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Szkolenia denTOMAx

z ofertą Dentomaxu będzie można zapo-
znać się w Hali nr 8, na stoisku 5A.5. 
Gościom targów w Poznaniu chcemy 

przede wszystkim zaprezentować Master Flux 
Plus. CeDe będzie bowiem kolejną okazją do 
promocji sedacji wziewnej podtlenkiem azotu, 
jako skutecznej metody niwelującej lęk związa-
ny z leczeniem stomatologicznym.

Na stoisku będzie więc można przetestować 
i poznać możliwości aparatu wykorzystywa-
nego do sedacji wziewnej produkowanego 

przez włoską firmę Tecno – Gaz. Dentomax 
jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce tych 
urządzeń.

Przy okazji, serdecznie zapraszamy do czę-
stego zaglądania na na naszą stronę poświęconą 
organizowanym przez Dentomax szkoleniom. 
Pod adresem szkolenia.dentomax.pl znajdzie-
cie zawsze aktualne informacje o kolejnych, 
planowanych kursach, wykładach i praktycz-
nych zajęciach. Nie tylko poświęconych sedacji 
wziewnej!

Dentomax na jubileuszowym 
CeDe 2015
W dniach 10 – 12 września 
odbędzie się jubileuszowa 
– 25 edycja targów 
stomatologicznych CeDe 
w Poznaniu. Do stolicy 
Wielkopolski przyjadą 
wszyscy czołowi producenci 
i dystrybutorzy produktów 
dedykowanych dla branży. 
Wśród nich, będzie również 
dentomax.

odwiedź nas na:

stoisko Dentomax
Pawilon 8, stoisko 5a.5

SedAcJA



DENTOMAX NEWS l NR 04(22)/2015 3Firma Dentomax nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Informacje zawarte w magazynie mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową 
w rozumieniu art. 66 kodeksu Cywilnego. Ceny brutto podane do celów orientacyjnych mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

NASI PRzedSTAWiciele

Pacjenci, którzy swobodnie siadają na fo-
telu dentystycznym, nie zdradzając przy 
tym żadnych oznak zdenerwowania, 

zdarzają się w zasadzie sporadycznie. Więk-
szość osób, które trafia do lekarza w mniej-
szym lub większym stopniu odczuwa pewien 
dyskomfort. To jasne i zrozumiałe. Są przecież 
bardziej przyjemne miejsca niż sterylny gabi-
net stomatologiczny. Ale wiele osób potrafi 
opanować towarzyszący temu stres i w efekcie 
poddaje się bez wahania i większych oporów 
zabiegowi. Jednak, co ciekawe, zastosowanie 
metody polegającej na podawaniu pacjentowi 
podtlenku azotu w trakcie trwającego zabiegu 
jest skuteczne praktycznie w każdym wypad-

ku. Działa pozytywnie nawet na tych, którzy 
pozornie nie boją się borowania, kleszczy czy 
strzykawki ze znieczuleniem.

Nie tylko dla dentofobików
Co jasne, metoda ta jest szczególnie poleca-

na osobom, które nie potrafią opanować parali-
żującego strachu i gigantycznego stresu, szcze-
gólnie jeśli wynika on ze złych doświadczeń i 
wspomnień poprzednich wizyt. Ale nie tylko 
– również jest to sposób na skuteczne prowa-
dzenie leczenia dzieci. Gaz rozluźnia, wprawia 
pacjenta – obojętnie – dużego czy małego – w 
przyjemny nastrój, któremu towarzyszy miłe 
uczucie pełnego relaksu i odprężenia...

Jak to wygląda w praktyce? - Gaz jest podawa-
ny za pomocą specjalnego urządzenia, np. Master 
Flux Plus, włoskiej firmy Tecno – Gaz, które do-
zuje odpowiednią dawkę mieszanki – minimal-
nie możemy podać 30% czystego tlenu, a to jest 
więcej niż w powietrzu atmosferycznym (21%). 
Odbywa się to przy pomocy maseczki umiesz-
czonej na nosie, a gaz rozweselający jest apliko-
wany przez cały czas trwania zabiegu – wyjaśnia 
Sylwia Dawidowicz z firmy Dentomax, która jest 
dystrybutorem produktów tej marki. 

Co ciekawe, już chwilę po zaprzestaniu 
podawania gazu, jego działanie ustaje niemal 
natychmiast. 95% podtlenku azotu zostaje usu-
nięta z organizmu zaledwie po 5 minutach, zaś 

U dentysty
   na wesoło :-)
Bez stresu 
i złych 
wspomnień. 
Możliwe ?
Przeprowadzanie zabiegu stomatologicznego u pacjenta, który jest mocno 
zdenerwowany i zestresowany nie należy do czynności najprzyjemniejszych. 
Siłowanie się na rękę, walka o szersze otwarcie buzi, karkołomne zabiegi związane 
 z namówieniem pacjenta (zwłaszcza małego), aby usiadł na fotelu. 
To codzienność niemal każdego dentysty.
łatwiej jest leczyć pacjenta zrelaksowanego i spokojnego...
A tak wcale być nie musi. Wystarczy zaproponować pacjentom leczenie w przyjemnym 
„towarzystwie” - gazu rozweselającego, czyli podtlenku azotu.

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

Laboratorium Protetyczne Lab estetic Białystok, ul. Nowowarszawska 32/2
Godz. pracy (pon. - pt.): 8 - 18

tel. 608 038 833, 857423429,  e-mail: monika.klimczuk@gmail.com

ZAPRASZAMY na nową stronę  internetową: 
www.labestetic.plZapytaj 

o implanty

pozostałe 5% znika po kolejnych 20 minutach. 
Maseczka w żaden sposób nie utrudnia przy 
tym zabiegu, nie ogranicza ruchów, ani nie jest 
dyskomfortowa – tak dla lekarza jak i pacjen-
ta. Warto też podkreślić, że pacjent znajdujący 
się pod wpływem działania gazu jest w pełni 
świadomy. 

Sedacja = uspokojenie
Podtlenek azotu jest de facto metodą pre-

medykacji – a więc – uspokojenia. I choć na 
każdego może działać z różną intensywnością, 
nie zastępuje zatem znieczulenia. Jednak jego 
właściwości sprawiają, że znosi dyskomfort 
związany z odczuwaniem niektórych bodźców, 
jakie zwykle towarzyszą nam w trakcie lecze-
nia stomatologicznego.

Dr n. med. Barbara Szafrańska, która od 
lat zajmuje się tym zagadnieniem zarówno od 
strony teoretycznej, ale również w codziennej 
praktyce, wyjaśnia, że: - Sedacja to nic innego, 
jak obniżenie aktywności ośrodkowego układu 
nerwowego za pomocą środków farmakolo-
gicznych bez wyłączenia świadomości.  

Gaz rozweselający to zatem znakomity spo-
sób na kompletną zmianę doświadczeń związa-
nych z wizytami na fotelu dentystycznym. Jest 
polecany nie tylko tym, którzy naprawdę od-
czuwają ogromny strach przed leczeniem, ale w 
zasadzie dla każdego. Często decydują się na to 
pacjenci, którzy niejako prewencyjnie, na wszel-
ki wypadek, chcą więc uniknąć negatywnych 
doświadczeń związanych z leczeniem. I nie ma 
przy tym znaczenia ani wiek, ani płeć pacjenta. 

Jak zapewnia specjalistka, poza pewnymi 
przeciwwskazaniami, to  bezpieczna metoda, 
którą po prostu warto wypróbować. Bo przecież 
chyba każdy lubi choć przez chwilę poczuć się 
po prostu błogo... zwłaszcza na fotelu u denty-

sty! A dzięki podtlenkowi azotu jest to napraw-
dę możliwe.

Obecnie na terenie całej Polski działa już 
ponad 200 gabinetów stomatologicznych wy-
posażonych w urządzenie Master Flux, wło-
skiej firmy Tecno – Gaz, służące do podawania 
podtlenku azotu. W krajach zachodniej Europy 
Master flux już od dawna jest standardem w 
większości nowoczesnych placówek stoma-
tologicznych.  Biorąc pod uwagę stale rosnące 
zainteresowanie tym urządzeniem ze strony den-
tystów, można więc z całą pewnością stwierdzić, 
że już wkrótce podobnie stanie się i u nas, a se-
dacja wziewna będzie czymś tak naturalnym jak 
dziś leczenie endodontyczne pod mikroskopem.

Pomaga w pracy 
i... marketingu gabinetu

Faktem jest, że użytkownicy Master Flux 
niebywale chwalą sobie codzienne korzysta-
nie z aparatu. I nie chodzi tu tylko o względy 
czysto techniczne, związane z łatwą obsługą, 
skutecznością oddziaływania na pacjentów 
czy bezpieczeństwem. Podkreślają również, 
że oferowanie zabiegów w sedacji nie tylko 
podnosi prestiż kliniki, pozytywnie wpływa 
na jego wizerunek i postrzeganie przez pa-
cjentów, ale również, a może, przede wszyst-
kim, ma korzystny wpływ na działalność i 
funkcjonowanie kliniki. Zakup Master Flux 
to nie wydatek, a inwestycja, która bardzo 
szybko się zwraca i pozwala na generowanie 
nowych dochodów, a także istotnie wpływa na 
liczbę nowych pacjentów. Bo, jak wiadomo, 
najlepszą reklamą, są rekomendacje. A prze-
kazywane „pocztą pantoflową” informacje, 
o bezstresowym zabiegu z wykorzystaniem 
gazu rozweselającego rozchodzą się w błyska-
wicznym tempie.

WARSzTATy PRAKTyCzNe: 
10 października 2015 , godz. 10-16
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu 
w praktyce stomatologicznej.
Prowadzenie: dr n.med. Barbara Szafrańska
Miejsce: gab.stom. RODENTIS, 
ul.Limanowskiego 11, Warszawa

TARGi W TORUNiU:
16-17 października 2015
dr n.med. Barbara Szafrańska
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu 
w praktyce stomatologicznej.

SzKOLeNie:
24 października 2015
Nietraumatyczne metody leczenia 
stomatologicznego. 
Cyfrowe obrazowanie RTG w gabinecie 
stomatologicznym. Możliwości 
diagnostyczne CBCT w stomatologii.
Miejsce: Siedlce

KONfeReNCjA feAR&PAiN:
6 listopada 2015
dr n.med. Barbara Szafrańska
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu 
w praktyce stomatologicznej.
Miejsce: Kraków

Kurs Medyczny MiĘDzy zĘBAMi:
21,22 listopada 2015
„Walka z bólem i lękiem. Metody psycho-
logicznego i farmakologicznego przygoto-
wania pacjenta do zabiegu. 
Nietraumatyczne metody leczenia stoma-
tologicznego...
dr n.med. Barbara Szafrańska  
Miejsce: Dentomax, Białystok

Zapraszamy na szkolenia:

SedAcJA



DENTOMAX NEWS l NR 04(22)/2015 5

SedAcJA



NR 04(22)/2015 l DENTOMAX NEWS6

Gendex posiada w swojej ofercie zarów-
no systemy obrazowania wewnątrzust-
nego, aparaty RTG pantomograficzne 

jak również urządzenia CBCT. Szeroki wachlarz 
propozycji sprawia, że wybór odpowiedniego 
aparatu może nie być tak prosty. 

Sensor, a może... 
płytka fosforowa?

Do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych 
można wybrać jeden z dwóch systemów. Oba 
wymagają zastosowania punktowej lampy 
RTG. Przykładem lampy o bardzo dobrych 
parametrach technicznych jest aparat Gendex 

Expert DC. Sprzęt posiada bardzo wygod-
ną i przydatną funkcję – istnieje możliwość 
wyboru czasu naświetlania oraz pozostałych 
parametrów ekspozycji nie tylko na aparacie, 
ale również na samej obudowie lampy. Wy-
konując badanie i ustawiając parametry, nie 
musimy więc sięgać do panelu znajdującego 
się na urządzeniu, a możemy dokonać wybo-
ru wymaganych ustawień w trakcie pozycjo-
nowania bezpośrednio przy ustach pacjenta. 
Wykonanie ekspozycji RTG w przypadku tego 
urządzenia może się odbywać również przy 
pomocy pilota.

