Podczas CeDe zaplanowano swoiste
resumee tego wyjątkowego jubileuszu.

- Był tort, szampan i oczywiście specjalna urodzinowa, ale i targowa oferta oraz liczne atrakcje.
Dodatkowo – choć może nieco przewrotnie
– bo targi to przecież przede wszystkim pokaz
lśniących nowości, była możliwość zobaczenia,
ale i wypróbowania (!) oryginalnego fotela stomatologicznego liczącego dokładnie 112 lat! To
unikat, jeden z nielicznych takich egzemplarzy w
Polsce.
Podczas CeDe, dentyści mieli możliwość zapoznania się z ofertą ponad 250 firm praktycznie
z całego świata – Europy, Azji i USA.
Podczas drugiego dnia targów, odbył się
zorganizowany przez Dentomax 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 lekarzy różnych specjalizacji – nie tylko stomatologów - co zresztą było
widać po sali wykładowej, która szczelnie wypełniła się lekarzami.

DENTOMAX NEWS l NR 6(12)/2012 l listopad/grudzień

5

badamy trendy

Dzięki coraz szerszym możliwościom zastosowania laserów w stomatologii nieustannie
rośnie liczba wyposażonych w nie gabinetów
dentystycznych. Są osoby, które twierdzą nawet, iż stanowią one jeden z podstawowych
elementów profesjonalnie urządzonego miejsca pracy. I jeśli spojrzy się na listę korzyści wynikających ze stosowania laserów, to ciężko się
z tym stwierdzeniem nie zgodzić.
Zabiegi wykonywane za pomocą laserów
są przede wszystkim bezbolesne i bezkrwawe,
co nie tylko ułatwia pracę stomatologom, ale
zwiększa poczucie komfortu pacjenta. Ponadto umożliwiają sprawniejsze leczenie stanów
zapalnych, gojenie się ran czy zmniejszanie
obrzęku powstającego po różnych zabiegach
dentystycznych. Jeśli do tego dodamy jeszcze
cały wachlarz zastosowań – od endodoncji i
parodontologii, poprzez chirurgię aż po terapie
przeciwbólową i zachowawczą, otrzymamy pełen obraz możliwości wykorzystania tego typu
urządzeń.
Przykładem nowoczesnego nowoczesnego
urządzenia tego typu jest Chirurgiczny Laser
diodowy Fona.
- Sprzęt przyspiesza proces zabiegowy, usprawniając go i czyniąc zdecydowanie delikatniejszym
dla pacjenta. Może być stosowany do dezynfekcji kanałów, koagulacji, leczenia i cięcia tkanek
miękkich a nawet w procesie wybielania zębów.
Charakteryzuje się prostą, intuicyjną obsługą posiada menu w języku polskim - bardzo wysoką
precyzją zabiegów, łatwością stosowania i popra-

6

Stomatologia
laserowa
- nowoczesna
i precyzyjna
wieniem efektywności rezultatów. Zależnie od
pola zastosowania, Fona Laser oferuje użytkownikom zróżnicowane możliwości – mówi Krzysztof Baranowski, doradca klienta ds. urządzeń w
firmie Dentomax.
W endodoncji bakteriobójczy efekt lasera
jest skutecznie wykorzystywany w głębi kanału
korzeniowego i kanalików. Dzięki temu, w dość
krótkim czasie możliwe jest leczenie zmian
wierzchołkowej części korzenia. Ponadto, w leczeniu kanałowym energia laserowa pozwala
na całkowitą redukcję mikroorganizmów.
- Urządzenie sprawdza się również w periodontologii, gdzie wykazuje skuteczność w eliminowaniu bakterii. Powstrzymuje tym samym
przed powstawaniem kieszonek patologicznych
i całkowicie uzdrawia tkanki dziąseł. Co równie
istotne, zastosowanie lasera pozwala dokonywać
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praktycznie bezbolesnych interwencji wewnątrz
kieszeni poddziąsłowych – dodaje doradca.
Kolejną, sferą zastosowania lasera jest chirurgia. Bezkrwawość zabiegu gwarantuje
zwiększoną widoczność pola operacyjnego dla
stomatologa. Zdarza się nawet, że niektóre interwencje nie będą wymagały anestezji czy szycia. Dodatkowo, użycie lasera zapewnia mniej
dotkliwy ból pooperacyjny.
I na koniec najważniejsze - najistotniejszą
możliwością użycia lasera jest terapia przeciwbólowa – gdzie znajduje on zastosowanie w
biostymulacji i terapii znieczulającej. Sprawdza
się także doskonale do leczenia niektórych bolesnych patologii, np. wad budowy szczęki.
Istnieje również cały szereg wskazań użycia
lasera w stomatologii dotyczących zmian patologicznych w obrębie jamy ustnej. Zalicza się do
nich: neuralgie, choroby dziąseł, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej, stany zapalne miazgi,
zatok, zębodołu, ślinianek, grzybice jamy ustnej, opryszczki, afty, bóle po ekstrakcji zęba czy
rany po tradycyjnych zabiegach chirurgicznych
w jamie ustnej (np. po plastyce wędzidełek, resekcji – usunięciu fragmentu korzenia).
Laser Fona to zatem nie tylko produkt innowacyjny, ale przede wszystkim niezwykle
wszechstronny. Zapewnia szeroki zakres usług
pozwalając jednocześnie obniżyć koszty leczenia. I, co równie ważne, może on zdecydowanie
poprawić wizerunek praktyki – a całe rzesze zadowolonych klientów to przecież dobra wiadomość dla każdego lekarza.

Pomimo tego, że laboratorium
protetyczne Lab Estetic działa zaledwie
od półtora roku, z powodzeniem
można stwierdzić, że to firma
ogólnopolska, a nie już tylko lokalna.
Liczba klientów spoza Białegostoku rośnie
systematycznie, a co najważniejsze, zmiana ta jest wyraźna i dynamiczna.
Fakt, że firma cieszy się zaufaniem lekarzy
z coraz dalszych zakątków kraju,
może świadczyć o marce, którą powoli
wypracowują technicy z Labu.

Lab Estetic

działa już ogólnopolsko

N

aturalnie, współpraca laboratorium z
gabinetami oddalonymi o wieleset kilometrów nie byłaby możliwa gdyby nie
zaawansowane technologie, wykorzystywane w
nim na co dzień.
- Stomatologia to więcej niż zawód – to pasja,
której poświęcam niemal każdą wolną chwilę.
Stąd moje zainteresowania nowymi metodami leczenia, nowymi urządzeniami, technikami – przyznała lek. stom. Anna Goszczycka, prowadząca
Centrum Uśmiechu, nowoczesne kliniki stomatologiczne w Ostródzie i Mławie.
Doktor Anna Goszczycka przyjęła zaproszenie Lab Estetic i odwiedziła laboratorium, bo jak
podkreśliła – chciała osobiście poznać techników, z którymi być może będzie w nieodległej
przyszłości współpracowała i zobaczyć jak funkcjonuje białostocki Lab.
W jej opinii, kluczem do satysfakcjonującej
współpracy lekarza i technika jest wzajemne
zaufanie, ale też pełne zrozumienie potrzeb drugiej strony. - W ciągu swojej pracy zawodowej,
wielokrotnie przekonywałam się, jakie to ważne
– powiedziała.
Wypracowanie przez lekarza i technika wspólnego i klarownego modelu współpracy pozwala
uniknąć nieporozumień , uzyska założoną jakość
i zachować terminowość wykonania prac. Zaawansowane technologie materiałów stosowanych do odbudowy estetycznej ( zarówno kompozyt jak i porcelana), zastosowanie specjalnych
urządzeń do doboru koloru i doświadczenie
technika w pracy tymi materiałami powoduje,
że estetyka (idealna barwa, opalescencja itp.)

nie stanowią w dobrym zespole problemu. Dużo
większe problemy pojawiają się w uzyskaniu
prawidłowej okluzji, szczególnie przy rozległych
odbudowach protetycznych, zwłaszcza w pracach na implantach, u pacjentów z dysfunkcjami
stawów skroniowo-żuchwowych, bruksistów czy
też u pacjentów z chorobami przyzębia.
Zdaniem doktor, na upowszechnienie zaawansowanych technologii jak np. komputerowego
systemu Cad – Cam, którym teraz na poważnie
zaczynają się interesować stomatolodzy w naszym kraju przyjdzie nam jeszcze poczekać.
W codziennej pracy klinik wykorzystuje się
wiele nowych rozwiązań, które są dostępne dzięki postępującym zmianom w dziedzinie techniki.
Mowa m.in. o wirtualnych modelach. Oceniła, że
po tylu latach pracy „udało się” jej zapełnić całe
rozległe pomieszczenie modelami gipsowymi,
stanowiącymi przecież dokumentację medyczna,
którą należy odpowiednio zabezpieczyć i przechowywać przez wiele lat, co rodzi czasami spore problemy i generuje dodatkowe koszty.
Właścicielka Centrum Uśmiechu od pewnego
czasu modele przechowuje już tylko w postaci
cyfrowej. - To oszczędność miejsca i racjonalne
gospodarowanie zasobami - stwierdziła.
Coraz więcej lekarzy chętnie sięga po nowe
rozwiązania. Technika cyfrowa pozwala na proste, stosunkowo tanie i szybkie sporządzenie i
archiwizację dokumentacji fotograficznej pacjenta (nie tylko uśmiechu, ale całej twarzy, czasami
również ogólnej postawy ciała). - Wykorzystywana jest przed rozpoczęciem oraz w trakcie całego procesu leczenia np. protetycznego czy orto-

dontycznego. Zdjęcia są też świetnym nośnikiem
informacji dla technika. Przecież przy doborze
koloru czy kształtu zębów należy uwzględnić
szereg innych istotnych czynników - barwę oczu,
włosów, karnację, kształt twarzy – uważa dr
Goszczycka.
Wśród elementów hamujących rozwój usług
stomatologicznych w Polsce doktor Anna Goszczycka wskazuje m.in. na nasilającą się niezdrową konkurencję, którą prowadzą między sobą
niektóre gabinety a w konsekwencji zaniżanie
cen, które w dłuższej perspektywie musi skutkować niedopuszczalnymi oszczędnościami w
samej sztuce lekarskiej, zatem i prowadzącą donikąd obniżką jakości usług. O innowacji i inwestycjach oczywiście wówczas również nie może
być mowy.
Właścicielka Centrum Uśmiechu przyznała, że
dotąd jej kliniki nie wykonywały prac protetycznych na bazie tlenku cyrkonu w systemie CAD
CAM, ale zapewniła o swoim dużym zainteresowaniu systemem. Zaznaczyła przy tym, że wprowadzanie nowych usług jest najczęściej dość
czasochłonne i niestety kosztowne, bo wdrożenie
nowej, kompleksowej oferty musi poprzedzić
odpowiedni okres nauki i dopracowywania danej
metody. Ale – zapewniła –bez wątpienia warto.
Technika Cad-Cam pozwoli na skrócenie czasu przesyłania wycisków i zapobiegnie ich niepożądanym modyfikacjom w trakcie transportu
(odkształcenie, deformacja a nawet czasami
zniszczenie). Odległość pomiędzy gabinetem, a
pracownią techniczną nie jest tu już tak istotna.
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Opinie użytkownika Expasylu

Lek. stom Magdalena
Awruk-Kucharz
i lek. stom. Joanna Ejsymont
z białostockiego Gabinetu Uśmiechu,
specjalnie dla Dentomax News
podzieliły się swoimi doświadczeniami
w stosowaniu materiału
do retrakcji dziąseł Expasyl.