Elementem przechwytującym obraz RTG jest 
nowoczesny i niezwykle ergonomiczny sen-

sor wewnątrzustny Gendex GXS 700. Kształt 
zbliżony do kropli wody umożliwia jego łatwe 
pozycjonowanie w jamie ustnej a jakość zdjęć 
pozostaje w zasadzie bezkonkurencyjna. Roz-
dzielczość rzeczywista sensora to aż 22 pl/mm 
co bezpośrednio przekłada się na jakość pozy-
skiwanych obrazów. Sensor dostępny jest w 
dwóch rozmiarach. Dzięki bezpośredniemu pod-
łączeniu za pomocą kabla USB, badanie RTG 
pojawia się w chwili jego wykonania od razu na 
ekranie komputera.  

Drugi system do wykonywania zdjęć we-
wnątrzustnych, to nowość w ofercie firmy Gen-
dex. Jest on wyposażony w zestaw płytek fos-
forowych dostępnych łącznie w 4 rozmiarach 
oraz w urządzenie skanujące Gendex GXPS 
500. Płytki obrazowe w przeciwieństwie do 
sensora wewnątrzustnego nie są bezpośrednio 
połączone z komputerem za pomocą przewodu. 
Ponadto są giętkie i elastyczne a praca z nimi 
jest niemal identyczna jak w przypadku kla-
sycznych kliszy RTG stosowanych w gabine-
tach stomatologicznych.

Oczywiście w związku z cyfrową techno-
logią pozbywamy się tu chemicznego proce-
su wywoływania zdjęć. W celu wykonania 
badania należy umieścić płytkę fosforową 
w dedykowanej kopercie ochronnej oraz fo-
liowej barierze higienicznej a następnie od-
powiednio ją spozycjonować w jamie ustnej 
pacjenta. Po wykonaniu ekspozycji pozby-
wamy się jednorazowej osłony higienicznej 
i umieszczamy płytkę fosforową w skanerze. 
Odbywa się to z zachowaniem najwyższego 
poziomu higieny a także bezpieczeństwem 
dla samej płytki chroniąc ją przed uszkodze-
niem mechanicznym. Następnie skaner od-
czytuje obraz zapisany na płytce i oczyszcza 
ją, przygotowując do kolejnego badania. W 
tym momencie nasze badanie RTG pojawia 
się na ekranie komputera. Płytka fosforowa 
ulega wysunięciu i wpada do specjalnego ko-
szyka. Jest gotowa do przeprowadzenia ko-
lejnego badania RTG.

System oparty na skanerze płytek fosfo-
rowych idealnie sprawdza się w gabinetach 
wielostanowiskowych przy wykorzystaniu 
punktowych aparatów RTG bezpośrednio przy 
poszczególnych unitach dentystycznych. Po wy-

RAdiOlOGiA Gendex 

Zaawansowana technologia 
i komfortowe rozwiązania
Gendex - wiodący producent nowoczesnych rozwiązań radio-
logicznych dedykowanych dla stomatologii posiada w swojej 
ofercie bogatą propozycję produktów różniących się zastosowa-
niem, możliwościami technologicznymi i walorami ergonomicz-
nymi. zapraszamy do zapoznania się z przeglądem najpopular-
niejszych wyrobów tej marki.

pagina lewa TeMAT NUMeRU - RADiOLOGiATeMAT NUMeRU - RADiOLOGiA
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konaniu ekspozycji zdjęcie automatycznie jest 
przesyłane na serwer do bazy danych zawiera-
jącej dokumentację pacjentów, do której dostęp 
jest możliwy wprost ze wszystkich komputerów 
znajdujących się w klinice. 

zobacz więcej i dokładniej. 
Pantomografy Gendex

Gendex oferuje również pantomograficzne 
aparaty RTG. Model Gendex GXDP 300 jest 
urządzeniem cechującym się kompaktową budo-
wą o zamkniętej konstrukcji. Przy jego pomocy 
można wykonywać badania bardzo dobrej jako-
ści, ale wyłącznie pantomograficzne, celowane 
na SSŻ oraz skrzydłowo-zgryzowe. Aparat jest 
obsługiwany za pomocą panelu dotykowego 
umieszczonego bezpośrednio na obudowie urzą-
dzenia.

Z kolei urządzeniem o konstrukcji otwartej, 
umożliwiającej rozbudowę o ramię cefalome-
tryczne oraz moduł CBCT jest Gendex GXDP 
700. Urządzenie oferuje większą możliwość 
wyboru programów i trybów ekspozycji. To 
aparat o zmiennym torze prowadzenia głowicy 
z lampą RTG co oznacza, że w zależności od 
wybranych parametrów ekspozycji aparat wy-
konuje odpowiedni ruch w celu uzyskania jak 
najlepszego jakościowo obrazu struktur anato-
micznych będących w polu naszego zaintere-
sowania. 

Konstruktorzy z Gendex zastosowali w nim 
również ciekawą funkcję, niedostępną przy tym 
w większości aparatów znajdujących się na ryn-
ku, eliminacji środkowego kręgosłupa. Widocz-
ność kręgosłupa na zdjęciach to często spotyka-
ny problem. Specjalistom z Gendexu udało się 
jednak ten mankament wyeliminować. Dzięki 
temu ocena przedniego uzębienia jest zwyczaj-
nie prostsza i bardziej dokładna. Model ten moż-
na rozbudować o ramię cefalometryczne. Dodat-
kowo, aparat pantomograficzny Gendex GXDP 
700 ma także możliwość rozbudowy o moduł 
tomografii CBCT. Może być on wyposażony w 
pole obrazowania 6 x 4 cm bądź większe - nawet 
6 x 8 cm.

Maksymalna rozdzielczość jaką uzyskujemy 
w trakcie wykonywania skanów to 85 mikro-
metrów. Jest to rozdzielczość, która pozwala na 
precyzyjną analizę zęba pod kątem endodon-
tycznym. 

Model GXDP 700 dostępny jest w dowolnej 
konfiguracji. Występuje w wersji wyłącznie jako 
aparat pantomograficzny, a także wraz z ramie-
niem cefalometrycznym, z opcją 3D lub tylko z 
jednym, z wybranych elementów.

Nowym urządzeniem w ofercie jest model 
Gendex GXDP 800. Został on po raz pierwszy  
zaprezentowany podczas tegorocznych Między-
narodowych Targów Stomatologicznych IDS w 
Kolonii. Urządzenie również cechuje się otwartą 

budową – można go rozbudowywać o kolejne 
elementy. To ultranowoczesne urządzenie wy-
posażone w szereg innowacyjnych technologii 
wpływających na doskonałą jakość uzyskiwa-
nych badań RTG ale i dbających o bezpieczeń-
stwo pacjenta. .

Gendex GXDP 800 umożliwia wybór jed-
nego z czterech pól obrazowania w trakcie 
wykonywania badania CBCT: 5 x 5cm, 6 x 
8cm, 8 x 8 cm i aż 8 x 15cm. To doskonała 
funkcja, która z pewnością zostanie doceniona 
przez lekarzy. 

Na uwagę zwraca przede wszystkim właśnie 
maksymalne, imponujące, pole widzenia wyno-
szące aż 8 x 15 cm. Nowy GXDP 800 pozwala 
na wykonywanie skanu 3D z polem widzenia tak 
jak przy pomocy RTG pantomograficznego. 

Co ciekawe, w połączeniu z zaawansowaną 
technologią DRT (Dose Reduction Techno-
logy) otrzymanie skanu CBCT osiągane jest 
przy zastosowaniu ekstremalnie niskiej dawce 
promieniowania Rtg. Dawka promieniowania 
odpowiada dawce emitowanej przy wykony-

waniu tradycyjnych zdjęć pantomograficz-
nych. 

Aparat docenią z pewnością specjaliści zaj-
mujący się zaawansowaną protetyką i chirurgią 
implantologiczną. Nowy pantomograf KaVo 
umożliwia planowanie odbudowy implantopro-
tetycznej w obrębie całego uzębienia w obrębie 
zaledwie jednego skanu. Dodatkowo, dzięki nie-
mu można prowadzić analizę obu stawów skro-
niowo-żuchwowych naraz.
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W Gendex GXDP 800 zastosowano techno-
logię SmartMotion. Zasada jej działania opiera 
się na tym, że geometria ruchu głowicy dopaso-
wuje się w trakcie wykonania badania do ana-
tomii pacjenta w celu uzyskania doskonałych 
obrazów Rtg. Co więcej, funkcja ta kompen-
suje obecność kręgosłupa na zdjęciach co po-
prawia przydatność diagnostyczną badań pan-
tomograficznych Rtg szczególnie w przednim 
odcinku uzębienia. 

Z kolei dzięki funkcji PerfectScout można 
łatwo zobrazować miejsce zainteresowania. Bez 
względu jak duże pole obrazowania wybieramy. 

Natomiast funkcja SRT – eliminuje artefakty po-
wstałe w badaniach Rtg związane z obecnością  
metalowych elementów w obrębie jamy ustnej 
pacjenta.

Zaawansowane możliwości nie oznaczają za-
razem skomplikowanej obsługi sprzętu. Obsłu-
ga urządzenia jeszcze nigdy nie była tak łatwa 
i przyjemna. Wszystko za sprawą wyposażenia 
instrumentu w 10” panel dotykowy, który spra-
wia, że wszystkie funkcje są wprost na „wy-
ciągnięcie ręki”. Oprogramowanie urządzenia 
pozwala na szybki wybór trybów pracy oraz 
parametrów ekspozycji. Istnieje też możliwość 
podglądu badania Rtg w wybranym trybie pracy.

Tym, co wyróżnia GXDP 800 to także szeroki 
wybór trybów ekspozycji. Mamy do wyboru tryb 
pantomograficzny dodatkowo z możliwością 
segmentacji – wybór poszczególnych segmen-
tów uzębienia do badania. Przy jego pomocy 
możemy swobodnie wykonywać zdjęcia cefa-

lometryczne: AP/Pa oraz boczne, jak również 
zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe, projekcje celo-
wane na stawy skroniowo-żuchwowe. Nowy 
Gendex GXDP 800 został ponadto wyposażony 
w tryb ortopantomograficzny przydatny w celu 
diagnostyki próchnicy na powierzchniach stycz-
nych zębów.

Niezależnie od wybranego modelu, obsługa 
wszystkich urządzeń pantomograficznych Gen-
dex wyróżnia się prostotą i wysokim poziomem 
intuicyjności. 

Ważną cechą aparatów Gendex jest pozycjo-
nowanie. Dzięki 5 punktowemu mechanizmowi 

podparcia, pozycja pacjenta jest dokładnie usta-
lona i powtarzalna, co daje możliwość łatwego 
porównywania badań w odstępach czasu. Dzięki 
temu uzyskujemy możliwość śledzenia postę-
pu procesu chorobowego bądź poprawy stanu 
zdrowia w związku z podjęciem określonego 
leczenia.

Nie tylko aparat. Ważne 
jest też oprogramowanie

Technologia cyfrowa badań obrazowych RTG 
oraz ich oceny wymaga odpowiedniego, dedy-
kowanego oprogramowania. W przypadku zdjęć 
dwuwymiarowych (zdjęcia wewnątrzustne, panto-
mograficzne, cefalometryczne i inne projekcje dwu-
wymiarowe) polecaną aplikacją jest VixWin Plati-
nium. Program daje znaczne możliwości obróbki 
zdjęć, która pozytywnie wpływa na ich przydatność 
diagnostyczną. Zdjęcia można rozjaśniać lub przy-
ciemnić, obejrzeć w negatywie, powiększyć wybra-
ny jego fragment lub ze skali szarości przetransfe-
rować zdjęcie do obrazu kolorowego. Dzięki temu 
rozpoznawanie procesów patologicznych jest dużo 
łatwiejsze i pewniejsze. Przy pomocy programu 
VixWin wyeksportujemy także badanie dla pacjen-
ta lub lekarza zlecającego badanie. Może ono być 
zapisane jako uniwersalny plik graficzny, np. jpg lub 
wraz z przeglądarką oprogramowania VixWin.

Do obsługi skanów CBCT w gamie produk-
tów firmy Gendex służy oprogramowanie InVi-
vo Dental. Jest to doskonałe narzędzie diagno-
styczne dające ogromne możliwości dla lekarza.

Program posiada modułową budowę, do której 
możemy w późniejszym czasie dokładać kolejne 
elementy – np. moduł analizy cefalometrycznej 
3D,czy moduł dający możliwość łączenia ska-
nów danego pacjenta (stiching). Lekarz może 
dokonać indywidualnego przekroju w celu do-
kładnego zwizualizowania wybranej struktury 
anatomicznej. Możliwe jest także przedstawienie 
zbadanych tkanek pacjenta w formie renderingu 
wolumetrycznego 3D. Dzięki temu otrzymujemy 
wspaniałe narzędzie do komunikacji z pacjentem 
– łatwo i przystępnie przedstawimy mu zdiagno-
zowane procesy patologiczne jak również zapro-
ponujemy odpowiedni proces leczenia. Pacjent 
świadomy chętniej współpracuje z lekarzem, 
dzięki czemu cały proces terapeutyczny jest bar-
dziej efektywny i znacznie szybszy.

W oprogramowaniu InVivo Dental posiadamy 
także preinstalowaną bazę implantów wielu pro-
ducentów, która podlega aktualizacjom. Możemy 
zatem precyzyjnie zaplanować położenie konkretne-
go wszczepu, którym pracujemy a następnie umiej-
scowić go podczas zabiegu chirurgicznego stosując 
przygotowany szablon chirurgiczny. Nasza praca 
staje się  bezpieczniejsza dla pacjenta, ponieważ spa-
da diametralnie odsetek niepowodzeń i komplikacji 
zabiegowych. Dodatkowo dzięki stosowaniu CBCT 
i technologii CAD/CAM możemy tak zaplanować 
położenie implantu zęba, aby praca protetyczna która 
zostanie na nim oparta była łatwiejsza w wykonaniu 
oraz trwalsza ze względu na odpowiednie odprowa-
dzenie sił oraz naprężeń podczas żucia.

Co ciekawe, program dysponuje funkcją umoż-
liwiającą poszukiwanie dodatkowych kanałów. 
Dzięki niej z łatwością skontrolujemy też prawi-
dłowość podjętego leczenia endodontycznego.

24 października 2015

 „Cyfrowe obrazowanie RTG w gabi-
necie stomatologicznym. Możliwości 
diagnostyczne CBCT w stomatologii.”

lek.stom. Mateusz Szkliniarz
Miejsce: Siedlce

Szkolenia KaVo:
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Praca w powiększeniu zapewnia niebywały 
komfort związany z powiększeniem pola 
zabiegowego. Konsekwencją tego jest 

szybsze, bardziej precyzyjne i skuteczne leczenie. 
Rośnie liczba dentystów, którzy dostrzegają te wa-
lory i decydują się na rozpoczęcie przygody z tym 
urządzeniem. Jednak, aby w pełni wykorzystać 
jego możliwości warto wyeliminować błędy, które 
zwykle popełniają mniej doświadczeni lekarze.

Zdaniem dr Macieja Mikołajczyka, stoma-
tologa, który na co dzień używa mikroskopu w 
praktyce, istnieje tylko jeden warunek udanej 
pracy w powiększeniu. Lekarz musi jednocze-
śnie mieć wygodny dostęp do pola operacyjnego 
a zarazem móc je dobrze obserwować. 

Aby jednak tak się stało, powinniśmy wpro-
wadzić pewne zmiany w naszym dotychczaso-
wym sposobie pracy oraz w ustawieniu i wy-
posażeniu gabinetu stomatologicznego. W tym 
numerze Dentomax News przedstawimy Pań-
stwu pierwszą część zasad, które należy prze-
strzegać, aby praca z mikroskopem była zarów-
no efektywna ale i satysfakcjonująca.

1 Najważniejszą z nich, jest uzyskanie i za-
chowanie odpowiedniej odległości między 

polem operacyjnym a obiektywem mikroskopu, 
która będzie warunkować widzenie ostrego i 
wyraźnego obrazu.

2 Po drugie właściwa pozycja. Pozycja pracy 
powinna być najbardziej komfortowa, po-

zwalająca na przeprowadzanie długotrwałego 
leczenia bez przeciążania kręgosłupa. Do po-
zycji na foteliku należy dostosować ustawienie 
mikroskopu, a następnie do tego układu dosto-

sować pozycję pacjenta, pamiętając przy tym 
o zachowaniu odpowiedniej odległości ostrego 
widzenia między polem zabiegowym a obiek-
tywem. Przy ustalaniu pozycji mikroskopu za-
sadne będzie wykorzystanie uchylności okularu 
względem tubusa oraz śruby mikrometrycznej 
– zauważa dr Maciej Mikołajczyk.

3 Jak dodaje specjalista, liczy się również 
właściwa stabilność pola zabiegowego, 

która pozwoli na precyzyjne wykonywanie za-
biegu nawet przy dużym powiększeniu. Pozycja 
lekarza i pacjenta powinny gwarantować jak 
największą stabilność w trakcie leczenia. Każdy, 
nawet drobny, ruch pacjenta będzie powodował 
zmianę odległości pola zabiegowego a w kon-
sekwencji utratę ostrości. Efekt ten będzie tym 
bardziej nasilony, im większe powiększenie ob-
razu będzie wykorzystywane.

4 Dodatkowo powinniśmy ograniczyć do mi-
nimum konieczność zmiany zakresu widze-

nia między pracą pod mikroskopem i bez niego. 
Jednym z elementów przyczyniających się do 
nadmiernego obciążenia narządu wzroku przy 
pracy w powiększeniu jest zbyt częsta koniecz-
ność akomodacji oka i adaptacji do różnych 
ogniskowych widzenia. 

5 Zdaniem doktora, koferdam to konieczność. 
- Abstrahując od innych przyczyn, koniecz-

ności stosowania koferdamu, w przypadku pra-
cy w powiększeniu stomatolog jest „odcięty” 
od możliwości obserwacji całości pacjenta, na-
leży skupić się tylko na drobnym wycinku pola 
operacyjnego. Zwiększa to ryzyko popełnienia 

błędu związanego z nieuwzględnieniem oko-
licznych tkanek. Koferdam będzie zatem chronił 
przed tym niebezpieczeństwem - zauważa.

6 Obserwacja pod mikroskopem niemal zawsze 
wymaga używania lusterka stomatologiczne-

go i obserwacji obrazu odbitego. Technika pracy 
lusterkiem stomatologicznym w takim przypadku 
wymaga dokładnego ustalenia punktu podparcia 
dla lusterka w obrębie zębów pacjenta i powtarza-
nie tego układu przy każdym ustawianiu mikro-
skopu w toku danego zabiegu. Jeśli odpowiednie 
ustawienie lusterka zostanie zaniedbane, to przy 
każdym ruchu trzeba będzie na nowo ustawiać 
cały układ: lekarz–mikroskop–pacjent.

7 Mikroskop warto wykorzystywać nie tyl-
ko podczas leczenia endodontycznego, ale 

w praktyce u każdego pacjenta. Warto mieć 
świadomość, że poza wszelkimi walorami, mi-
kroskop stanowi ważny element oddziałujący 
na pacjenta „psychologicznie” i marketingowo. 
Pacjenci postrzegający swoje leczenia jako wy-
konywane „pod mikroskopem” odbierają je jako 
dużo lepszej jakości. To, w jaki sposób lecze-
nie jest postrzegane przez pacjenta ma dla nas 
niebagatelne znaczenie chociażby w przypadku 
wystąpienia przemijających dolegliwości poza-
biegowych. Takie dolegliwości są akceptowane 
z większą cierpliwością przez pacjentów mają-
cych pełne zaufanie do swojego lekarza stoma-
tologa i uważających, że zabieg stomatologiczny 
został wykonany u nich profesjonalnie. Fakt le-
czenia pod mikroskopem warto więc podkreślać 
w rozmowach z pacjentami w trakcie ustalania 
planu leczenia.

Mikroskop stomatologiczny 
– podstawowe zasady i najczęstsze błędy

TeMAT NUMeRU - RADiOLOGiA



Warsztaty praktyczne 
dla asystentek/higienistek: 
Piaskowanie, koferdam

mgr Magdalena Janowska, specj.higienystom.

19 września,Dentomax, Białystok 

24 października ,Łomża
Praca z koferdamem – przyjemna konieczność. Pro-
fesjonalna higienizacja od „A” do „Z”- skalling i pia-
skowanie.

Dwudniowy kurs medyczny:  
MiĘDzy zĘBAMi 

26,27 września 2015,

Miejsce: Dentomax, Białystok
lek.dent. Agata Bielewicz „Stomatologia zachowaw-
cza- triki z codziennej praktyki”;  

tech.dent. Anna Kropiwnicka „ Jak powstaje Twoja 
praca w CAD-CAMIE? Korony, mosty cyrkonowe i na 
metalu. Na jakie parametry jako lekarz możesz mieć 
wpływ?”

dr n.med. Michał Ganowicz „ Anatomiczne wypełnie-
nia w zębach bocznych- łatwiej już chyba nie moż-
na”;

lek.dent. Agata Bielewicz „Odbudowa estetyczna po 
leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkła-
dów z włókien szklanych”;  

radca prawny Jolanta Chilmon „Wybrane zagadnie-
nia prawne prawa medycznego dla lekarzy stomato-
logów ze szczególnym uwzględnieniem zasad pro-
wadzenia i udostępnienia dokumentacji medycznej.”

Warsztaty praktyczne: 
Włókno szklane w stomatologii 
i praktyce

3 października,  Miejsce: Dentomax, Białystok

lek.stom. Danuta Bukowska 

Teoria 2 godz. + Warsztaty 3 godz. 

Warsztaty praktyczne: 
jak powstaje Twoja praca 
w CAD-CAMie? 

3 październik 2015

Miejsce: Dentomax, Białystok

tech.dent. Anna Kropiwnicka 

Pierwsza pomoc w gabinecie 
stomatologicznym. 
Teoria i warsztaty.

3 października 2015, 

Miejsce: Dentomax, Białystok

dr hab. n. med. Anna Moniuszko;

ratownik medyczny Agnieszka Bajkowska,  

Warsztaty praktyczne: Licówki

4 października, Suwałki

lek.stom. Danuta Bukowska 

Teoria 2 godz. + Warsztaty 3 godz. 

Warsztaty praktyczne: 
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu 
w praktyce stomatologicznej

10 października 2015,

Miejsce: gab.stom. RODENTIS,

ul.Limanowskiego 11, Warszawa

dr n.med. Barbara Szafrańska 
Wykłady i Warsztaty:  Zajęcia praktyczne z zastoso-
waniem podtlenku azotu w gabinecie stomatolo-
gicznym.

Chirurgia stomatologiczna 
dla każdego.  i stopień 
(teoria i praktyka)

17 października 2015, 

Miejsce: Dentomax, Białystok

lek.dent. Łukasz Zadrożny 

Nietraumatyczne metody leczenia 
stomatologicznego. Cyfrowe 
obrazowanie RTG w gabinecie 
stomatologicznym. Możliwości 
diagnostyczne CBCT w stomatologii

 24 października 2015,

Miejsce: Siedlce
dr n.med. Barbara Szafrańska „ Walka z bólem i lę-
kiem. Metody psychologicznego i farmakologicz-
nego przygotowania pacjenta do zabiegu. Nietrau-
matyczne metody leczenia stomatologicznego- czy 
leczenie stomatologiczne dzieci może przebiegać 
bezstresowo dla lekarza i pacjenta?”

lek.stom. Mateusz Szkliniarz  „Cyfrowe obrazowanie 
RTG w gabinecie stomatologicznym. Możliwości dia

ergonomia w stomatologii, 
czyli jak pracować na 4 ręce

7 listopada 2015, 

Miejsce: Dentomax, Białystok

Prowadzenie: mgr Magdalena Janowska 
Teoria i warsztaty praktyczne

Piękny uśmiech.  
Procedura postępowania

14 listopada 2015, 

Miejsce: Siedlce

lek.stom. Paweł Witek

Dwudniowy kurs medyczny:  
„MiĘDzy zĘBAMi”

21,22 listopada 2015

Miejsce: Dentomax, Białystok
dr n.med. Adrianna Adamek „ Opracowanie kana-
łów- współczesne koncepcje pracy narzędziami 
maszynowymi i zastosowanie ultradźwięków w en-
dodoncji” /wykłady i pokaz praktyczny

lek. stom. Danuta Bukowska „Problemy okluzyjne i 
co dalej? Podejmowanie decyzji o możliwościach i 
sposobach leczenia”

dr n.med. Robert Balicki „Antybiotykoterepia w sto-
matologii- czy oby na pewno zawsze postępujemy 
właściwie?”

lek.dent. Maciej Czerwiński „Nowa era stomatologii za-
chowawczej” 

dr n.med. Barbara Szafrańska  „Walka z bólem i lę-
kiem. Metody psychologicznego i farmakologiczne-
go przygotowania pacjenta do zabiegu”

Szkolenie dla osób ubiegających 
się o nadanie uprawnień inspektora 
ochrony radiologicznej

28,29 listopada, 5,6 grudnia 2015  

Miejsce: Dentomax, Białystok

Krótka rozprawka o nowoczesnych 
technikach endodontycznych 
i o odbudowie tkanek po leczeniu

4 grudnia 2015 -  Białystok 

5 grudnia 2015 - Suwałki 

lek.dent. Dariusz Miśkiewicz

Szkolenie w dziedzinie ochrony 
radiologicznej pacjenta

11,12 grudnia 2015 teoria i 13 grudnia- egzamin 

Miejsce: Dentomax, Białystok

Roots 1:    Mikroskop- nowa era 
endodoncji. Spojrzenie praktyka

Teoria i warsztaty praktyczne

25 i 26 września, Miejsce: Dentomax, Białystok

lek.stom. Mieczysław Silkiewicz

Roots 2:  Mikroskop w endodoncji. 
Płukanie i wypełnianie kanałów

17 października, 

Miejsce: Dentomax, Białystok

lek.stom. Mieczysław Silkiewicz

Roots 3:   Mikroskop w endodoncji. 
Powtórne leczenie kanałowe- reendo

24 października 2015,

Miejsce: Dentomax, Białystok

lek.som. Mieczysław Silkiewicz

Roots  4:   Mikroskop w endodoncji. 
Usuwanie złamanych narzędzi 
kanałowych

Teoria i warsztaty praktyczne

 7 listopada, Miejsce: Dentomax, Białystok

lek.stom. Mieczysław Silkiewicz

Białe plamy pochodzenia próchnicowego są tak niechciane, jak 
często występują, zwłaszcza po leczeniu ortodontycznym po 
zdjęciu zamków. Teraz możesz zaoferować swoim pacjentom 
delikatną formę leczenia, a nie inwazyjną interwencję. 