Wygodna retrakcja
dziąseł
l Dla większości czytelników Dentomax News
Expasyl nie ma zapewne tajemnic, ale gdybyśmy
mogli tak na początek powiedzieć czym jest, do
czego służy i w jakich sytuacjach stosuje się ten
preparat?
Mówiąc w skrócie, Expasyl to materiał do retrakcji dziąseł, który ułatwia i przyspiesza uzyskanie odpowiedniej suchości pola zabiegowego.
Sprawdza się on w trakcie pobierania wycisków
protetycznych oraz w czasie leczenia zachowawczego, w przypadku głębokich ubytków poddziąsłowych.
l A od jak dawna stosują już Panie ten preparat
i jak wyglądają dotychczasowe doświadczenia z
pracy z nim?
Expasylu używamy już od około trzech miesięcy i można śmiało powiedzieć, że jesteśmy
nim zachwycone. Preparat niezwykle ułatwia
codzienną pracę, przede wszystkim skraca czas
zabiegu. W przeciwieństwie do nitki retrakcyjnej,
po założeniu której trzeba odczekać pewien czas,
Expasyl działa niemalże błyskawicznie. Aplikacja przy jednym zębie zajmuje najwyżej dwie
minuty.

Poza tym, sprawdza się także przy cementowaniu. Czasem po zdjęciu pracy czasowej rozkrwawione dziąsło sprawia problem z zacementowaniem pracy ostatecznej. Nie można dopuścić,
by krew zapłynęła gdzieś pod koronę, a Expasyl
szybko osusza i hamuje krwawienie.
l Mówiąc o Expasylu nie da się uniknąć porównań z innymi metodami retrakcji dziąseł. Jak
wygląda jego funkcjonalność na ich tle?
Przede wszystkim Expasyl jest bezpieczniejszy
i, co bardzo ważne, nie traumatyzuje tkanek miękkich. Ze stosowaniem nitki retrakcyjnej wiążą się
pewne problemy – założenie jej wymaga niejednokrotnie użycia siły, przez co nigdy nie mamy
pewności, czy nie został przy tym uszkodzony
przyczep nabłonka. Ponadto często jest też tak, że
po wyjęciu nitki pojawia się silne krwawienie, cza-

l Czy to jego jedyna zaleta?

Oczywiście że nie. Expasyl pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale i materiał wyciskowy. Dzięki temu, że osusza bruzdę dziąsłową,
niepotrzebne jest pobieranie kolejnego wycisku. Przy stosowaniu wspomnianej wcześniej
nitki zdarza się, że wtapia się ona w masę i wyciąga razem z nią, powodując konieczność powtórzenia wycisku. W przypadku stosowania
omawianego preparatu problem ten po prostu
nie występuje.
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sem dużo większe, niż przed założeniem jej. Skutkiem tego jest znaczne wydłużenie czasu zabiegu,
a niejednokrotnie wiąże się to nawet z koniecznością przełożenia wizyty na dzień następny.
l Czyli, krótko mówiąc, Expasyl to na obecną
chwilę najlepsza, najwygodniejsza z metod?
Tak, zwłaszcza teraz, gdy coraz częściej odchodzi się już od szlifowania poddziąsłowego,
czyli nie będzie potrzeby stosowania nitek retrakcyjnych. Korzystając z nich tak naprawdę nie ma
się kontroli nad siłą nacisku narzędzia na tkankę. A aplikując Expasyl nie da się pacjentowi w
żaden sposób wyrządzić krzywdy – nawet jeśli
użyjemy go zbyt dużo, to po prostu wypłynie na
wierzch.
l A czy jest coś, o czym trzeba pamiętać stosując
na co dzień ten preparat?

Zestaw do aplikacji
materiału Expasyl

Po pierwsze, nie należy spieszyć się z aplikacją. Lekarze są przyzwyczajeni do szybkiego nakładania, podobnie jak w przypadku
masy przy wyciskach. Expasyl jednak nakłada
się powoli, z racji tego, że jest całkiem prężny
i musi dokładnie wejść w kieszeń dziąsłową,
wtedy faktycznie widać, że dziąsła są odsunięte.
Druga rzecz, o której warto wspomnieć, to
postępowanie z głębokimi kieszonkami. Tu pojawia się konieczność użycia nitki retrakcyjnej,
którą zakładamy na samo dno kieszeni, a dopiero
później stosujemy Expasyl.
l Czy są jeszcze jakieś inne ograniczenia przy
tej metodzie?
Raczej nie używamy Expasylu przy masywnym krwawieniu, gdyż wtedy można odnieść wrażenie, że preparat się rozcieńcza.
Każemy wtedy pacjentowi zagryźć gazik,
czekamy kilka chwil, po czym przystępujemy
do działania.
Ograniczeniem, jak w przypadku każdego
preparatu, może być ewentualna nadwrażliwość
na któryś ze składników. Nie ma jednak wśród
nich adrenaliny, nie występuje więc zagrożenie
dla osób z chorobami serca, układem krążenia
czy dla kobiet ciężarnych.
l Dobrze, ale nie ma na świecie rzeczy idealnych. Jakie są wady Expasylu?
Jego największą wadą jest to, że został wyprodukowany tak późno… (śmiech)
A mówiąc poważnie, w teorii problemem
może być kwaśne pH preparatu, które nie jest
zbyt bezpieczne dla tkanek przy zębach. Dlaczego tylko w teorii? Bo w rzeczywistości kontakt
materiału z tkankami jest tak krótki, że nie ma
kiedy wyrządzić jakiejkolwiek szkody. Jest to
kolejna przewaga nad nitkami retrakcyjnymi, np.
w sytuacji, gdy zakładamy je na kilka zębów, to
czas takiego kontaktu jest znacznie dłuższy. Stosujemy Expasyl – mijają dwie minuty i problem
z głowy.
Drobnym minusem jest również zbyt mała
liczba końcówek do aplikacji w stosunku do
ilości kapsułek preparatu w opakowaniu. Zdarza
się, że nie zużyjemy całego opakowania materiału, ale zabraknie nam końcówek – pojawia się
wtedy konieczność dokupienia ich, co wiąże się
oczywiście z dodatkowymi kosztami.
l Podsumowując – czy mogą Panie z czystym
sercem polecić Expasyl innym lekarzom?
Zdecydowanie tak, bardzo cenimy sobie ten
preparat i zachęcamy inne gabinety do stosowania go. Dobrze by było, gdyby stał się nieco bardziej przystępny cenowo, wtedy pojawiłaby się
możliwość używania go na co dzień.

Jesień ze stomatologią
w Białowieży

W

dniach 12 – 13 października w Białowieży, odbyło się doroczne, jesienne spotkanie stomatologów. Tradycyjnie, konferencja odbyła się przy współudziale Denotmaxu.
Spotkanie w Bialowieży, które co roku gości
kilkudziesięciu lekarzy z całego kraju, to niezmiennie znakomita okazja do wymiany wiedzy,
doświadczeń oraz integracji środowiska medycznego. Jesienny PSS posiada już odpowiednią
renomę, wypracowaną dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu organizowanych w ich
trakcie wykładów.
Pierwszego dnia spotkania uwagę uczestników zwrócił wykład dr hab. n. med. Jolanty Pytko – Polonczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
która poruszyła istotną kwestię dotyczącą opieki
stomatologicznej pacjentek w ciąży. Z kolei na-

ukowcy z Uniwersytety Medycznego w Lublinie
– dr n. med. Jacek Szkutnik, dr n. med. Jarosław
Sieczkarek, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska – Miszczuk oraz lek. dent. Marcin Berger
przedstawili zagadnienie wybranych mechanizmów modyfikujących wrażliwość na ból w zależności od płci.
Nie był to jedyny wykład, tej czteroosobowej
reprezentacji z Lublina. Drugiego dnia, opowiadali o wykorzystaniu kikutów pohemisekcyjnych
zębów wielokorzeniowych w rehabilitacji narządu żucia. Również drugiego dnia, dr hab. n.
med. Jolanty Pytko – Polonczyk z Uniwersytetu
Jagiellońskiego podzieliła się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w kwestii zmian patologicznych w jamie ustnej pacjentów z chorobami układu pokarmowego.