Wykazano, że infiltracja z Icon‘em skutecznie eliminuje białe 
plamy z  powierzchni szkliwa. Szybko, delikatnie i estetycznie.  
To dobra wiadomość dla Ciebie i dla Twoich pacjentów. 
www.dmg-dental.com

Szybko, delikatnie, estetycznie: leczenie próchnicy metodą infiltracji z Icon.

Odpowiedź na białe plamy:  
I can Icon!

Przed leczeniem Icon‘em

P O leczeniu Icon‘em 
dzięki uprzejmości dr Carlos Rocha Gomes Torres, DDS, MSc, PhD
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zdjęciu zamków. Teraz możesz zaoferować swoim pacjentom 
delikatną formę leczenia, a nie inwazyjną interwencję. 

Wykazano, że infiltracja z Icon‘em skutecznie eliminuje białe 
plamy z  powierzchni szkliwa. Szybko, delikatnie i estetycznie.  
To dobra wiadomość dla Ciebie i dla Twoich pacjentów. 
www.dmg-dental.com
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Szczegóły programu na: www.szkolenia.dentomax.pl
zapisy i informacje: Anna Klimczuk tel. 604 171 017
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Rewolucyjne rozwiązanie jest tu: 
icon – pierwszy na świecie produkt do infiltracji próchnicy

Icon oferuje nowe podejście do przeciwdziałania próchnicy początkowej bez utraty 
zdrowych twardych tkanek zęba - podczas jednej wizyty bez borowania i bez znie-
czulenia. Inteligentne zasady: »infiltrant« bardzo płyna żywica, przenika do próchnicy 
szkliwa dzięki siłom kapilarnym i blokuje drogi dyfuzji do próchnicy kwasom 
kariogennym, zamykając początkową próchnicę w trudno dostępnych obszarach 
proksymalnych i powierzchniach gładkich zębów. Bez borowania. Icon wypełnia lukę 
pomiędzy profilaktyką a uzupełnieniami kompozytowymi.
Więcej infromacji na stronach: www.drilling-no-thanks.com, www.dmg-dental.com

Opakowanie Starter Kit zawiera:
2 opakowania zawierające po:, 
1 strzykawka 0,3 ml Icon-Etch, 
1 strzykawka 0,45 ml Icon-Dry’ 
1 strzykawka 0,3 ml Icon-Infiltrant, 
6 końcówek
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Lampa EliparTM Deep Cure-L
Diodowa lampa do polimeryzacji.

a otrzymasz urządzenie za 1 zł netto/szt.*

Filtek TM Bulk Fill

Ketac TM Universal

Filtek TM

w tym min. 3 
opakowania 
Filtek

TM

 Bulk 
Fill Posterior

Single Bond TM 
Universal

Sezon na dobre ceny
Wrzesień - październik 2015 r.

Kup MIX produktów za 3000 zł**

Kup produkt otrzymasz:

FiltekTM Bulk Fill Posterior
4 uzupełnienia x 20 kapsułek.

FiltekTM Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie x 20 kapsułek 
w kolorze A2.

PRODUKT  
za 1 zł  

netto/szt.*

900 zł Pistolet do kapsułek. GRATIS*

FiltekTM Bulk Fill Posterior
4 strzykawki x 4 g.

FiltekTM Bulk Fill Posterior
1 strzykawka x 4 g w kolorze A2.

900 zł
PRODUKT  

za 1 zł  
netto/szt.*

FiltekTM Bulk Fill Posterior
1 dowolne uzupełnienie.

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C).

225 zł
PRODUKT  

za 1 zł  
netto/szt.*

Filtek TM Bulk Fill
2 uzupełnienia  
x 15 kapsułek.

FiltekTM Z550
1 uzupełnienie w kolorze A2.

438 zł
PRODUKT  

za 1 zł  
netto/szt.*

Filtek TM Bulk Fill
2 uzupełnienia x 2 strzykawki (2 g).

FiltekTM Z550
1 uzupełnienie w kolorze A2.

474 zł
PRODUKT  

za 1 zł  
netto/szt.*

KetacTM Universal
Zestaw wprowadzający 
12,5 g proszku, 8,5 ml płynu, 
łyżeczka, podkładki d
o mieszania.

155 zł PRODUKT W SUPER CENIE

KetacTM Universal
2 uzupełnienia x 50 kapsułek  
w dowolnym kolorze.

FiltekTM Z550
1 strzykawka x 4 g w kolorze A3.

884 zł
PRODUKT  

za 1 zł  
netto/szt.*

Single Bond TM Universal
1 uzupełnienie, pojemnik x 5 ml.

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C)

289 zł
PRODUKT  

za 1 zł  
netto/szt.*

Kup produkt otrzymasz:

ExpressTM XT 
2 dowolne uzupełnienia typu Penta TM.

ExpressTM XT Light Body
1 uzupełnienie. (36974)

416 zł
PRODUKT  

za 1 zł  
netto/szt.*

3M TM ESPE TM Astringent
1 uzupełnienie x 25 kapsułek.

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C)

300 zł
PRODUKT  

za 1 zł  
netto/szt.*

3M TM ESPE TM Monophase 
3M TM ESPE TM Soft Monophase 
2 uzupełnienia.

Końcówki mieszające PentaTM 
1 uzupełnienie x 30 sztuk.

zakup 
w cenach

dystrybutora
GRATIS*

Protemp TM 4
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z250
1 uzupełnienie w kolorze A2 lub A3,
lub

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w kolorze A2 lub A3.403 zł

PRODUKT  
za 1 zł  

netto/szt.*

RelyX TM Fiber Post
4 uzupełnienia w dowolnym rozmiarze.

RelyX TM Fiber Post
1 uzupełnienie w dowolnym rozmiarze.

1860 zł
PRODUKT  

za 1 zł  
netto/szt.* 

RelyX TM Ultimate
Protemp TM

RelyX TM Fiber Post
3M TM ESPE TM Monophase,  

3M TM ESPE TM Soft Monophase

RelyX TM U200

Express TM PentamixTM Lite
Mieszalnik do mas wciskowych.

Kup MIX produktów za 3000 zł** a otrzymasz urządzenie za 1 zł netto/szt.*

*  Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M. Promocja ważna w okresie 1 września - 31 października 2015 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Realizacja promocji u autoryzowanych dystrybutorów 3M lub w sklepach stomatologicznych (lista na www.3mespe.pl).

**  Realizacja promocji tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Obowiązuje zakup w cenach sugerowanych wg aktualnego cennika 3M. 
Regulamin promocji dostępny na stronie www.3mespe.pl

Sezon na dobre ceny
Wrzesień - październik 2015 r.

3M, ESPE, Elipar, Express, Filtek, Penta, Pentamix, Protemp, RelyX, Ketac, Single Bond i Sof-Lex są znakami handlowymi 3M  
lub 3M Deutschland GmbH. © 3M 2015 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3M Poland Sp. z o.o. 3M Oral Care, Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn , tel. 22 739 60 00, 3mespepl@mmm.com, www.3mespe.pl
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607.01.590

Ceram.X One Universal Syringe 
Starter Kit 
+ Gratis: strzykawka A2 lub C1
Zestaw: 7 strzykawek + system łączący 3,5 ml
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610102

evetric Assortment  8x3,5g 
+ fluor Protector S Refill 1,7g
Ivoclar

607.01.390

Ceram.X One Dentin 
+ enamel Syringe Starter Kit 
+ Gratis: strzykawka D2
Zestaw: 7 strzykawek + system łączący 3,5 ml
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Tetric evo Ceram Bulk fill 3 x 3 iV A 
+ Tetric evo flow Bulk fill Refill 2g iVA
Ivoclar
Zestaw specjalny
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Przy zakupie 3 dowolnych strzykawek  
Ceram.X One otrzymasz GRATiS: 
do wyboru: strzykawka A2 (lub C1 lub 
D2) lub system wiążący ONe (Select lub 
e&R) 2,5 ml
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iPS empress Direct 3g x 3 
+ Gratis: empress Direct 3g
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Charisma Opal Master Kit 10x4g
Uniwersalny, submikrohybrydowy, światłoutwardzalny 
kompozyt z cząsteczką Microglass, nieprzepuszczal-
ny dla promieni rentgenowskich. Jest wskazany do 
estetycznej, adhezyjnej odbudowy zębów. Nadaje się 
do odbudowy zębów przednich i tylnych. Zestaw za-
wiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CO, OL, OM, OD; Gluma 
2Bond 4ml; wytrawiacz 2x2,5ml; aplikatory; kolornik

+

+

Gradia Direct x 5 dowolnie wybranych 
strzykawek
+ GRATiS: 1 strzykawka w odcieniu 
A2, A3, P-A2 lub P-A3
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Megafill MH 4,5 g x 5 (dowolny kolor) 
+ GRATiS: Megafill MHCeram 4,5g 
Uniwersalne wypełnienie kompozytowe, światło-
utwardzalne, mikrohybrydowe do restauracji zębów 
przednich i bocznych, do wypełnień ubytków klasy III, 
IV, V oraz I i II z miękkim szkłem, jako wypełniaczem, o 
twardości 5,5 w skali Mohsa odpowiadającym twar-
dości naturalnej substancji zęba. Megafill MH Ceram 
mikrohybrydowe  z dodatkiem cząstek porcelany
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Megafill MH flow x 5 
+ GRATiS: N-fill flow 2g
Megadenta
Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 
nanohybrydowe o dużej twardości posiadający efekt 
kameleona i opalescencji, naturalną fluorescencję.
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Dyract XP Refill
Dentsply
kompomerowy materiał wypełniający  IV generacji 
Dostępne kolory: A2, A3, A3,5, B1

606.03.003

SDR eCO Refill 
+ GRATiS: Prime&Bond One Select bu-
telka 3,5 ml lub formówki coat 6,5 mm
Zestaw: 50 kompiul

+
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eQUiA forte Bulk fill
Szkłojonomerowy system hybrydowy do estetycznej 
odbudowy typu bulk fill w odcinku bocznym. Naj-
nowsza innowacja GC w technologii szkłojonomerów 
i żywic kompozytowych, w której materiały EQUIA 
Forte Fil i EQUIA Forte Coat działają w synergii. Dzięki 
nowej technologii hybrydy szkła system EQUIA Forte 
zyskał rozszerzoną rekomendację do stosowania w 
ubytkach klasy II (bez włączania guzków). Zestaw In-
tro: 20 kapsułek EQUIA Forte Fil A2 lub A3, 20 ampułek 
x 0.1 ml EQUIA Forte Coat 0.1 ml, 25 aplikatorów

60556

OptiBond 
Solo PlUS 
Kerr 5ml
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Gluma Bond Universal 4ml Heraeus 
Kulzer + GRATiS: druga butelka*
Pełny zakres adhezji w jednej butelce – to GLUMA® 
Bond Universal.
• do wszystkich technik • do wszystkich materia-
łów stomatologicznych bez potrzeby stosowania 
aktywatora dualnego • do szerokiego zakresu wskazań 
do prac bezpośrednich i pośrednich oraz do napraw 
wewnątrzustnych.
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Adhese Universal Refill VivaPen 2ml 
+ Vivapen Snap-On Cannulas Refill 100
Ivoclar
Adhese jednoskładnikowy, światłoutwardzalny, 
uniwersalny materiał łączący stosowany w procedu-
rach łączenia uzupełnień pośrednich i bezpośrednich, 
przeznaczony do stosowania
w połączeniu z technikami:
• techniką samowytrawiania
• techniką selektywnego trawienia szkliwa
• techniką całkowitego trawienia szkliwa i zębiny

Fuji I, 50 kaps –cena: 338*
Fuji Plus, 50 kaps – cena: 445*
Fuji IX GP/Fast, 50 kaps – cena: 400*
Fuji IX GP Extra ,50 kaps – cena: 439*
Fuji II LC, 50 kaps – cena: 453*
Fuji VIII, 50 kaps – cena: 404*
Fuji Triage, 50 kaps – cena: 391*
Fuji Cem, 50 kapusłek - cena 637*
*Ceny obowiązują przy zakupie 2 op. po 50 kaps.

Rabat 
15%

na G-Cem

G-Bond zestaw Starter
5 ml, 50 mikroaplikatorów
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04-734

C-Bond 5ml
 uniwersalny system wiążący  
światłoutwardzalny dla 
wszystkich typów kompozy-
tów utwardzanych światłem, 
tworzący adhezyjną powłokę 
pomiędzy zębiną a wypeł-
nieniem, stosowany także 
do napraw kompozytowych 
pomiędzy kompozytem, 
porcelaną oraz w naprawach 
koron i mostów. Posiada niskie 
napięcie powierzchniowe 
pozwalające na oszczędne 
używanie. Odporny na 
wysychanie.
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N-Bond(nano) 
Megadenta, 5 ml
system wiążący w systemie nano 
technologii. Przy niezmienionych 
właściwości lepkości i napięciu 
powierzchniowemu w stosunku 
do bondów standardowych, 
tworzy adhezyjną powłokę 
pomiędzy zębiną a wypełnie-
niem.  Poprzez zastosowanie 
cząstek nano redukcja skurczu 
polimeryzacyjnego i wynika-
jącej z tego szczeliny brzeżnej. 
Podniesienie twardości bondu 
przy stosowaniu w ubytkach 
około komorowych. Odporny na 
wysychanie.
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Prime & Bond One Select 3,5ml

Prime & Bond One e&R Refill 3,5ml

NOWOŚĆ
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+
+
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33860

Herculite XRV 
Ultra MiniKit
KERR
3 x 4 g strzykawki z 
materiałem w od-
cieniach szkliwnych 
(A2, A3) i odcieniu 
zębinowym (A2), 
1 x 5 ml butelka 
OptiBond Solo Plus, 
1 x 3g strzykaw-
ka wytrawiacza 
KerrGelEtchant  + 
końcówki, 50 aplika-
torów, 25 tacek do 
mieszania.

cena sPecjalna*

34060

Nowy Maxcem elite Refill KeRR
+ GRATiS: TempBond Clear with Triclo-
san Automix Syringe  oraz OptiClean
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339 cena sPecjalna*

+
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123

Nowy Herculite XRV Ultra flow x2 (2x2g)
Nowy, nanohybrydowy, płynny materiał kompozytowy
Kolory: A1-A4, B1, B2, C2, D2, Univ. Opaque

cena regularna 
za 1 op. - 88 zł

cena sPecjalna*

+
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Hydrorise Putty 2 x 300ml 
+ Hydrorise Light/Regular 2 x 50ml  
za 50% ceny + NOWOŚĆ! Krem 
regenerujący z mocznikiem 500ml 
za 1zł 
Zestaw silikonów typu A o zwiększonej hydrofilności

zetaPlus L intro Kit L/ VL 
+ Hydrogum 5 453g za 1,00 zł
Zestaw precyzyjnych silikonowych mas wyciskowych 
typu C

11-227

endo Prep Cream 5 ml 
+ Gratis: GLUCOSiTe 2ml
Preparat do poszerzania kanałów korzeniowych w 
formie kremu.

ce
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57
06-297

3 x BLUe eTCH 10 ml 
+ GRATiS: GLUCOSiTe 2 ml
Wytrawiacz stomatologiczny do wytrawiania szkliwa 
i zębiny. Substancja czynna: 36% kwas o-fosforowy
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40
06-996

5 x Glucosite Gel 2ml +1 szt. gratis
Cerkamed
żel do kieszonek dziąsłowych
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25
06-548

Gluco-Chex 2% 200 g
+ Gratis: próbka Gluco-Chex 2% gel

ce
n

a 
zł

 

349

elite HD  Putty 2 x 250ml + elite HD 
Light/Regular 2 x 50ml  + 2 x Hydrogum 
5  za 1zł lub elite Glass intro Kit 1x50ml  
efektywne, precyzyjne, referowane przez elitę 
stomatologów silikony typu A do wszystkich technik 
pobierania wycisków w każdej sytuacji klinicznej

++

+

++

+
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33,50

605.78.327

Aquasil Putty Solution Kit LV
Zestaw:  AquasilSoftPutty 2 x 450 ml, nabój LV 
+ Gratis: LV lub XLV
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331 452zł

486zł

184zł

+ x2

lub
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Honigum MS Heavy/Heavy fast
Bazowa masa A-silikonowa szczególnie zalecana do 
wycisków w implantologii. 1x380ml.

Kup LUXATeMP AM STAR x2 
lub LUXATeMP fLUOReSCeNCe x2, 
a Luxaflow Star (2x1,5g) za 1 zł
Oszczędzasz 165 zł
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249

Honigum HM Putty 
Soft/Soft fast/ Rigit fast
Precyzyjna masa wyciskowa o konsystencji putty, 
na bazie silikonów addacyjnych. 2x450ml
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Honigum AM Light /Light fast
Korekcyjna masa wyciskowa na bazie silikonów 
addacyjnych. 2x50 ml.

+

+

lub

ce
n

a 
zł

 

445

lub
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Piasek Buff 
+ Pianka do fluoryzacji fOAM 125g
Buff - profilaktyczny piasek do polerowania zębów,  
364g Dostępne smaki: jeżyna, mięta
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W-FD/MAX

fluor Defender Maxi
+ GRATiS: Blue etch 2 ml
Fluor Defender Maxi: zawiera:  10 x 1ml preparatu 
+ komplet pędzelków

Mi Varnish
Zawierający RECALDENT™ (CPP-ACP) lakier fluorowy 
do stosowania miejscowego. 
MI Varnish działa znacznie skutecznej niż tradycyjny 
lakier fluorowy.  Dostarcza potężną dawkę fluoru, 
z dodatkowym efektem wspomagającym jonów wap-
nia i fosforu poprzez zawarty w nim opatentowany 
Recaldent™.  Opakowanie zawiera: 10 pojedynczych 
dawek po 0,50 ml (5 o smaku truskawki, 5 o smaku 
mięty) i 20  mikropędzelków
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50
06-601

Żel do fluoryzacji 
kontaktowej
1 minutowy
Smak: pomarańczowy
*termin ważności: XII 2015

lUxAcORe z dUAl SM
Kup 2 op. LuxaCore Z Dual SM (2 x 9g) a otrzymasz 
LuxaPost refill za 1 pln
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150
zabawki Mix 
Dzielny Pacjent
Zestaw zawiera: samochody, 
laleczki, misie, koniki, piłki, 
spinki, gumki do włosów, malo-
wanki, latarki, żołnierzyki i wiele 
innych. Zawartość: 50 szt.

Oszczędzasz 41zł

+

+

+

+

lub

Pianka do fluoryzacji fLOAM 125g 
+ GRATiS: próbka piasku Buff 90g 
lub PixiePearls 60g
1-minutowa:
Dostępne zapachy: guma balonowa, owoce leśne, 
miętowa truskawka
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68

ZWPCPBG, 
ZWGCPM

Końcówki ślinociągu Comfort Plus 
buble Gum lub Mint
Crosstex
Wyjątkowo komfortowe końcówki ślinociągu nie 
wciągają śluzówki, o przyjemnym zapachu gumy do 
żucia. Op. 100 szt.
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690763

Amalgamat Ruby Cap i 50szt.
Wysokosrebrowy 45%, ekonomiczny, o jednorodnej i  
plastycznej konsystencji, nie zawiera fazy Gamma-2
Ruby II – 99,00.
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140697

Szczoteczka jednorazowa 
z pastą Orbis Dental 100szt/op

10+1 GRATiS
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UP4754

Opalescence Boost Pf 40% econo 1szt.
Ultradent
40% nadtlenek wodoru zapewnia szybki efekt kuracji 
w ciągu jednej wizyty w  gabinecie;
baza i aktywator w osobnych strzykawkach, co 
zapewnia świeży preparat do każdego zabiegu

O-Bite Scan
Precyzja rejestracji zwarcia + zaleta cyfrowego 
przepływu pracy. Jest to jeden z najtwardszych 
materiałów na bazie A-silikonu. Bez inwestowania 
w urządzenie, bez używania proszku ani spray’a do 
skanowania. Obite Scan 2x 50 ml
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33
01-903

Naklejki „Dzielny Pacjent” 200szt./op.

06-858
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czytaj więcej

659700

Palodent Plus intro Kit 
+ GRATiS: 2 pierścienie (wartość grati-
su 580 zł)
Zestaw zawiera: 2 pierścienie, formówki 100szt, kliny 
75 szt., kliny ochronne, kleszcze, penseta

+
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129
7500-11

Metafil CX 3,5g
Światłoutwardzalna 
i wyjątkowo estetyczna żywica 
kompozytowa o wyjątkowych 
właściwościach polerowania. 
Dobre właściwości zapływania i 
minimalnej lepkości. Łatwy do 
umieszczenia nawet w najbardziej trudnych 
sytuacjach. Doskonała trwałość i odporność 
na ścieranie. Kolory wg VITA: A1, A2, A3, A3,5.

Lampa Translux Wave 
przy zakupie:

22 x Charisma Opal 4g 

17 x CharismaDiamond 4g

34 x Charisma Classic 4g 
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Brush-Dip
Nowy system stabilizujący

• stabilizacja rozchwianych zębów
• szynowanie po-ortodontyczne

wygodNe dla pacjeNtów rozwiązaNie:

• bez retainerów
• bez włókien syntetycznych
• bez systemu wiążącego
• bez kompozytu

Dzięki innowacyjnej i wyjątko-
wo prostej procedurze użycia 

otrzymujesz bardzo cienkie, es-
tetyczne i wytrzymałe wiązanie

Kompletny zestaw wystarcza na 40 pacjentów

zestaw Brush-Dip zawiera:
1 inicjator 0,3 ml, 1 żel trawiący 1 ml + końcówki, 

1 monomer 3,5 ml, 1 proszek brushdipclear 1,5 g , 
1 naczynie do podawania + kubki, aplikatory 

i trzymadło, karta pracy

zestaw BonDFill sB zawiera:
1 baza (8 ml), 1 Katalizator bondFill (0,7 ml), 1 proszek light a1/a2 3g, 1 proszek medium 
a3/a3.5 3g, 1 primer (3ml), 1 podstawka + kubki, aplikatory i uchwyt, 1 Karta pracy
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650

Unikalna, samoutwardzalna i samoadhezyjna żywica 

Bondfill SB jest wytrzymała, dlatego też można ja stosować 

w przypadkach klinicznych,które trudno leczyć stosując 

konwencjonalną żywicę kompozytową.

wsKazania:

• abrazja, atrycja i erozja szkliwa
• pacjenci w starszym wieku
• Natychmiastowa redukcja nadwrażliwości
• może być stosowany bez znieczulenia
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GCPAT

Maseczka ochronna z szybką
Chroni twarz pacjenta podcza np. piaskowania
Op. 25szt
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92
0.411.9640

ce
n

a 
zł

 

24,80
GCAPTPK

Maseczki Le petit – jedyne maseczki 
zaprojektowane specjalnie dla kobiet
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
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62,50

Prophy Paste CCS, 1 x tuba 60 ml
Usuwanie lekkich przebarwień zębów i z powierzchni 
korzeni.
Dostępne rodzaje:
RDA/40 - Fine 
RDA/120 – Medium 
RDA/250 - Coarse

Torebki 
do sterylizacji  
foliowo-papierowe
Crosstex
Najwyższej jakości, niezawodne torebki 
foliowo-papierowe przeznaczone 
do sterylizacji.
SCXX 6x10 op.200szt - 20,00
SCX 7x23 op.200szt - 30,00
SCXS 9x13 op.200szt - 30,00
SCS 9x23 op. 200szt - 32,00
SCL 19x33 op.200szt -  89,00
SCL1015 25x38 100szt. - 144,00
SCL1215 30.5x38 100szt- 155,00

Kalka artykulacyjna Bausch BK 0 
o grubości 200µ progresywna, 
300 kartek lub folia artykulacyjna 
Bausch BK 21 o grubości 8µ, 20 m
Kontrola okluzji metodą dwufazową, która polega na 
użyciu progresywnej kalki artykulacyjnej koloru nie-
bieskiego, a następnie na tak uzyskane obraz okluzji 
użycie foli okluzyjnej / artykulacyjnej czerwonej.
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11
9800

Kalte Spray 
miętowy/cytrusowy 200 ml
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12,50
SCXS3

Torebki do sterylizacji folia-papier 
Advantage  9x13
Dostępne również:
7x23 op.200szt. – 21,60
9x23 op. 200 szt. – 25,50
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35,99
SIL-250

Paski do sterylizacji klasy iV
SPS Medical
op. 250szt.