Uwaga Oszuści!
Docierają do nas bardzo niepokojące sygnały o mnożących się przypadkach nikczemnego
naciągania lekarzy na tzw. „obowiązkowe” kursy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oszuści
dzwonią do przedsiębiorcy (w tym wypadku do lekarzy) i informują, że w myśl nowych przepisów każdy przedsiębiorca, w tym także lekarze prowadzący własne praktyki ma OBOWIĄZEK
odbycia szkolenia przeciwpożarowego. Oszołomiony kolejnym administracyjnym obowiązkiem
lekarz bez chwili zawahania zwykle zgadza się na ów kurs, a de facto wyraża zgodę na przesłanie
przesyłki związanej z rzekomym kursem.
Oczywiście przesyłka wysyłana jest za pobraniem, za którą trzeba zapłacić „jedyne” 350 złotych. Po jej rozpakowaniu następuje wielka konsternacja. W istocie szkolenie polega na obowiązku wypełnienia kilkunastopytaniowego testu, który należy odesłać na wskazany adres. Po
kilku dniach „kursant” otrzymuje pocztą specjalny certyfikat informujący o odbyciu stosownego
szkolenia.
W tak właśnie prosty sposób „przeszkolony” lekarz może już więc spać spokojnie, bo posiada
niezbędną wiedzę z zakresu p.poż. Spokojni mogą być też i jego pacjenci, bo mają pewność, że
lekarz u którego się leczą wie jak obsługiwać gaśnicę i żadne zarzewie ognia mu niestraszne...
Niestety, nie można zwrócić tej przesyłki z żądaniem zwrotu pieniędzy, powołując się na przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od zawarcia umowy kupna poza siedzibą sprzedającego.
Nie można tego zrobić bo przepisy nie zezwalają na to w przypadku handlu pomiędzy dwoma
przedsiębiorcami.
Co ciekawe, firma nie chce przesłać oferty mailem. Wiadomo, taki mail albo zostaje od razu
zignorowany, a w najlepszym razie daje szansę na doczytanie o sprawie. I tutaj jest pies pogrzebany.
I na koniec najważniejsze. Zasięgneliśmy opinii u specjalisty BHP, który wyraźnie podkreśla, że
nie ma żadnych przepisów nakładających na przedsiębiorcę obowiązek posiadania stosownego
certyfikatu bezpieczeństwa p.poż.

l Dziękuję za rozmowę.
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okiem prawnika

§
Sedacja wziewna

sprawdź, co trzeba zrobić, by móc ją stosować w swoim gabinecie

Premedykacja z użyciem podtlenku azotu – czyli sedacja wziewna
cieszy się coraz większym zainteresowaniem lekarzy.
W odpowiedzi na liczne pytania lekarzy zainteresowanych zakupem
sprzętu do sedacji Master-flux, postanowiliśmy przedstawić warunki,
jakie musi spełnić gabinet, aby można było go stosować
w swojej praktyce.

G

abinet stomatologiczny powinien spełniać wszystkie wymogi ogólnobudowlane oraz sanitarne przewidziane dla lokali,
w których są udzielane świadczenia stomatologiczne.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, powierzchnia pomieszczenia
gabinetu dentystycznego nie jest jednoznacznie
określona - powinna być dostosowana do zainstalowanych w nim urządzeń, aparatury oraz
sprzętu i przede wszystkim zapewniająca funkcjonalność.
Kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą powinny
więc umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu.
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ków dezynfekcyjnych. Tych wymogów nie spełnia z pewnością podłoga drewniana.

Połączenie ścian z podłogami ma być wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcje. Ponadto, pomieszczenia i urządzenia
wymagające utrzymania aseptyki, powinny być
łatwo zmywalne oraz umożliwiające ich dezynfekcje.

W każdym pomieszczeniu gabinetu dentystycznego należy zapewnić właściwą wentylacje. W pomieszczeniu, w którym konieczna jest
zwiększona wymiana powietrza, powinna być
zainstalowana klimatyzacja bądź inna wentylacja
mechaniczna. W przypadku braku klimatyzacji
w gabinecie okna powinny być otwierane lub
uchylne.

Lokal powinien mieć zapewnione oświetlenie
odpowiadające potrzebom użytkowym i warunkom określonym w odrębnych przepisach oraz
w Polskich Normach, w prowadzonych do obowiązkowego stosowania.

Klimatyzacja podlega okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, minimum
co 12 miesięcy. Przeglądy powinna wykonywać
firma uprawniona do serwisu urządzeń tego rodzaju oraz wydawania stosownych zaświadczeń
z przeglądu.

Jeżeli rozmieszczenie okien w pomieszczeniu
może powodować nadmierne nasłonecznienie,
powinno być wyposażone w urządzenia chroniące gabinet przed zbyt dużym nasłonecznieniem
i przegrzaniem. Mogą to być rolety lub żaluzje.
Podłoga gabinetu dentystycznego powinna
być gładka i zmywalna, wykonana z materiałów
nienasiąkliwych i odpornych na działanie środ-

W przypadku gabinetu, w którym planowane
jest stosowanie sedacji wziewnej podtlenkiem
azotu istnieje dodatkowy wymóg dotyczący
wentylacji. Obowiązek ten nakłada § 38 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z 26 czerwca 2012r.
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Przywołany artykuł wymaga, by w pomieszczeniach, w których stosowany jest podtlenek
azotu nawiew powietrza odbywał się górą, a wyciąg powietrza w 20% górą i w 80% dołem oraz
zapewniał nadciśnienie w stosunku do korytarza.
Rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy
pacjenta przez pole wykonywania zabiegu.
Jest to dodatkowa wentylacja, która wymaga
odpowiedniego projektu. Warto przed rozpoczęciem prac skonsultować i zatwierdzić jej projekt
w miejscowej jednostce Sanepidu.
Warto by dokumentacja została wykonana
przez profesjonalną firmę, która następnie podejmie się jej realizacji i wyda stosowne zaświadczenie o zainstalowanym systemie.
Po wykonaniu prac instalacyjnych, taką wentylację powinien sprawdzić i zatwierdzić Sanepid.

* 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

badamy trendy

Pełny
przegląd
sytuacji
Od września produkty Fony – nowej marki
znanego medycznego koncernu Sirona znajdują się w ofercie Dentomaxu. Stało się tak na
mocy zawartej na początku września umowy
dystrybucyjnej. W katalogu produktów firmy
znajdują się unity stomatologiczne, urządzenia
do wykonywania zdjęć rentgenowskich, lasery i
końcówki stomatologiczne.
W zakresie radiologii, propozycja Fony to
cały arsenał urządzeń: FONA XDG, czyli aparat
wewnątrzustny, ScaNeo – skaner płytek fosforowych, innowacyjny system radiografii cyfrowej
CDRelite i jej ekonomiczna wersja CDR.
Jednak produkt, na którym chcielibyśmy się
skupić w tym numerze to FONA XPan DG - cyfrowy pantomograf, charakteryzujący się jednocześnie solidnością wykonania i eleganckim
wyglądem.
- Obsługa urządzenia jest łatwa i intuicyjna – większość parametrów ustawiana jest
automatycznie, a panel sterowania zawiera

jedynie podstawowe parametry, podobne
do tych które są w aparatach RTG - czytelny
panel sterowania znacząco ułatwia pracę
lekarza. Ponadto, automatyczne wychwytywanie obrazu oraz natychmiastowe wyświetlanie go na ekranie komputera pozwala
zaoszczędzić czas, który przeznaczaliśmy
wcześniej na nieprzyjemne wywoływanie
klisz rentgenowskich.
Pierwszą z cech charakterystycznych FONA
XPan DG jest indywidualne dopasowanie do
pacjenta, które wynika z siedmiu programów
diagnostycznych i wielopunktowego, laserowego systemu pozycjonowania głowy w trakcie
zabiegu.
Pantomograf jest równocześnie łatwy
w użyciu oraz wydajny, a to za sprawą ergonomicznie zaprojektowanego interfejsu
użytkownika Zastosowane lustro sprawia, iż
pacjentowi łatwiej utrzymać odpowiednią
pozycję oraz staje się on bardziej pomocny

operatorowi urządzenia. Ponadto, możliwość
regulacji wysokości sprawia, iż sprzęt ten może
być stosowany także u pacjentów na wózkach
inwalidzkich.
Urządzenie zapewnia również bezpieczeństwo radiologiczne, bowiem wysokie częstotliwości generatora X-ray są stale kontrolowane za
pomocą mikroprocesora. Odpowiednio dopasowane oprogramowanie, rozpraszanie ciepła i
redukcja czasu oczekiwania stają się gwarancją
doskonałej funkcjonalności.
Bardzo ważnym elementem FONA XPan DG
jest stosowane oprogramowanie. Otrzymywany obraz może z łatwością być przetwarzany
i powiększany w celu uzyskania maksymalnej
szczegółowości – nawet przy wielkości 0,1
mm, zachowując przy tym wysoką ostrość i
precyzyjność zdjęć struktur anatomicznych.
Efekty badania można drukować, przechowywać w postaci cyfrowej lub wysyłać pocztą e-mail.
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zgrzyty

Sterylizacja

w trosce o bezpieczeństwo
Czym jest i do czego służy autoklaw wie oczywiście każdy czytelnik Dentomax News.
W materiale, nie znajdziecie więc podstawowych informacji dotyczących sposobu
jego działania. Zamiast tego wspólnie z serwisantami Dentomaxu odpowiemy na
kilka istotnych pytań, m. in. czym się kierować przy wyborze autoklawu, jak dbać
o jego czystość oraz dlaczego nie należy panikować w momencie pojawienia się na
wyświetlaczu sygnalizacji błędu.

Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących konserwacji urządzenia często prowadzi do poważnej usterki, którą można usunąć
już tylko w serwisie