MEDAL050

Rękaw do sterylizacji 
foliowo-papierowy Medal 
50mmx200m
Extra długie rękawy do sterylizacji
Dostępne również:
75mmx200m – 43,90
100mmx200m – 55,90
150mmx200m – 87,90
200mmx200m – 119,00
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Maseczka Crosstex isofluid 50szt
Skuteczność ochrony potwierdzona testami! Od 60 lat 
Crosstex zapewnia najwyższą ochronę służby zdrowia
PRAWDZIWA OCHRONA PRZED BAKTERIAMI!
Dostępne kolory: zielony, niebieskiy

Olej KaVo 
Spray 
500ml

WEPB

Serwety stomatologiczne 500 szt 
+ GRATiS: wkład do miski spluwaczki
Crosstex 
Dostępne kolory: niebieski, zielony, żółty, pomarań-
czowy, fioletowy, różowy, turkusowy
Serwety z miśkami Crosstex 50 szt: 8,00

Największe na rynku! 

48 x 33 cm
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+
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55
BK 01 (niebieska), 
BK 21 (czerwona)
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Płytka termoformowalna 
do wybielania 1mm – op.25 szt.

Dostępne również:
GB020 – miękka 1,5 mm, op. 40 – 3,60
GM12 - 3,0mm Mouthguard, op. 8 – 14,00
GS060 - twarda 1,5mm, op. 15 szt. – 6,00
GB040R - 1mm, okrągła – 4,95
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4,50

DOWieDz SiĘ WiĘCej i zAMóW: 
Krzysztof Baranowski, doradca klienta ds. sprzedaży sprzętu, tel. 784 066 925 e-mail: krzysztof@dentomax.pl

M U lT i S T e R i l
Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, 

mycia, płukania i suszenia narzędzi

OSZCZĘDZA CZAS
ODNIŻA KOSZTY CAŁEGO SYSTEMU STERYLIZACJI 

O OKOŁO 30%! 
MUlTiSTeRil to urządzenie, które spłaca się samo

Cena: 13 500 zł
Z

A D Z W O Ń  
        
    

    
W

Ypróbuj  tO
!     

numer tel.:

602 315 944

formierz easy-Vac eV2
Formierz próżniowy dostosowany do użycia różnej 
twardości i grubości płytek zarówno okrągłych jak 
i kwadratowych wyposażony w części 
gwarantujące bezpieczną pracę: (filtr hałasu, 
materiały termoizolujące przeciwdziałające zbyt 
intensywnemu nagrzewaniu się górnej ramki)

Zastosowanie:
• Szyny do wybielania zębów miękkie i twarde 
• Szyny stosowane w profilaktyce bruksizmu
• Matryce dla żywic kompozytowych 
• Mosty czasowe i prowizoryczne 
• Osłony i pozycjonatory przy stosowaniu bracket
• Szyny relaksacyjne 
• Łyżki wyciskowe indywidualne 

Dane techniczne:
• Zasilanie: 220-240V/50-60Hz 
• Moc grzałki: 550W 
• Moc silnika ssącego: 1250W 

RA
TY

! R
AT

Y!
 R

AT
Y!

*

*Kupujesz dzisiaj płacisz za 2 m-ce! zadzwoń: 602 315 944
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Aniosyme DD1 (1l) + Aniospray Quick (1l) 
+ AniosGel 500 ml z pompką 
+ GRATiS: chusteczki włókninowe 20 szt.*
*gratis od Medilab

Sterisol x 3 
+ GRATiS: krem Mediwax 75 ml*
Sterisol AHD 2000 0,7 l - 26
Sterisol ethanol 0,7 l – 26
Sterisol mydło 0,7 ml – 28
*gratis od Medilab
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01-092

Sekudrill 2L z aktywatorem
+ GRATiS: Sani Cloth 70 wkłady
Sekudrill - dezynf. i mycie narzędzi obrotowych
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Skinman Soft Protect 500ml 
+ Manisoft 500ml

AniosprayQuick 5l + Surfanios  1l  
 Aniosyme DD1 
+ GRATiS: Aniosgel 500 ml bez pompki*
*gratis od Medilab
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03-087

incidin Liquid 
Spray 1L 
Dezynfekcja powierzchni 
i sprzętu

Incidin Liquid Spray 5L 
– 119,00
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incides N Pakiet Startowy 
+ incidin Liquid Spray 1l
Incides N pakiet: 1 pudełko + 2 uzupełnienia
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Aniosgel 85 NPC 1L z pompką 
+ Aerodesin 2000 (1l) 
+ chusteczki Mediwipes flowpack 100szt. 
(do powierzchni delikatnych) 
+ GRATiS: krem Mediwax 75 ml*
*gratis od Medilab
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10-20

Sekusept Pulver 2kg z aktywatorem 2L 
+ GRATiS: Sani Cloth 70 wkłady
do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych wykona-
nych z metalu, plastiku, elastomeru, szkła, powierzchni
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Sekudrill 2L z aktywatorem 
+ Sekusept Pulver 2kg z aktywatorem

+

+

+

+
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PLUS/UZUP

Chusteczki do dezynfekcji MediWipes 
100 szt.  Refill Plus (alkoholowe) 
lub DM (bezalkoholowe) x4
Przy zakupie 4 opakowań dowolnych chusteczek za 
jedno opakowanie zapłacisz jedyne 11,75 zł
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106146

Dentasept Aspiration 1l 
+ GRATiS: wkład do miski spluwaczki
Preparat dezynfekcyjno-myjący o doskonałych 
właściwościach rozpuszczających biofilm systemów 
ssących, ślinociągów i spluwaczek w unitach stoma-
tologicznych.
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+

+

++

+
+

DOWieDz SiĘ WiĘCej i zAMóW: 
Krzysztof Baranowski, doradca klienta ds. sprzedaży sprzętu, tel. 784 066 925 e-mail: krzysztof@dentomax.pl

M U lT i S T e R i l
Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, 

mycia, płukania i suszenia narzędzi

OSZCZĘDZA CZAS
ODNIŻA KOSZTY CAŁEGO SYSTEMU STERYLIZACJI 

O OKOŁO 30%! 
MUlTiSTeRil to urządzenie, które spłaca się samo

Cena: 13 500 zł

RA
TY

! R
AT

Y!
 R

AT
Y!

*

*Kupujesz dzisiaj płacisz za 2 m-ce! zadzwoń: 602 315 944
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AGE 202-203

Miarka implantologiczna Castroviejo 
prosta lub wygięta
Zakres pomiaru 0-20 mm, skala  obustronna, długość 
cyrkla 8,5 cm.
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AGG 121/122

Raspator freer 18 cm ostro-ostry 
lub ostro-tępy
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AGO 201

Tacka stomatologiczna
wymiary: 22x13 cm, głębokość 2 cm. Spód tacki o 
wymiarach 18 cm x 9 cm
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AG 710-025-036

zestaw 11 szt. narzędzi SiNUS Lift 
do podnoszenia dna zatoki oraz 1 szt. 
przenośnika z upychadłem 
do materiału kostnego
W skład zestawu wchodzą narzędzia o symbolach AG 
710-025 do AG 710-036
Cena za sztukę - 70 zł
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AGF 213-214

Kleszczyki Stieglitz do usuwania 
odłamków korzeni oraz złamanych 
narzędzi
Kleszczyki o długości 13,5 cm: proste lub wygięte
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AGB 167-168

Dźwignia korzeniowa Barry prawa 
lub lewa (ostra)
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W-RBDL

3 x Rubber Dam Liqiud 1,2 ml 
+ GRATiS: 1 szt. 
Światłoutwardzalny koferdam w płynie
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AGA 301-303

Kleszcze ekstrakcyjne Meissner
Oferta obejmuje kleszcze: wąskie (nr 1), średnie (nr 2), 
szerokie (nr 3) w dowolnej kombinacji.
Kleszcze posiadają dodatkowe ząbki - pewny i mocny 
uchwyt zęba lub korzenia.
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AGE 118-119

Pęseta chirurgiczna z ząbkiem typu 
Adson o długości 12 cm i 15 cm
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AGF 139-140

Igłotrzymacze Castroviejo 
o długości 14 cm proste lub 
wygięte do mikrochirurgii
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158
01-8974

2 x igły do płukania kanałów eNDO 
TOP Cerkamed (100szt 0,3x25) 
+ GRATiS: Chloraxid extra 2% 200 

+

+
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MiNiDAM 20 szt.
Silikonowa ochrona, która ułatwia zapewnienie 
względnie suchego środowiska w obszarze prok-
symalnym między zębami i chroni dziąsła przed 
materiałami dentystycznymi.

NOWOŚĆ
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Turbina SMARTtorque S609 C

• czterodrożny spray 
• ceramiczne łożyska 
• podłączenie bezpośrednio  
  na rękaw „Midwest”

Turbina SMARTtorque 
LUX S619 L 

• czterodrożny spray 
• szerokokątny światłowód 
• ceramiczne łożyska

szybkozłączka MULTIflex 460 LE

• szybkozłączka ze światłem 
• zawór antyretrakcyjny

szybkozłączka multiflex 460 e
• bez światła
• zawór antyretrakcyjny

Turbina EXPERTtorque LUX E680 L 

• czterodrożny spray
• szerokokątny światłowód  
• ceramiczne łożyska
• wymienny mikrofiltr wody
• system „anti-suck-back”

Kątnica  EXPERTmatic E20 L

• przełożenie 1:1
• wewnętrzny dwukanałowy spray 
• szerokokątny światłowód

Kątnica przyspieszająca 
EXPERTmatic E25 L

• kątnica na wiertła turbinowe
• przełożenie 1:5
• trójdrożny spray
• ceramiczne łożyska
• szerokokątny światłowód 
• wymienny mikrofiltr wody

Piaskarka PROPHYflex 

• Szybkie i bezbolesne usuwanie osadów 
nazębnych i przebarwień.

• Polerowanie po usunięciu kamienia.

• Oczyszczanie szkliwa przed zabiegiem 
lakowania bruzd.

• Przygotowywanie adhezyjne szkliwa przed 
wypełnieniem materiałem kompozyto-
wym.

• Oczyszczanie powierzchni implantów.

• Oczyszczanie szkliwa przed wypełnianiem 
ubytku.

• Dostępne kolory: czerń i fiolet

przy zakupie instrumentu 

w cenie

przy zakupie instrumentu 

w cenie

390 PLN

490 PLN

w cenie

2 400 PLN

Gwarancja 18 miesiący
brutto

2 250 PLN
brutto

TR
ADE-IN

*

w cenie

790 PLN
Gwarancja 12 miesiący

brutto

w cenie

1 490 PLN

Gwarancja 12 miesiący
brutto

brutto

brutto

w cenie

2 090 PLN

Gwarancja 18 miesiący
brutto

1 990 PLN
brutto

TR
ADE-IN

*

w cenie

2 990 PLN

Gwarancja 18 miesiący
brutto

2 800 PLN
brutto

TR
ADE-IN

*

lub dla członków 
klubu KaVo ViP Klub

*aby przystąpić do KaVo Vip club należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie internetowej kavo.pl lub zgłosić się do dentomax

2 900 PLN*
brutto

cena targowa

3 000 PLN brutto

TR
ADE-IN

* Ceny w systemie traDe-in obowiązują po oddaniu 
do dystrybutora starego, dowolnego instrumentu 
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*Kupujesz dzisiaj płacisz za 2 m-ce! zadzwoń: 602 315 944
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Mikorsilnik chirurgiczny 
z fizjodyspenserem eXPeRTsurg 
z kątnicą ze światłem

Postaw na precyzję, by mieć pewność
 
 
Wydajna praca z dużą precyzją
• Lekki i krótki mikrosilnik z dużą mocą
• Szeroki zakres prędkości: 300 do 40000 obr/min
• Wysoki moment obrotowy (do 80 Ncm)
• Jednodotykowa autokalibracja
 
Zapewniona higiena i bezpieczeństwo
• Sterylizowalny i termodezynfekowalny  

mikrosilnik wraz z rękawem i podstawką
• Doskonałe oświetlenie KaVo mini LED
• Rozbieralny sterownik nożny
• Pełna nawigacja z poziomu sterownika 

nożnego
 
Doskonała funkcjonalność 
i oszczędność czasu pracy
• Duży, kolorowy wyświetlacz
• Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu 

urządzenia
• Możliwość indywidualnego zaprogra-

mowania etapów zabiegu
• Wizualna identyfikacja wszyst-

kich etapów pracy

KaVo DiAGNOcam        Zobacz niewidoczne

KaVo DIAGNOcam udostępnia rewolucyjnej jakości obraz. Widać na nim powierzchnie zaatakowane 
przez próchnicę oraz pęknięcia, które przy innych metodach diagnostycznych są zazwyczaj niewidoczne. 
KaVo DIAGNOcam ułatwia wykrywanie próchnicy w obrębie powierzchni stycznych i zgryzowych. Umoż-
liwia także diagnozowanie próchnicy wtórnej, w zależności od rozmiaru wypełnienia. 

KaVo DIAGNOcam dzięki niespotykanej jakości obrazu pozwala 
na znacznie lepszą diagnostykę próchnicy: 
• Znacznie lepsza diagnostyka – próchnica jeszcze nigdy 

nie była tak widoczna
• Idealne narzędzie do edukacji pacjentów 
• Łatwa obsługa i prosta integracja urządzenia w gabinecie 
• Bezpośrednia metoda obrazowania próchnicy bez promienio-

wania rentgenowskiego 

exPeRT lase

Nowy laser diodowy KaVo

Wskazania kliniczne
Laser diodowy KaVo jest przeznaczony do licznych zabiegów w chi-
rurgii, endodoncji, do leczenia infekcji bakteryjnych oraz dezynfekcji w 
periodontologii: 
• Wszystkie rodzaje nacięć / wycięć w tkance miękkiej
• Biopsje
• Odsłanianie implantów
• Wspomagająca terapia periimplantitis
• Wspomagająca terapia w periodontologii
• Biostymulacja w przypadku opryszczki i aft
Korzyści dla pacjenta
• Bezbolesne, komfortowe leczenie
• Znacznie mniej uszkodzeń sąsiednich tkanek niż w przypadku 
tradycyjnych zabiegów
• Redukcja krwawienia
• Skuteczna ochrona przed infekcjami
• Szybkie gojenie ran
• Zmniejszenie bólu oraz obrzęku po zabiegu
Zalety
• Przenośny
• Niewielki rozmiar urządzenia ułatwia jego transport
• Precyzyjnie wykonane cięcia, dzięki udoskonalonej jakości świa-
tła i opatentowanemu systemowi wymiany końcówki
• Łatwy w użyciu  - 37 wstępnie zaprogramowanych ustawień
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zobacz Film

zobacz Film

czytaj więcej
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*Kupujesz dzisiaj płacisz za 2 m-ce! zadzwoń: 602 315 944

   Autoklawy
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AutoklAw serii onyx B

całkowicie 
zAutomAtyzowAne, 
szybkie AutoklAwy!

• dostępny w pojemnościach 18, 22 i 24l  - masa wkładu 
adekwatnie 5kg, 7kg, 8kg

• masa dopuszczalnego wkładu jest znacząco większa 
niż w autoklawach o porównywalnej pojemności, 
co przyspiesza prace w gabinecie stomatologicznym

• system PHD z funkcjąpodgrzewania wody „stand-by” 
skraca czas cyklu średnio o 30%

 • zminimalizowany i zautomatyzowany pobór wody 
dzięki cichej pompie próżniowej

• do wyboru aż 7 cykli sterylizacji:
• intuicyjny, czytelny wyświetlacz
• czytnik kart SD zapisuje dane sterylizacji, pozwalając 

na ich odczyt i archiwizację w komputerze.
• system P.i.D. kontrola poprawności procesu
• wyprodukowany z komponentów najwyższej jakości!

szeroka gama autoklawów onyx B umożliwia wybór 
najlepszego urządzenia dostosowanego do potrzeb kliniki

onyx B 5 kg – 14.200 pln brutto
onyx B 7 kg – 16.000 pln brutto
onyx B 8 kg – 17.000 pln brutto

Europa B Evo 18l 

13500zł

Europa B Evo 24l 

19500zł

Europa B Pro 24l 

21000zł

Europa B Pro 18l 

14900zł

Europa B Evo z drukarką 
18l, 24l 

Przeznaczony specjalnie dla lekarzy dentystów. 
Suszy próżniowo, posiada frakcyjną próżnię 
wstępną. Gwarancją prawidłowego przebiegu 
procesu sterylizacji jest całkowicie skompute-
ryzowany system monitorowania i sterowania 
każdym procesem i funkcją autoklawu. Dzięki 
nowemu systemowi ogrzewania drastycznie skra-
ca on fazę podgrzewania wstępnego. Posiada 
certyfikowaną komorę ze stali nierdzewnej i filtr 
bakteriologiczny.

Europa B Pro z kartą SD 
do zapisywania danych 18l, 24l
 
Jako pierwszy autoklaw Europa B Pro został wy-
posażony w kartę SD z możliwością zapisu da-
nych, a następnie przenoszenia ich do kompute-
ra co znaczne ułatwia pracę w gabinecie i skraca 
czas obsługi. 
Aktualizacja oprogramowania w autoklawie od-
bywa się poprzez włożenie specjalnej karty SD. 
Urządzenie wyposażone w system P.I.D.- moni-
torowanie i sterowanie każdym procesem auto-
klawu.

AutoklAw EuropA B EVo

AutoklAw EuropA B pro

GratiS!
Torebki do sterylizacji Crosstex 
o wartości 500 zł!

wyposażone 
w system 

odwróconej 
osmozy PURa
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*Kupujesz dzisiaj płacisz za 2 m-ce! zadzwoń: 602 315 944

   Autoklawy
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unit stomAtoloGiCzny

Panda eRGonoMic 
PReMiUM HB 2201

W Y Ł Ą C Z N Y  DYS T R Y B U TO R  U N I T U  PA N D A  W  P O L S C E

Dentomax Klimczuk i Wspólnicy Sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2; 15-206 Białystok, +48 85 740 36 90
email: dentomax@dentomax.pl  www.dentomax.pl

cena: 22.000 pln brutto

bezkonkurenCyJny w swoJeJ klAsie!
SPRawDZoNY i NieZawoDNY!
nowoŚĆ! weRSJa dla LewoRĘcZNYcH

7
lat

w Polsce

od

• Panel lekarza na ramieniu 
pantomograficznym 
z pulpitem sterującym wszystkimi 
funkcjami 
fotela i unitu

• 5 silikonowych rękawów 
montowanych od góry 
zapewniających duży zasięg 
pracy 

• lampa halogenowa

• Precyzyjny układ łańcuchowy 
regulujący naciąg rękawów 

• Hamulec pneumatyczny 

• duża i wygodna tacka na 
narzędzia ułatwiającą pracę, 
zwiększającą komfort pracy 
lekarza 
oraz zachowanie czystości 

• Zasilanie końcówek wodą 
destylowaną 

• strzykawko-dmuchawka 
3-funkcyjna 

• negatoskop

• Blok spluwaczki mocowany 
do unitu z obrotową miską, 
ślinociągiem i łatwym w obsłudze 
systemem napełniania wody 

• Możliwość sterowania fotelem z 
panelu lekarza, bloku asysty lub 
pedałem nożnym 

• 3 pamięci + pozycja 
trendelenburga

• Funkcja stoP umożliwiająca 
awaryjne zatrzymanie 

• Regulowany podłokietnik 

• Zagłówek z regulacją wysokości i 
dwoma osiami obrotu 

• Możliwość pracy z wózkiem 
inwalidzkim
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*Kupujesz dzisiaj płacisz za 2 m-ce! zadzwoń: 602 315 944
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50% rabatu 
o wartości 2000 zł 

na wybrane szkolenie prowadzone 

przez dr Kuźmińskiego w Denco

Do mikroskopów 
Advanced I, Advanced II i HighEnd 

Mikroskop stomatologiczny Leica M320

Pakiet Leica Value: 47000pln
l Binokular uchylny ErgoWedge GRATIS!

Pakiet Leica Advanced I: 69000pln MultiFoc GRATIS!
l Kamera Full HD z pilotem l Pochyły binokular 45o l Binokular uchylny ErgoWedge

Leica Advanced II: 54000pln
l Binokular o zmiennym kącie 0-180o

Pakiet High End: 87000pln MultiFoc GRATIS!
l Kamera Full HD z pilotem. l Binokular o zmiennym kącie 0-180o

l Moduł umożliwiający obrót binokularu

Dla użytkowników Leica - MultiFoc za 9600 pln
(cena katalogowa: 3 567€)

MultiFoc grATIs

Z o B a c Z  n a :

stoisko Dentomax
5a.5 hala 8

P
ro

m
o

cj
e 

m
ik

ro
sk

o
p

ó
w

 L
ei

ca
 o

b
o

w
ią

zu
ją

 w
 d

n
ia

ch
 7

 - 
18

 w
rz

eś
n

ia
 2

01
5

Obiektyw MultiFoc Leica M320
Obiektyw Leica M320 MultiFoc umożliwia ustawienie ostrości w zakresie ogniskowej od 200 do 300 mm. Obiektyw ten zapewnia nowy 
wymiar wygody i ergonomii dla pracującego lekarza:
l bez konieczności manewrowania całą głowicą mikroskopu w zakresie góra-dół, aby ustawić ostrość zabiegu – szybsza i wydajniejsza 

praca oraz adaptacja do pracy z mikroskopem dla początkujących użytkowników,
l jeden obiektyw dla użytkowników różniących się wzrostem – mniejszy koszt dla kliniki,
l łatwiejsze dopasowanie pozycji dla pracy z nieruchomym binokularem 45 °!
Nowy obiektyw jest kompatybilny z każdą wersją mikroskopu Leica M320.
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Twój styl życia jest częścią Ciebie, a jego elementem jest 
także Twój gabinet, który odzwierciedla Twoje upodo-
bania i wymagania. Skoncentruj się na tym, co jest dla 
Ciebie istotne i poczuj oparcie w wysokiej klasy unicie 
stomatologicznym, który optymalnie wspomaga Cię  
w Twojej pracy.

KaVo ESTETICA E50 Life. Łatwość obsługi.

Łatwość rozbudowy. Niezawodność.

Nowy fotel pacjenta
1 Smuklejsza linia
2 Zoptymalizowany kształt tapicerki
3 Nowe kolory: cognac i marsala red

4 Wszystkie elementy unitu w estetycznym białym  
kolorze

5 Maks. masa ciała pacjenta 180 kg
6 Zintegrowany ruch do pozycji Trendelenburga dla 

komfortu Twoich pacjentów
7 Poszerzony zasięg ruchu fotela

Komunikacja z pacjentem
Gotowość do pracy
8  KaVo ERGOcam One, łatwa w obsłudze kamera 

wewnątrzustna
9  Nowe monitory HD o dużej rozdzielczości  

i przekątnej ekranu 19” i 22”

Oprogramowanie CONEXIO
Mniej szukania. Więcej znajdowania
10  Sterowanie komunikacją z pacjentem  

z pulpitu lekarza
11  Współpraca z KaVo ERGOcam One, KaVo 

DIAGNOcam i mikroskopem stomatolo-
gicznym Leica M320

12  Złącza typu Plug & Play do podłącza-
nia nowych urządzeń

13  Automatyczne wykonywanie kopii 
zapasowej danych

14  Łatwe sterowanie z pulpitu lekarza 
i za pomocą sterownika nożnego 
KaVo (dotyczy KaVo ERGOcam 
One i KaVo DIAGNOcam)

5 gniazd instrumentów

Podgrzewacz wody do instrumentów

Podgrzewacz wody do kubka

Strzykawka trzyfunkcyjna 3F

System wody destylowanej

Lampa diodowa „KaVoLux 540 LED” 

Mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL 

Skaler KaVo PiezoLED, w komplecie 3 końcówki

Turbina KaVo EXPERTtorque E680 L 

Kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L 

Lampa polimeryzacyjna Mini L.E.D. Satelec 

Lewy i prawy odchylany podłokietnik fotela pacjenta

Ramię asysty z regulacją wysokości

Fotelik dla lekarza lub asysty KaVo PHYSIO Evo 

 

Unit KaVo ESTETICA E50 Life

Pracuję, tak jak lubię

ESTETICA E50 Life
(S - rękawy od góry TM - rękawy od dołu)

Nowe fukcje

1

14

7

4

8

13

12

11

10

2

6

5

3

COGNAC

MARSALA 
RED

 

Primus 1058 SEstetica E30

Estetica E30
 
- z pompą Dürr VS300S 

 

i kompresorem bezolejowym Ekom DK 50-10ZM 
z osuszaczem.