P

ierwsza kwestia to wybór autoklawu. Rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w tym
momencie jest sposób zapisu danych - nowsze modele pozwalają na archiwizowanie ich na
karcie SD, po czym z łatwością można przenieść
je na komputer. Zwykłe autoklawy drukują dane
sterylizacji, co wiąże się z koniecznością zbierania
wydruków, które niestety (o ile ich wcześniej nie
skserujemy) prędzej czy później wyblakną. Wygodniejszym i bardziej skutecznym rozwiązaniem
staje się więc zapis w postaci cyfrowej.
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- Przy wyborze autoklawu nie można również zapomnieć o procesie demineralizacji. Jak
powszechnie wiadomo, do sterylizacji używamy
wody destylowanej – w przeciwnym razie od razu
po skończonym cyklu w komorze urządzenia i na
narzędziach pojawi się osad. Mamy więc do wyboru autoklawy, w których sami musimy zadbać
o odpowiedni poziom wody zbiorniku oraz takie,
wyposażone w demineralizator – mówi Paweł
Aleksiejuk, kierownik serwisu Dentomaxu.
Pierwszy sposób, czyli ręczne napełnianie
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zbiornika, wymaga kontrolowania przez nas poziomu wody zarówno tej czystej, jak i brudnej.
Autoklaw zasygnalizuje, co w danym momencie
trzeba zrobić. Zwykle jedno uzupełnienie baniaka starcza na 4 cykle sterylizacji, bowiem mieści
się w nim ok. 4 l wody. W momencie napełniania zbiornika wody czystej najlepiej jest od razu
spuszczać wodę brudną, żeby tej czynności za moment nie powtarzać.
Jednak jeśli tylko mamy taką możliwość,
lepszym i wygodniejszym rozwiązaniem będzie

autoklaw wyposażony (lub też doposażony, gdyż
niektórzy producenci uwzględniają taką możliwość) w demineralizator.
- Takie rozwiązanie wymaga co prawda wcześniejszego dostosowania gabinetu – w miejscu, w
którym będzie stało urządzenie należy utworzyć
podłączenie wody sieciowej i instalację odpływową, jednak efekt końcowy na pewno okaże się
wart zachodu. Demineralizacja odbywa się wtedy automatycznie – woda jest pobierana z sieci,
przechodzi przez tzw. filtr osmozy, po czym od
razu nadaje się do sterylizacji – dodaje serwisant.
Planując ustawienie autoklawu w gabinecie pamiętajmy o tym, by nie dosuwać go zbyt blisko
ściany, gdyż niezachowanie niewielkiej nawet odległości (ok. 5 cm) może spowodować brak wentylacji i w konsekwencji uszkodzenie urządzenia.
Dokonanie zakupu autoklawu wiąże się jednocześnie z wizytą w naszym gabinecie serwisantów, bowiem pierwsze uruchomienie zawsze
odbywa się w ich obecności. Po zamontowaniu
urządzenia zostaniemy też przeszkoleni z jego
obsługi. Dowiemy się m. in. że każdy autoklaw
klasy B zawiera cykle sterylizacji na 121 i 134
stopnie oraz że możemy wybrać, czy sterylizujemy materiały opakowane czy nieopakowane.
Poinformowani zostaniemy też o tym, czym jest
cykl flash (czyli szybki cykl sterylizacji, ale bez
końcowego suszenia, gdzie narzędzia muszą być
przeznaczone od razu do użycia).
Gdy już urządzenie zostanie zainstalowane, a
my przeszkoleni w zakresie obsługi, samodzielnie przeprowadzamy proces sterylizacji. Zdarzyć
się może tak, że przy kolejnym cyklu, autoklaw
zasygnalizuje nam jakiś błąd. Bardzo ważne jest,
aby w tym momencie nie panikować – nasza
nerwowa reakcja może tylko pogorszyć sprawę.
Często pierwszym, jakże błędnym zachowaniem,
jest wyłączenie autoklawu lub odcięcie źródła
zasilania. Tego absolutnie nie należy robić! Jeśli
zdarzy się, że w tym momencie w urządzeniu będzie próżnia to nie będzie możliwości otwarcia
drzwi. Dlatego też za każdym razem należy zaczekać do końca cyklu pracy.
Co zatem trzeba zrobić w wypadku pojawienia
się jakiejś nieprawidłowości w działaniu? Choć
zabrzmi to banalnie, to zaczynamy od przeczytania instrukcji obsługi, która opisuje każdy z sygnalizowanych przez autoklaw błędów.
- Generalnie można je podzielić na te, które
powstają z winy użytkownika (oznaczone zwykle
literką E - np. zbyt niski poziom wody czystej, nie
spuszczona woda brudna, niedomknięte drzwi
itp.) oraz te wskazujące na usterkę urządzenia
(literka A). Nie pozostaje więc nam nic innego,
jak odczytać typ błędu z autoklawu, sprawdzić
w tabeli, co dany alarm oznacza i jak należy się
w tym momencie zachować – przypomina Paweł
Aleksiejuk z Dentomaxu.
Niektóre błędy możemy, korzystając z instrukcji, naprawić samodzielnie. Niestety, zdarzają
się też takie, przy których nie obejdzie się bez
pomocy wykwalifikowanego wsparcia ze strony

We wskazanym miejscu znajduje się filtr bakteriologiczny
serwisu. Co istotne, szczególnie w przypadku
autoklawów bez drukarki, należy zapisać lub
zapamiętać kod błędu, który zawsze pojawia się
na wyświetlaczu. Jeśli wyłączymy urządzenie,
alarm zostanie skasowany, co znacznie utrudni poszukiwania rozwiązania problemu i z całą
pewnością wydłuży czas naprawy.
Koniecznością również jest dbanie o czystość
autoklawu – szczególnie komory, jej brzegu i
znajdującej się na drzwiach urządzenia uszczelki.
Niektórzy producenci w zestawie dodają gąbkę
(podobną, jak do zmywania naczyń), której możemy użyć. Do czyszczenia zarówno wnętrza komory, jak i samej uszczelki, stosujemy środek na
bazie alkoholu, a w przypadku większych zabrudzeń sięgamy po delikatny detergent. Po umyciu
wszystko płuczemy wodą destylowaną.
Jednak z racji tego, że autoklaw jest urządzeniem, w którym panują bardzo trudne warunki
pracy - przemiennie: duże i niskie ciśnienie, próżnia i wysokie temperatury - to mimo odpowiedniego dbania o czystość pewne elementy będą się
po prostu zużywały.
- Uszczelkę powinno wymieniać się mniej więcej raz w roku, gdyż pod wpływem temperatury
twardnieje i przestaje spełniać swoje funkcje, co
może prowadzić do wycieku wody – zauważa specjalista.
Wymiany wymaga też filtr bakteriologiczny,
którego zadaniem jest oczyszczanie powietrza
pobieranego przez autoklaw z gabinetu. Wymiany możemy dokonać samodzielnie, bo filtr
zwykle znajduje się w łatwo dostępnym miejscu,
z przodu lub z boku obudowy. Nie powinniśmy

mieć też problemu z zakupem zamiennika - te
są ogólnodostępne, pasują do większości typów
urządzeń. Filtr wymieniamy średnio co 500 cykli – gdy ze śnieżnobiałego zrobi się po prostu
ciemniejszy. Niektóre autoklawy sygnalizują konieczność takiej wymiany, w innych trzeba kontrolować to samodzielnie.
Paweł Aleksiejuk przypomina aby nadmiernie
nie przeładowywać autoklawu. Obok wewnętrznego stelaża powinna zostać pozostawiona przestrzeń, by wszystkie narzędzia zostały odpowiednio wysterylizowane i osuszone.
Na koniec kwestia, o której użytkownicy często zapominają. Polskie prawo nakłada obowiązek zgłoszenia każdego autoklawu do Rejonowego Urzędu Dozoru Technicznego. Niezwłocznie
po zakupie dostarczamy tam kopię deklaracji
zgodności z: dyrektywą medyczną 93/42/EEC i
normą ciśnieniową PED 97/23/EEC oraz rysunek
i dane techniczne zaworu bezpieczeństwa. Numer seryjny autoklawu znajdziemy na tabliczce
znamionowej, jak i w kopercie z dokumentami.
Do wniosku dołączamy też instrukcję obsługi,
która oczywiście zostanie nam zwrócona.

Dentomax Serwis:

Paweł Aleksiejuk
kierownik serwisu firmy Dentomax
tel. 602 583 601
e-mail: serwis@dentomax.pl
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Separatory amalgamatu Metasys skutecznie chronią, a jednocześnie
pomagają dentystom pozostawać w zgodzie z ekologią.

to więcej niż fanaberia

N

iebezpieczeństwo skażenia rtęcią zawartą w amalgamacie wody gruntowej jest dość dobrze udokumentowane - wystarczy 1 gram rtęci, by zanieczyścić 100
000 litrów wody pitnej. Jak powszechnie wiadomo, wszystko
na to wskazuje, że już od 1 stycznia 2013 roku, w każdym gabinecie stomatologicznym oferującym usługi w ramach umowy
z NFZ, muszą znajdować się unity wyposażone w separator.
Zatem wielu lekarzy w naszym kraju będzie miało prawny obowiązek odizolować i przetwarzać odpady amalgamatu
– zapis taki znalazł się w projekcie rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 20 czerwca 2011 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.
Współpraca Dentomaxu i Metasys ma zatem za zadanie pomóc w walce na płaszczyźnie ekologii, a wspólnym celem
obu firm jest podniesienie świadomości lekarzy w kwestii
dbania o środowisko naturalne. Metasys to pionier na rynku i światowy lider produkcji tych urządzeń. Ponad 200 000
sprzedanych separatorów oraz duże i zróżnicowane osiągnię-
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cia w tym, specjalistycznym obszarze pozwalają firmie zostawiać konkurencję za sobą.
W praktyce nie ma znaczenia, czy separator amalgamatu
Metasys jest już u nas zainstalowany fabrycznie (gdyż wielu producentów unitów blisko współpracuje z Metasysem w
tym zakresie), czy decydujemy się doposażyć swój gabinet
w separator tej firmy samodzielnie. Możemy być pewni, że
decydując się na urządzenie tej marki otrzymujemy produkt
nowoczesny i niezawodny w codziennym użytkowaniu, zapewniający szybkie i gruntowne czyszczenie.
Firma Metasys dopasowuje się do naszych potrzeb, oferując szereg modeli tych urządzeń. Wizją firmy jest jednak
całkowite rozwiązanie problemu utylizacji odpadów amalgamatu - musimy zdać sobie bowiem sprawę z tego, że
oddzielenie amalgamatu rozwiązuje jedynie pół problemu.
Dlatego firma proponuje również, cieszący się ogromnym
zainteresowaniem, elastyczny, oszczędny i przyjazny dla
użytkownika serwis recyclingu.

Sposób na perfekcyjne wypełnienia II klasy

zaawansowany
system formówek

36-miesięczne badania z Uniwersytetu w Alabamie

oryginalny kompozyt
typu bulk-fill

• perfekcyjne punkty styczne

• jednorazowa aplikacja warstw grubości 4mm

• doskonała szczelność od strony dodziąsłowej

• unikalne samoistne zapływanie

• większa stabilność formówek, mniej opracowywania
• niezwykła łatwość użycia

i adaptacja do ścian ubytku
• 3-letnie badania potwierdzające
skuteczność kliniczną*

więcej informacji w biurze i u Przedstawicieli Dentsply www.dentsply.pl

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.
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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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Jesienne zakupy
Oferta specjalna

*

KUP

Cena

Ketac Molar Aplicap ,
Ketac Molar Quick Aplicap
TM

940

zł

TM

TM

TM

2 dowolne opakowania po 50 kapsułek.

OTRZYMASZ za 1 zł
Filtek Z550
Zestaw próbny
TM

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.

Sugerowana cena sprzedaży brutto: 510 zł**

DODATKOWO GRATIS
Ketac Molar
aktywator i aplikator
TM

Sugerowana cena sprzedaży brutto: 400 zł**

*Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M ESPE.
Promocja ważna w okresie 1 listopada – 21 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania zapasów.
Realizacja promocji w sklepach stomatologicznych lub u autoryzowanych dystrybutorów 3M ESPE (lista na www.3mespe.pl).
**Cena sprzedaży brutto zgodnie z obowiązującym cennikiem.
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3M Poland Sp. z o.o. 3M ESPE Dział Stomatologiczny, Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 739 60 85, 3mespepl@mmm.com
3M, ESPE, Filtek, Ketac, są znakami handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH. © 3M 2012 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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www.3MESPE.pl

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.
DENTOMAX NEWS l NR 6(12)/2012 l listopad/grudzień
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Zrób prezent sobie
lub swoim bliskim!

Kup dowolne produkty

z oferty Dentomax
za łączną kwotę: 1500 zł (netto),
a otrzymasz

zestaw eleganckich ręczników
lub
zrób zakupy za 2000 zł (netto)
a otrzymasz
ciśnieniomierz elektoniczny

22
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3 x Glasjonomer TGI

chemoutwardzalny glasjonomer do wypełnień
uwalniający fluor firmy TopDental
Opakowanie zawiera: proszek 10g w kolorze do
wyboru: A2, A3, miarka, bloczek

cena zł

cena zł

cena zł

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

131

FIM001, DEN0048

NOWOŚĆ

GRATIS

uniwersalny,
światłoutwardzalny
kompozyt, łatwo
polerowalny, o
wysokim połysku,
widoczny na RTG
strzykawkiaFineglass
3g w kolorach do
wyboru: A2, A3,
A3.5; B2

wałeczki stomatologiczne
#2(1000szt.)

GRATIS

wałeczki stomatologiczne
#2(1000szt.)

85

FIM002

SUPER CENA

GRATIS

Glasjonomer TGI 2 LC 10g + płyn 6ml
światłoutwardzalny, wzmocniony cement glasjonomerowy do wypełnień
Opakowanie zawiera: proszek 10g w kolorze do
wyboru: A1, A2, A3, B2, miarka, płyn 6ml

cena zł

GRATIS

maseczki zielone TopDental
50szt.

65

175

A2 - TOP0200;
A3 - TOP0100; A3.5 TOP0201; B2-TOP0203

3 x strzykawka
Fine-Glass 3g

cena zł

cena zł

195

TGI002 Light Yellow,
TGI003 Universal,

23

477

książeczka
edukacyjna

76

ORA0008,
ORABK07,
PM006,
PM030

Glasjonomer ION-C 30g

Szybkowiążący, łatwy w użyciu glasjonomer do
cementowania koron, mostów, inlayów i onlayów,
wkładów i braketów ortodontycznych
Zestaw zawiera: 30g proszku, butelka dozująca
wodę, bloczek do mieszania, miarka dozująca.

70

GCPAT
GCSS

Camphenol
15g Dentpro

Płyn do dezynfekcji
zakażonych kanałów korzeniowych.

cena zł

cena zł

Glasjonomer do wypełnień wzmocniony srebrem.
Polecany do klas I i II lub jako podkład pod amalgamat, widoczny na zdjęciach RTG.
Opakowanie zawiera:
10g proszku, butelka dozująca wodę, bloczek do
mieszania, miarka dozująca

cena zł

ION-S

HN4200/

44

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

GRATIS

5 gumek
profilaktycznych

GRATIS

Osłona na twarz
lekarza Crosstex
1 szt.

GRATIS

1 op kompresów
włóknina 5x5cm
x 200szt

Pasta profilaktyczna
Oral-Pro Prophy Paste Med 250g

55

130

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

Pianka
do fluoryzacji
FLOAM

Książeczki edukacyjne z serii
Maluszek, skierowane do dzieci
w wieku 2-7 lat
Naklejki „Dzielny Pacjent”
200szt./op.

Dostępne również w wersji dla dorosłych

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

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

GRATIS

15 dyplomów
dzielnego
pacjenta
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oferta ważna do 31 grudnia 2012 lub do wyczerpania zapasów

15x15cm gruba 36szt., miętowa

cena zł

30

01-903

Guma do koferdamu

cena zł

cena zł

oferta ważna do 31 grudnia 2012 lub do wyczerpania zapasów

tiksotropowa pasta do oczyszczania i polerowania
Gratis: Kieliszek szklany TopDental do preparatów
o smaku miętowym lub pomarańczowym; nie zawiera oleju i fluoru, nie rozpryskuje

23

35

06-713
06-297

24

Wytrawiacz
Blue Etch 10ml

1038

GRATIS
G-Bond
Starter Kit

Zestaw Gradia Direct
Intro Kit + 2 strzykawki
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cena zł

FUJI IX GP/Fast
50 kapsułek

cena zł

GRATIS

359*
395*

FUJI IX GP
Extra
50 kapsułek

cena zł

Wtrawiacz stomatologiczny do wytrawiania
szkliwa i zębiny..

G-Bond
Starter Kit

1 strzykawka
A2 lub A3

ENDO-BASIC

352*

FUJI TRIAGE
50 kapsułek

l zestaw płynów endodontycznych w butelkach
wyposażonych w adaptery ANTY-DROP: Chloraxid
2%, Kwas Cytrynowy 40%, Gluco-Chex, Endo-Solution l zestaw odpowiednio oznakowanych
dozowników o pojemności 3ml z końcówką
luer-lock,l zestaw igieł endodontycznych o
średnicy 0,3 mm, z bocznym otworem l zestaw
elastycznych aplikatorów

cena zł

Płyn do płukania kanałów korzeniowych.

Uwaga! Gratisy wydawane z biura producenta

cena zł
cena zł

Chloraxid 2% 400 g

1161GRATIS

5 strzykawek
Gradia Direct 4 g
cena zł

oferta ważna do 31 grudnia 2012 lub do wyczerpania zapasów

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.

645

289

Organizer Endodontyczny
ENDO-STATION BASIC

MTA+ firmy Cerkamed

9 strzykawek
Gradia Direct 4g

cena zł

cena zł

cena zł

49

50

Endo-Prep Gel 10 ml

*przy zakupie 2 opakowań

101-201

GRATIS
płyn
glukosite
2ml

Do poszerzania kanałów korzeniowych. Preparat
przeznaczony do mechanicznego oczyszczania
i opracowania kanałów korzeniowych. poprzez
zawarte w preparacie substancje poślizgowe
praca za pomocą narzędzi kanałowych jest
ułatwiona, a ryzyko złamania narzędzia w kanale
zminimalizowne..

cena zł

cena zł

cena zł

1002

35457

5378

232

CJA

O
ROM
P
R
E
P

SU

GRATIS

2 strzykawki
Premise 4g
w dowolnym
odcieniu

VERTIS/PRO

GRATIS
instrument
dźwiekowy

+

Premise Standard Kit 32g

SonicFill – uzupełnienia (16 x)

100

Vertise Flow Refill

Samoadehazyjny materiał kompozytowy - uzupełnienia. Zawartość każdego opakowania: 2x2
strzykawki z materiałem, 20 pędzelków, instrukcja
obrazkowa, instrukcja użycia.
Dostępne odcienie: A1, A2, A3,.5, B2, Universal
Opaque, XL, Transucent

cena zł

Zawartość każdego opakowania: 20 x 0,3 g
kapsułek z materiałem kompozytowym, instrukcja
użycia. Do wyboru: 35182 SonicFill, kapsułki z materiałem w odcieniu A1; 35183 SonicFill, kapsułki
z materiałem w odcieniu A2; 35184 SonicFill, kapsułki z materiałem w odcieniu A3; 35330 SonicFill,
kapsułki z materiałem w odcieniu B2

cena zł

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

293

142

GRATIS

opakowanie
nici
FixalFloss

+
Maxcem Elite Refill 2x5g
Premise Syringe Refill 4g

cena zł

cena zł

strzykawka 4g wszystkie odcienie

898*

OptiDam Posterior Intro Kit: 10 szt. gum do
zebów bocznych, anatomiczna ramka
OptiDam Anterior Intro Kit : 10 szt. gum do
zębów przednich, anatomiczna ramka

cena zł

2x5g strzykawki z Maxecem Elite, 10 końcówek
mieszających z szerokim ujściem, 10 końcówek
wewnątrzustnych, instrukcja obrazkowa.
Dostępny w odcieniach: Clear, White,
White Opaque, Yellow, Brown

OptiDam
Trójwymiarowy koferdam z anatomicznie ukształtowną ramką

430

68

80 zł

Gen-Os (0,5g)

jest mieszaniną kości korowej i gąbczastej, co pozwala na
stopniową resorpcję
biomateriału; najlepsze rozwiązanie do
wypełniania Zębodołu po ekstrakcji

1299

659700

cena zł

cena zł

*Cena za 1 opakowanie.

najlepsze rozwiązanie do wypełniania zębodołu
po ekstrakcji

199

246200

Piasek do piaskarki
butelka 250g
cytryna, mięta, malina

28

246200

Zestaw
krążków
Flexi‑SNaP
trial kit

Palodent Intro Kit

najnowszy system anatomicznych formówek
częściowych palodent plus do łatwej i dokładnej
odbudowy punktów stycznych w przypadkach
ubytków klasy II; łatwiejszy i szybszy w użyciu niż
inne tradycyjne systemy

Hemostasyl Kit
firmy Acteon/Satelec

żel do tamowania krwawienia 2 strzykawki
Hemostasyl 2g, 40 aplikatorów

krążki ścierne, o dwustronnej powierzchni
roboczej do polerowania wszystkich
materiałów kompozytowych na wysoki połysk; doskonale nadają się
do powierzchni międzyzębowych; dostępne w
średnicach: 8mm, 12mm oraz 4 ścieralnościach
(zielone mocnościeralne, niebieskie średniościeralne, czerwone drobnościeralne, białe superdrobnościeralne) 16 krążków po 2 krążki każdego
rozmiaru i ścieralności, mandrylka
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oferta ważna do 31 grudnia 2012 lub do wyczerpania zapasów

Tablet

cena zł

OCJA
PROM(gratis)
3+1

25

opakowaniwe

SUPER CENA

cena zł

cena zł

cena zł

400

155

80*

GRATIS

opakowanie
rękawic nitrylowych 200 szt.

Znieczulenia
firmy Molteni

BIANCO SUPREME 35%

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

BIANCO SUPREME HOME 4x2ml

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

50 ampułek
artykaina z adrenaliną
Citocartin 100 1:100 000
Citocartin 200 1:200 000
mepiwakaina
Mepidont 2%
Mepidont 3%
lidokaina z adrenaliną
Xylodont 2% 1:100 000
Xylodont 2% 1:80 000
Xylodont 2% 1:50 000
* przy zakupie 3 opakowań

1590

ROOTOR
Elektoniczny
endometr
do pomiaru
długości
roboczej
kanału

3,50*

5490

*cena za 1 szt.

Gumki KENDA C.G.I

Bardzo lekki elektroniczny endometr, do pomiaru
długości roboczej kanału dla optymalnego
leczenia endodontycznego. Dokładny pomiar w
każdych warunkach (na sucho, mokro, podczas
krwawienia, w momencie płukania roztworem
solnym, EDTA, NaOCl, chlorheksydyną i itp.)
Strzykawka
tylko za 70 zł

919

PERFECT TCS II

Do cięcia i koagulacji tkanek miękkich
W zestawie: urządzenie, 3 elektrody do cięcia,
akcesoria

cena zł

Do polerowania kompozytów, kompomerów i
glasjonomerów.
Gumki bia³e - do wstępnego polerowania.
Gumki zielone - do pośredniego polerowania.
Gumki różowe - do bardzo dok³adnego polerowania.

cena zł

cena zł

cena zł

cena zł

cena zł

Zakup produkty firmy Poldent za 400 zł,
a wygodne obuwie krokodenty dostaniesz za 1 zł*

624

292,50

LNJAA
IKAO
C
UNO
PR M

26

ENDOBOX

5 strzykawek A2/B2, 5 strzykawek A3/D3, 1 strzykawka A3.5/B3,1 strzykawka A4/C4, 1 strzykawka
z odcieniem uniwersalnym do szkliwa, 1 kolornik
Synergy D

ST100230 everStick C&B

Włókno szklane EVERSTICK 2 x 12 cm

NOWOŚĆ

MICROLUX
– kompleksowe urządzenie
diagnostyczne
Wiele zastosowań
w jednym urządzeniu
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

Przechowywanie i sterylizacja instrumentów
Przeznaczony do przechowywania instrumentów
do leczenia kanałowego oraz do ich sterylizacji.
Zawiera 31 instrumentów.

cena zł

oferta ważna do 31 grudnia 2012 lub do wyczerpania zapasów

Zestaw promocyjny SYNERGY D6 13 strzykawek po 4,0 g

329

W zestawie
taniej

+
Sonda
3 mm

800,00
800,00
370,00
370,00
225,00
370,00
370,00
1050,00

Sonda Końcówka
2 mm do badania
przesiewowego
945,00

945,00
410,00
410,00
250,00
410,00
410,00
1190,00
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Sonda
Endo
Lite

Sonda Podświetlane
Perio
lusterko

AFFINIS masa wyciskowa
do sterylizacji w autoklawie

Doskonałe powinowactwo, świetnie dobrana
płynność, brak pęcherzyków powietrza, brak zniekształceń, przeznaczone są do wszystkch typów
wycisków i technik wyciskowych.
Przy zakupie I warstwy warstwa II tylko za 34 zł
(regularna cena 190 zł).

Wałeczki stomatologiczne Nr.2
TOPdental 1000szt

TPBR, TPH

22

Kalka artykulacyjna

Niewchłanialna, tnąca nić chirurgiczna firmy
TopDental
Rozmiar: 3/0, Długość: 45cm, Grubość: 22mm
Opakowanie zawiera: 12szt.

WPXTB

cena zł

60

prosta nieb - czerw Crosstex 63u 12x12
Dostępne również::
Kalka artykulacyjna podkowias Crosstex 71u
12sztx6 za 35,45,

cena zł

cena zł

ASM125

Nić chirurgiczna

Dostępne również inne rozmiary:
# 1 – 1000szt. za 26zł
# 3 – 1000szt. za 26 zł

18

cena zł

26

cena zł

cena zł

CRM030 - #2

34,50

119,75

GRATIS

GRATIS
szkatułki
na ząbki
5 szt.

chusteczki do
dezynfekcji
powierzchni
-100 szt.

GRATIS

kolorowanki
5szt.

Stwórz swój własny zestaw
kolorystyczny

l bogata gama pastelowych kolorów
l pojemność 150ml

że nie wywracają się

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

l Opakowanie: 100szt.

MASECZKI OCHRONNE amerykańskiej Crosstex
PRAWDZIWA OCHRONA PRZED MIKROORGANIZMAMI !

27

Le Petit Masque 50 szt. GCAPTPK
różowe
idealna maseczka dla kobiet, wygodniejsza
i bardziej dopasowana do małej twarzy;
filtracja 98,5% cząstek o wielkości 1.0 mikrona;
zewnętrzna warstwa odporna na wilgoć,
delikatna wewnętrzna warstwa

27

Isolite 50 szt. GCLBL niebieskie,
GCLPK różowe
maseczka z długim aluminiowym paskiem
w środku, dzięki którem można lepiej dopasować maseczkę przy nosie; filtracja 98%
cząstek o wielkości 1.0 mikrona; zewnętrzna
warstwa papierowa

33

Oszczędzaj
na paskach

SCx2

cena zł

cena zł

cena zł

cena zł

Maseczki Crosstex spełniają surowe normy klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Testów i Materiałów
(ASTM) sprawdzające odporność na płyny, wartość filtracji oraz wielkość filtrowanych cząstek, łatwość
oddychania i łatwopalność. Wszystkie maseczki Crosstex nie zawierają lateksu.

33

75

ZWPCPVBG,
ENCNWL

GRATIS
kompresy
włókninowe
5x5cm
(200 szt.)

Ślinociągi o smaku gumy do żucia
100szt x 5

wyjątkowo komfortowe końcówki, z miękką i
zaokrągloną główką dzięki czemu nie wciągają
tkanek pacjenta; nieodkształcają się;

SCS

16

ZFF

GRATIS

OŚĆ
NOW
Torebki do sterylizacji SURE-Check
Crosstex 7x23- 200 szt

z wewnętrznym testem kontroli sterylizacji, nie
ma potrzeby używania testów paskowych !!!
Wskazuje czy zostały osiągnięte wszystkie warunki sterylizacji - czas, temperatura, obecność pary

maseczki
TopDental
50szt*

Torebki do sterylizacji DUO-Check
Crosstex 9x23- 200 szt.

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 opakowań

Free Foam

połącznie końcówki ślinociągu i rozwieraka;
można nadać im odpowiedni kształt dla maksymalnego komfortu pacjenta; gładkie krawędzie
eliminują podrażnienia; idealne dla pacjenta z
wrażliwą tkanką, zachowują kształt
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l szerokie dno powoduje,

cena zł

nadrukowane na serwetach kolorowe niedźwiadki z pewnością pomogą przełamać lęk u małego
pacjenta, budują przyjazną atmosferę i wzbudzają ciekawość dziecka. Opakowanie - 125 szt..

Kubeczki plastikowe jednorazowe
Crosstex x 3

cena zł

Serwety stomatologiczne dla dzieci
linii Teddy Bear

27

24
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124

cena zł

124

GHM016,
GHM017

Enzymatyczny,
bakteriobójczy
koncentrat do myjek
ultradźwiękowych.
Do wstępnego
czyszczenia
i odkażania narzędzi
medycznych takich
jak instrumenty ręczne,
kleszcze, narzędzia obrotowe, lusterka, itp. Wyjątkowo skuteczny: efektywny przeciwko grzybom i
bakteriom w ciągu 10 min.
Nie powoduje korozji, - nietoksyczny

TOP0068

63

Dis-BR 2l

Gotowy do użycia
roztwór do dezynfekcji takich narzędzi
obrotowych jak: wiertła
stalowe, diamentowe,
z węglika spiekanego,
narzędzia endodontyczne, gumki do
polerowania

GRATIS
Chlori-Spray
500ml

ULT0001

49

AUT0002

TOP0027

70

Autoclean 2l

Roztwór do
czyszczenia
autoklawów.
Stworzony
specjalnie, aby
dbać o wszystkie
dostępne na
rynku autoklawy.
Oczyszcza z
tłuszczu
i brudu oraz
chusteczki do
zapobiega
dezynfekcji pow.
tworzeniu
bez alkoholu
kamienia
100szt.
Butelka 2 l

Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji instalacji wodnej unitów
stomatologicznych
Usuwa biologiczne
zanieczyszczenia w ciągu 10 minut w temp.
30-40°C.
Jest aktywny przeciw
patogenicznym bakteriom
Gram+/Gram
maseczki
Butelka 2 l
TopDental
wiązane

Środek do
czyszczenia
spluwaczek
Green&Clean MB
500 ml

wyjątkowo wydajny
koncentrat do dezynfekcji
narzędzi stomatologicznych.
Nie zawiera aldehydów
w 99% ulega biodegradacji.

GRATIS

GRATIS

125

Idis Instrument
Disinfectant 2l

60020001

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

45

Zestaw: Krem
pielegnacyjny
do rąk Mediwax 360ml
+ AniosGel 85 NPC 1l

Butelka 5 l – jedyne 146 zł
(TOP0026)

120306; 2235

76

FOA0003; SUNDRY

Foamer San 2l

Alkoholowo
-wodny, tiksotropowy
żel do higienicznej
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.

Łagodna pianka do
czyszczenia, dezynfekcji
powierzchni wrażliwych
i pielęgnacji urządzeń
medycznych wykonanych
z delikatnych powierzchni,
z tworzyw sztucznych
szczególnie foteli stomatologicznych

GRATIS

Dostępne również
pojemnik
butelka 200ml ze ze spieniaczem
spieniaczem: 25zł
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Ultrazyme-T

cena zł

cena zł

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni twardych firmy TopDental
– 200szt.
Ekstra duże opakowanie
wyjątkowo dużych chusteczek do dezynfekcji
jednorazowego użytku
Wymiary: 20x22xm

cena zł

płyn do cotygodniowej dezynfekcji
Auto-Rinse
Weekly 1l

Gotowy do użycia
płyn do szybkiej
dezynfekcji powierzchni, skutecznie i szybko usuwa
bakterie, grzyby i
mikroorganizmy. Nie
zawiera aldehydów
i fenoli. Przyjemny,
cytrynowy
zapach

Surface MAX
Wipes

99

GRATIS

Chlori-Spray 5l

NOWOŚĆ

cena zł

25

GHM014

ULTRA-BIO 5l

Płyn do mycia
i dezynfekcji ssaka,
ślinociągu, spluwaczki i separatora amalgamatu;
nie pieni się; nie zawiera chloru, aldehydów i fenoli; Płyn Daily (kolor niebieski) skuteczny przeciwko
bakteriom, grzybom i wirusom. Płyn Weekly (kolor
zielony) usuwa białka i resztki organiczne

cena zł

cena zł

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

Płyn do
codziennej
dezynfekcji
urządzeń
aspirujących
Autorinse
Daily 5l

cena zł

3 x chusteczki dezynfekcyjne
TopDental 100 szt.

125

BIO0002 – 5l;

NOWOŚĆ

GRATIS
1 pudełko

cena zł

TOP1143;
TOP1122

cena zł

37

cena zł

cena zł

TOP005,
TOP005A

29

30
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Promocja na wyposażenie gabinetu
Fona Unit - 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.
Cena unitu poza zestawem: 39 000 zł brutto
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.
Cena aparatu RTG poza zestawem: 9 500 zł brutto
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
Cena radiografii poza zestawem: 23 000 zł brutto.
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.
Cena radiografii poza zestawem: 23 000 zł brutto
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4750

cena zł

cena zł

FT-170

F03160

999

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

ENA!

RC
SUPE

Mieszalnik do kapsułek Softly
SATELEC

Uniwersalny mieszalnik do wszystkich materiałów
kapsułkowych
Waga: 3kg, wymiary: 210x205x120m

cena zł

cena zł

Prawdziwa innowacja
w profilaktyce i leczeniu
Periimplantitis
Funkcja STOP-PROSZEK
do skutecznego płukania
lub czyszczenia
Tryb Supra: Umożliwia każdą
formę profilaktycznego leczenia
naddziąsłowego
Tryb Perio: Rewolucjonizuje
leczenie Parodontitis
i Periimplantitis

201650

1300

GRATIS

165*

MIĘTA
200291

Riskontrol

Algina Spray
200 ml*
- 180 zł

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

System do stabilizacji ruchomych
zębów Biosplint Kit firmy Acteon/
Satelec

LUKRECJA
200296

ANYŻEK
200297

Zapobiegają zakażeniom
krzyżowym.

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

MANDARYNKA
200292

GRATIS

*Przy zakupie
2 opakowań

adapter
lub trzecie
opakowanie*

PORZECZKA
200298

cena zł

cena zł

* wydłuża trwałość wycisku o 3 dni

2799

F28700

5100

Mikrosilnik chirurgiczny
z fizjodyspenserem
HT-Implant firmy Acteon/Satelec

32

cena zł

oferta ważna do 31 grudnia 2012 lub do wyczerpania zapasów

Optyka ZEISS.Powiększenie x 2.5
Ogniskowa 340 mm, Pole widzenia: Ø 80 mm
Światło LED: 3W, 40 000 LUX.

740

NOWE BARDZIEJ
EKONOMICZNE
OPAKOWANIE!

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

GRATIS

masa alginatowa
CHROMALG PierreRolland o wartości
23zł

1 kapsułka wystarcza na 6 do 10 retrakcji!
Koszt 1 retrakcji 12 zł
l Preparat do retrakcji dziąseł i hemostazy.
l Gwarantuje znakomitą jakość wycisku!
l Nie uszkadza nabłonka!
l Podnosi komfort pracy lekarza!
l Mniej bólu dla pacjenta!
l Zestaw zawiera: 6 kapsułek, 12 końcówek
dozujących zagiętych, pistolet (autoklawowalny!)
opakowanie uzupełniające – 20 kaps. Cena 855 zł (261 030)
końcówki dozujące zagięte – 100szt. Cena 360 zł (261015)
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cena zł

Lupa Zumax

kompaktowy, uniwersalny i łatwy w użyciu; szybki dostęp
do wszystkich ustawień; wyjątkowo łatwy w instalacji,
użyciu czy transporcie; widoczny ekran LCD; możliwość
zapisania 5 różnych ustawień; obroty: 400-36000 obr./min,
moment obrotowy aż do 72Ncm; progresywny, prosty w
obsłudze pedał sterujący (bez kątnicy).

188

S700187

Osłonki na płytki fosforowe nr 1
Do PSPiX, Digora
Opakowanie 200 szt.

F03809

11000

cena zł

199

cena zł

cena zł

S700340L

F03809

11000

Kamera diagnostyczna
Sopro LIFE firmy
Acteon/Satelec
Osłonki na płytki fosforowe Nr 2,
250 szt.

cena zł

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.
S700165

25000

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

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

JA

MOC

PRO
UPER

S

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.

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.

cena zł

Radiowizjografia bezprzewodowa
PSPIX firmy Aceton/Satelec

16000

S8020001

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

1300*

Płytki obrazowe

cena zł

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

1450

6100

P5 NEWTRON XS LED
Skaler ultradźwiękowy
do każdej sytuacji klinicznej

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)

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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799

2035S – EuropaB Evo;
2035TS – 220V

Radiowizjografia przewodowa
sopix2 usb firmy
Acteon/Satelec

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
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u Dezynfekcja u Mycie u Płukanie u Suszenie

Niezbędny w każdym gabinecie

R JA
PE C
SU MO
O
PR

MULTISTERIL

Znacznie skarca czas oraz obniża
koszty przygotowania
narzędzi do sterylizacji!

GRATIS

50 litrów płynu
do myjek
ultradźwiękowych
Ultra-Bio

u AUTOMATYKA

u OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I WYDATKóW

Wszystkie fazy odbywają się bez udziału
człowieka

Cały proces wyklucza stałą obecność
personelu, dozowanie płynów jest
automatyczne, a na koniec cyklu nie
wymagane jest czyszczenie czy dezynfekcja. Powoduje znaczne oszczędności
czasu oraz szybki zwrot poniesionych
wydatków

u BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie procesy są zarządzane automatycznie, a skażone materiały nie są
obsługiwane ręcznie

u GWARANCJA

prawidłowej, zgodnej z procedurami
i wytycznymi realizacji protokołu
sterylizacji
Cena detaliczna

13500zł

cena zł

2790

3499

Zgrzewarka One z obcinarką i podajnikiem na rękawy
Wysokiej klasy zgrzewarka firmy Tecno-Gaz;
długość zgrzewu 30 cm

2010HC

18900

6314046

Myjki ultradźwiękowe serii ULTRA posiadają
najlepsze parametry mycia dzięki zastosowaniu
najnowszych rozwiązań technologicznych. Sterowane są elektronicznie i kontrolowane poprzez
procesor. Dostępne są o pojemności 3, 6, 12, 30
litrów.

cena zł

cena zł

oferta ważna do 31 grudnia 2012 lub do wyczerpania zapasów

Walizka z zestawem zawiera stalową butlę tlenową do napełniania o poj. 0,5l, reduktor z manometrem, ambu z maską, 2 kaniule Guedela, szczypce
do języka, spiralny rozwieracz ust, przewody

34

2165S

1900

Myjka ultradźwiękowa włoskiej
firmy TECNO-GAZ 3l

Zestaw do reanimacji
Speedy 2 firmy Tecno-Gaz

1100

cena zł

750

3007-E-2

cena zł

cena zł

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

2000

Bezolejowy
kompresor
stomatologiczny
SL-70/8

Zgrzewarka 2010 HC
Zgrzewarka impulsowa z obcinarką

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

Laser stomatologiczny firmy Fona
Dental


NR 6(12)/2012 l listopad/grudzień l DENTOMAX NEWS

szczegółowe informacje strona 5.

Wymagane napięcie
pracy: ~230±10% 50Hz
Moc wyjściowa: 800 W.
Max. ciśnienie pracy: 0,8
MPa. Wydajność: 150 l/
min. Hałas: 55 dB (A).
Pojemność zbiornika: 35
l, Waga: 20 kg.

SL-70/8

LEASING

dla branży medycznej

3 1:
x

• 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

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GETIN NOBLE BANK SA
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GRATIS! Do każdego autoklawu zestaw
do sterylizacji Crosstex o wartości 600 zł
NOWOŚĆ

2033S

2033S

z systemem uzdatniania
wody PURA
podłączony do wody z sieci
- napełnianie i wylewanie wody
odbywa się automatycznie
sterylizacja dużych wsadów
(do 7,5 kg) lub długich
instrumentów (do 50 cm)

cena zł

21000 zł

Autoklaw
Europa B Evo
18l
autoklaw klasy B o stalowej
komorze 18l; 3 programy testowe;
system monitorowania każdym
procesem i funkcją autoklawu;
potrójne zabezpieczenie drzwi

14500 zł

16500 zł

Metalowa szafa
na urządzenia
do strylizacji
Steril Compact

oferta ważna do 31 grudnia 2012 lub do wyczerpania zapasów

Praktyczny stojak
do organizacji
sterylizatorni na
małej przestrzeni,
z miejscem na:

36

z zapisem danych na karcie SD

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

5500

l na

autoklaw,
l wysuwaną półką
na zgrzewarkę,
l stelażem

Autokaw Europa B Pro 18l

na tacki

l dużą

szufladą
do przechowywania
potrzebnych
przedmiotów
Wykonana
z najwyższej
jakości
materiałów!

cena zł

Autoklaw
Europa B Evo 24l

15000

1500/AS
16200 z maseczkami typu Matrix

Sedacja wziewna

Master Flux
firmy
Tecno-Gaz
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
Możliwość zwrotu urządzenia w ciągu 30 dni od zakupu!
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2999

cena zł

cena zł

cena zł

4800

FT-170#

17500

DAC UNIVERSAL
firmy FONA

TX-122

cena zł

*przy zakupie 25 szt. turbin

2320

kątnica Alegra z światłem diodowym i wewnętrznym generatorem firmy W&H 1:1, wewnętrzne
chłodzenie, na przycisk

Na przycisk,
prędkość >
320 000 obr./
min., spray
wodny, zawór
retrakcyjny
RXBY standardowa główka
RXBDY duża
główka – większy moment
obrotowy
Gwarancja 6 miesięcy!

2390

Kątnica przyspieszająca
WE-99 LED G 1:4,5

wewnętrzne chłodzenie, na przycisk, na wiertła
turbinowe, podświetlenie LED,
Wewnętrzny generator prądu!

TE-98LEDG

potrójny spray, moc 16 W, 330 000 obr./min.,
na rękaw Midwest lub na szybkozłączkę W&H,
podświetlenie LED
Wewnętrzny generator prądu!

Kątnice Synea Fusion

cena zł

Turbiny Synea Fusion

TG-98 bez światła

cena zł

poczwórny spray, ceramiczne
łożyska, mała waga, na przycisk,
cicha pozbawiona wibracji
praca, 4-drożny spray, 360.000
obr./min., długość do 25 mm

2340

LED+, łożyska ceramiczne, podłączenie na szybkozłączkę WH
Gwarancja 12 miesięcy

150

2201-UL-43-00 kątowa
2000-UL-43-00 prosta

Turbina Alegra TE-98 LED G RM

Najnowsza linia produktów firmy W&H – Synea Fusion
Bezkonkurencyjny stosunek technologii do ceny

1940

3040

Turbiny Ruixin
Z szybkozłączką

WE-56LEDG

Kątnica Alegra WE – 56 LED G

WE-99LEDG

Dmuchawka wodno-powietrzna

estetyczna dmuchawka trójfunkcyjna (woda/
powietrze/spray) wykonana z aluminium; możliwość wymiany nadających się do sterylizacji
końcówek ze stali nierdzewnej

3490

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

1:1

WG 56 LT ze światłem
– 2250 zł
WG 56 A bez światła
– 1970 zł

1:5

WG 99 LT ze światłem
– 3010 zł
WG 99 A bez światła
– 2280 zł
Gwarancja 18 miesięcy

Laser biostymulacyjny BTL-4110

1-kanałowy przenośny aparat do laseroterapii z
ekranem grafi cznym; programy do: rehabilitacji,
ortopedii, medycyny sportowej, stomatologii,
ginekologii, dermatologii, laryngologii, pediatrii,
praktyki lekarskiej
Sonda 230nm 100nm - 2684 zł
Okulary ochronne - 968 zł

W zestawie: 7142 zł
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oferta ważna do 31 grudnia 2012 lub do wyczerpania zapasów

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

5 turbin
jednorazowych

cena zł

Sterylna turbina jednorazowa

380

GRATIS

cena zł

GRATIS

szybkozłączka*

cena zł

cena zł

18

cena zł

najbardziej zaawansowana piaskarka podłączona do rękawa; pracuje z proszkami: AIR-FLOW
Prophylaxis,

urządzenie do automatycznej konserwacji
turbin i kątnic.

cena zł

Piaskarka AF Handy 2+M antracyt

Assistina 301 plus

TG 98L ze światłem

autoklaw do końcówek, automatycznie
myje, smaruje i sterylizuje końcówki
w czasie około
12 minut; urządzenie z
6 adapterami
do wyboru

37

Lampa
polimeryzacyjna
Dr’s Light

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

MaratHon enDo a

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

ENDYC10

bardzo prosty w obsłudze; bez sterownika
nożnego, bez konieczności kalibracji; umożliwia
bezpieczne opracowanie kanału korzeniowego
w wielu środowiskach (podchloryn ≤2,5%, sól fi
zjologiczna, woda, ślina, krew…)

1171

4390

Lampa
do wybielania
ALADDIN

Mikrosilnik endodontyczny
z endometrem ENDY 6200

cena zł

cena zł

oferta ważna do 31 grudnia 2012 lub do wyczerpania zapasów

38

Lampa do wybielania
PEARL
firmy Tecno-Gaz

pilniki Endo
Star

2500

4450KS

GRATIS

GRATIS

Bezprzewodowy
mikrosilnik
endodontyczny
ENDO A Class

oparte na mechanizmie asynchronicznym
(prowokuje do nieustannej zmiany pozycji
siedzenia), krzesło „śledzi”
ruch ciała użytkownika
aktywnie podpierając
plecy i kręgosłup;
regulacja pozwala na
dostosowanie krzesła
do każdego użytkownika, spełniając funkcję
profilaktyczno-rehabilitacyjną

6299

6900

materiał
do wybielania

w zestwie z monitorem:
3300 zł
monitor
– łączy w sobie
funkcje monitora
oraz telewizora
ze zintegrowanym
odtwarzaczem
DVD

cena zł

cena zł

ustawiany moment obrotowy; funkcje Auto-Stop reverse / ręczny AutoStop / reverse; 15
programów; dźwiękowe ostrzeżenie przy 75%
ustawionego momentu obrotowego; mikrosilnik
obsługujący wszystkie dostępne kątnice

cena zł

1800

cena zł

MaratHon enDo e

Mikrosilnik endodontyczny
ENDO E Class

Siedzisko
terapeutyczne
3D Dental-S

CL-DC20 wolnostojąca;
CL-DC21 do zabudowy;
02-989 osłonki

diodowa lampa z obrotową głowicą i 3 zdejmowalnymi, sterylizowalnymi osłonkami światłowodu; szybka polimeryzacja dzięki soczewkom
skupiającym światło
6 osłonek w komplecie!

najnowsza, prosta użyciu kamera
firmy GoodDoctors; posiada
stop-klatkę oraz zoom;

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

1950

Lampa polimeryzacyjna CLEVER

Kamera
przewodowa ANY

1999

cena zł

cena zł

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.

05-998

02-766

GRATIS

3 diody LED o mocy
materiał
5W; mały rozmiar i ci- do wybielania
cha praca; możliwość
wybielania części
łuku: lewa, środkowa
lub prawa strona;
wybór ustawienia czasu
i intensywności świecenia;
długość fal 430 - 490 nm

cena zł

cena zł

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

1500

F05214

3150

Lampa polimeryzacyjna
MiniLed
Super Charged
firmy Actelon/Satelec

cena zł

cena zł

16006000

2500

824

02-123

Szafa
kartotekowa
8-szufladowa
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
dostępne również
kartoteki 3, 4, 5, 6 i
10-cio szufladowe
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Asystor
3-szufladowy
z podstawą
chromową
firmy Tom-Pag

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

01160011

GRATIS

03010002

445

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

159

60030182 kątnice;
60030183 szybkozłączka
W&H; 60030188
szybkozłączka NSK

Zestaw do dezynfekcji i konserwacji
do końcówek stomatologicznych
(1 x spray IK + 2 x olej)

Kompresor
bezolejowy
Bora New
z osuszaczem
firmy Metasys

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

P ergonomiczny panel lekarza:
5 rękawów od góry, trójdrożna
dmuchawka, negatoskop, wygodna
tacka narzędziowa
P komfortowy i nowoczesny fotel
z bezszwową tapicerką, pamięć
5 ustawień, sterowania z
panelu lekarza, bloku systy lub
sterownikiem nożnym
P obrotowy panel asysty
ze ślinociągiem, ssakiem
i trójdrożną dmuchawką

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

Spray IK • skutecznie
usuwa organiczne
i nieorganiczne
osady wewnątrz
przewodów wodnych
końcówek
• wyjątkowo
delikatny dla
końcówek,
z zabezpieczeniem
ntykorozyjnym
• szerokie spectrum
działania:

oferta ważna do 31 grudnia 2012 lub do wyczerpania zapasów

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

cena zł

cena zł

zapytaj
o cenę

02010201

zestaw do
dezynfekcji
Metastys

Separator
amalgamatu
Compact A8
wersja
podłogowa
firmy Metasys

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

7999

GRATIS

Green&Clean
M2
za 445 zł

Separator
amalgamatu
Eco II Intro Kit
firmy Metasys

cena zł

9300

cena zł

01050004

cena zł

cena zł

2500

PANDA ERGONOMIC PREMIUM
trwały, praktyczny, niezawodny, wygodny, ekonomiczny i uniwersalny

za,
s
w
o
n szona
uleprsja już
we rzedaży
w sp

P nowy blok spluwaczki z obrotową
miską ceramiczną
P wydajna bezcieniowa lampa
halogenowa na ramieniu
pantograficznym, dwustopniowe
natężenie oświetlenia
P pedał sterujący z funkcjami
przedmuchiwania i przepłukiwania,
wyłącznikiem wody
P dostosowany do pracy z wózkiem
inwalidzkim
P trzy lata gwarancji

22000 zł

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

PANTOMOGRAF
CYFROWY FONA
FONA X-PAN DG: trwały, niezawodny i uniwersalny pantomograf
cyfrowy, idealny do każdego gabinetu. Dzięki swoim funkcjom
sprawdza się zarówno w stomatologii ogólnej, jak też podczas
specjalistycznych zabiegów chirurgicznych (implanty).
Łatwy i wygodny w obsłudze. Dzięki cyfrowym sensorom zdjęcie
już w kilka sekund jest dostępne na ekranie monitora.
l Siedem programów diagnostycznych.

l Możliwość wyboru czterech ustawień w zależności od wzrostu pacjenta.
l Łatwe pozycjonowanie dzięki trzem laserowym liniom.

l Kontrolowany mikroprocesorem generator wysokiej częstotliwości
l Doskonała rozdzielczość zapewniona przez czuły sensor CCD

16-bitowym systemem przetwarzania wewnętrznego.

Dane techniczne:

Kontrolowany mikroprocesorem generator wysokiej częstotliwości: 40/80 kHzł
Focal Spot 0,5 mm IEC336, Napięcie anodowe: 61-85 kV
anoda prądu: 4-10 mA, Czas ekspozycji: 15 s maksymalnie
Waga: 100 kg
Wymiary: minimalna wysokość 220 cm, maksymalna wysokość 227 cm, szerokość 96 - 126 cm, głębokość 103 cm,

FONA X-PAN DG . .................................................................. cena 68
FONA X-PAN DG PLUS

000 zł brutto

TIS
A
R
G puter**

kom

000 zł brutto
FONA X-PAN DG PLUS CEFALO . .................. cena 95 000 zł brutto

(z możliwością rozbudowy o CEFALO) . ..........................................

cena 85

* przykładowe zdjęcie

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

Katarzyna
Olszewska
tel. 668 849 944
kujawy@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, 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.