System wody destylowanej

Lampa diodowa „MAIA” LED

Strzykawka 3F od strony lekarza typu ONE 

Turbina KaVo SMARTtorque S619 L 

Kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L

Mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 701 KL 

Skaler PIEZOsoft, w komplecie 3 końcówki  

Manualna intensywna dezynfekcja 

Fotelik dla lekarza KaVo PHYSIO One

System wody destylowanej

Lampa diodowa „KaVoLux 540 LED” 

Strzykawka 3F od strony lekarza 

Turbina KaVo EXPERTtorque E680 L

Mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL

Kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L 

Skaler KaVo PiezoLED, w komplecie 3 końcówki

Lampa polimeryzacyjna Mini L.E.D. Satelec 

Fotelik dla lekarza lub asysty KaVo PHYSIO Evo 
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aVo, 30 tys. zadowolonych użytkowników

Unit plus radiologia 

 

cyfrowa Gendex 

 

w wyjątkowo 

 

korzystnej cenie.

Promocje unitów stomatologicznych KaVo obowiązują w dniach 7 - 18 września 2015
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oszczędzasz 3000zł

oszczędzasz 15 000zł

RA
TY

! R
AT

Y!
 R

AT
Y!

*

RA
TY

! R
AT

Y!
 R

AT
Y!

*

*Kupujesz dzisiaj płacisz za 2 m-ce! zadzwoń: 602 315 944 *Kupujesz dzisiaj płacisz za 2 m-ce! zadzwoń: 602 315 944



Twój styl życia jest częścią Ciebie, a jego elementem jest 
także Twój gabinet, który odzwierciedla Twoje upodo-
bania i wymagania. Skoncentruj się na tym, co jest dla 
Ciebie istotne i poczuj oparcie w wysokiej klasy unicie 
stomatologicznym, który optymalnie wspomaga Cię  
w Twojej pracy.

KaVo ESTETICA E50 Life. Łatwość obsługi.

Łatwość rozbudowy. Niezawodność.

Nowy fotel pacjenta
1 Smuklejsza linia
2 Zoptymalizowany kształt tapicerki
3 Nowe kolory: cognac i marsala red

4 Wszystkie elementy unitu w estetycznym białym  
kolorze

5 Maks. masa ciała pacjenta 180 kg
6 Zintegrowany ruch do pozycji Trendelenburga dla 

komfortu Twoich pacjentów
7 Poszerzony zasięg ruchu fotela

Komunikacja z pacjentem
Gotowość do pracy
8  KaVo ERGOcam One, łatwa w obsłudze kamera 

wewnątrzustna
9  Nowe monitory HD o dużej rozdzielczości  

i przekątnej ekranu 19” i 22”

Oprogramowanie CONEXIO
Mniej szukania. Więcej znajdowania
10  Sterowanie komunikacją z pacjentem  

z pulpitu lekarza
11  Współpraca z KaVo ERGOcam One, KaVo 

DIAGNOcam i mikroskopem stomatolo-
gicznym Leica M320

12  Złącza typu Plug & Play do podłącza-
nia nowych urządzeń

13  Automatyczne wykonywanie kopii 
zapasowej danych

14  Łatwe sterowanie z pulpitu lekarza 
i za pomocą sterownika nożnego 
KaVo (dotyczy KaVo ERGOcam 
One i KaVo DIAGNOcam)

5 gniazd instrumentów

Podgrzewacz wody do instrumentów

Podgrzewacz wody do kubka

Strzykawka trzyfunkcyjna 3F

System wody destylowanej

Lampa diodowa „KaVoLux 540 LED” 

Mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL 

Skaler KaVo PiezoLED, w komplecie 3 końcówki

Turbina KaVo EXPERTtorque E680 L 

Kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L 

Lampa polimeryzacyjna Mini L.E.D. Satelec 

Lewy i prawy odchylany podłokietnik fotela pacjenta

Ramię asysty z regulacją wysokości

Fotelik dla lekarza lub asysty KaVo PHYSIO Evo 

 

Unit KaVo ESTETICA E50 Life

Pracuję, tak jak lubię

ESTETICA E50 Life
(S - rękawy od góry TM - rękawy od dołu)

Nowe fukcje

1

14

7

4

8

13

12

11

10

2

6

5

3

COGNAC

MARSALA 
RED

 

Primus 1058 SEstetica E30

Estetica E30
 
- z pompą Dürr VS300S 

 

i kompresorem bezolejowym Ekom DK 50-10ZM 
z osuszaczem.

System wody destylowanej

Lampa diodowa „MAIA” LED

Strzykawka 3F od strony lekarza typu ONE 

Turbina KaVo SMARTtorque S619 L 

Kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L

Mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 701 KL 

Skaler PIEZOsoft, w komplecie 3 końcówki  

Manualna intensywna dezynfekcja 

Fotelik dla lekarza KaVo PHYSIO One

System wody destylowanej

Lampa diodowa „KaVoLux 540 LED” 

Strzykawka 3F od strony lekarza 

Turbina KaVo EXPERTtorque E680 L

Mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL

Kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L 

Skaler KaVo PiezoLED, w komplecie 3 końcówki

Lampa polimeryzacyjna Mini L.E.D. Satelec 

Fotelik dla lekarza lub asysty KaVo PHYSIO Evo 
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aVo, 30 tys. zadowolonych użytkowników

Unit plus radiologia 

 

cyfrowa Gendex 

 

w wyjątkowo 

 

korzystnej cenie.

Nowe funkcje
Nowy pulpit lekarza. 
prostota i łatwość obsługi.
1. Całkowicie nowa koncepcja zabiegowa, zapewniająca 

szybki i bezpośredni dostęp do wszystkich ważnych funkcji 
unitu, umożliwiająca oszczędność czasu oraz bezproblemo-
wą obsługę

2. KaVo ERGOcam One, łatwa w obsłudze kamera wewnątrz-
ustna

komuNikacja z pacjeNtem. 
gotowość do pracy.
3. Nowe monitory HD o dużej rozdzielczości: KaVo Screen HD 

22’’ i KaVo Screen One 19’’ CONEXIO Ważne informacje pod 
ręką

4. Oprogramowanie systemowe CONEXIO - inteligentny inter-
fejs w Twoim gabinecie, wspomaga Cię przydatnymi funk-
cjami i zapewnia stały dostęp do istotnych danych pacjenta

HigieNa. zautomatyzowaNa - ziNtegrowaNa.
5. Centrum Higieny ze zintegrowanymi, zdejmowanym 

adapterami do rękawów instrumentów i rękawów ssących 
umożliwia szybkie przeprowadzanie zautomatyzowanych 
zabiegów czyszczenia i dezynfekcji

NowoczesNe wzorNictwo.
miłe dla oka - przyjemNe w dotyku.
6. Blue Line Edition w kolorach: ocean blue i smoky blue
7. Opracowane na nowo wzornictwo z elementami urządzenia 

w nowoczesnym kolorze dental white

Fotel pacjeNta. doskoNale sprawdzoNy.
8. Nowe podłokietniki z łatwą regulacją
9. Dopuszczalna masa ciała pacjenta: do 180 kg

cHirurgia. bez ograNiczeń - ziNtegrowaNa.
10. Nowa funkcja chirurgiczna ze specjalnym małym i kom-

fortowo lekkim silnikiem chirurgicznym oraz zintegrowaną 
pompą soli fizjologicznej

Skorzystaj z dodatkowych 
promocji przy zakupie 
tylko razem z unitem:

pompadürr Vs300s 
i kompresor bezolejowy 
ekom dk 50-10zm z osuszaczem 
w cenie 9000 zł.
 
zestaw radiologiczny rtg expert dc, 
radiowizjografia gXs-700, msi 
i fartuch za 27 000 zł brutto.

unit kaVo estetica e70/80 
z nowymi instrumentami 
master w specjalnych 
cenach

Promocje unitów stomatologicznych KaVo obowiązują w dniach 7 - 18 września 2015

Z o B a c Z  n a :

stoisko Dentomax
5a.5 hala 8

tylko we wrześNiu    przy zakupie dowolnego unitu kavo 

aparat gendex gXdp-300 kupisz za jedyne 60 000 zł brutto.

unit kaVo e70/e80 Vision

Nowość 2015
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3
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2
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8
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31 000 PLN
brutto

Zestaw Gendex 
(Expert DC + skaner GXPS-500)
+ komputer MSI 
+ fartuch ochronny

Większe zestawy - szersze możliwości

 PLN

29 000 PLN
brutto

Zestaw Gendex 

+ komputer MSI 
+ fartuch ochronny
+ pozycjonery

Program wymiany:
Przy zwrocie  sensora proponujemy specjalne warunki na zakup nowej 

- 11 000 zł

-  przy zwrocie czujnika innego producenta niż Gendex cena nowej 
13 000 zł

-  przy zwrocie czujnika cena skanera GXPS-500 18 500zł 

Pr
og

ram wymiany

G E N D E X

-

Gendex GXPS-500 - skaner płytek fosforowych. 

W komplecie z lampą RTG oraz płytkami fosforowymi w 4 różnych rozmiarach stanowi system 
do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.

Urządzenie jest: 

• proste w obsłudze • szybkie • ekonomiczne. 

Warto dodać, że Gendex GXPS-500 to urządzenie, dzięki któremu możliwe jest
ucyfrowienie analogowego systemu RTG opartego na klasycznych kliszach RTG,
który obecnie może znajdować się w gabinecie stomatologicznym. Wynika to z faktu,
że płytki fosforowe i skaner współpracują z większością lamp RTG obecnych na naszym
rynku. Pozyskiwane zdjęcia cechuje wysoka jakość oraz wierne oddanie szczegółów.
Dodatkowym plusem zdjęć cyfrowych jest możliwości obróbki graficznej takiej jak:
zmiana kontrastu, jasności, powiększenie wybranej części obrazu czy chociażby
dokonanie pewnych pomiarów. Funkcje te w sposób zauważalny podnoszą
diagnostyczną przydatność zdjęć.

Gendex GXPS-500  
z komputerem MSI

22 500 PLN
brutto

4 lata  

gwarancji 

na sensor

Promocja ważna w terminie 07.09.2015 r. do 18.09.2015 r. 

Promocje unitów stomatologicznych KaVo obowiązują w dniach 7 - 18 września 2015

*Kupujesz dzisiaj płacisz za 2 m-ce! zadzwoń: 602 315 944
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31 000 PLN
brutto

Zestaw Gendex 
(Expert DC + skaner GXPS-500)
+ komputer MSI 
+ fartuch ochronny

Większe zestawy - szersze możliwości

 PLN

29 000 PLN
brutto

Zestaw Gendex 

+ komputer MSI 
+ fartuch ochronny
+ pozycjonery

Program wymiany:
Przy zwrocie  sensora proponujemy specjalne warunki na zakup nowej 

- 11 000 zł

-  przy zwrocie czujnika innego producenta niż Gendex cena nowej 
13 000 zł

-  przy zwrocie czujnika cena skanera GXPS-500 18 500zł 

Pr
og

ram wymiany

G E N D E X

-

Gendex GXPS-500 - skaner płytek fosforowych. 

W komplecie z lampą RTG oraz płytkami fosforowymi w 4 różnych rozmiarach stanowi system 
do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.

Urządzenie jest: 

• proste w obsłudze • szybkie • ekonomiczne. 

Warto dodać, że Gendex GXPS-500 to urządzenie, dzięki któremu możliwe jest
ucyfrowienie analogowego systemu RTG opartego na klasycznych kliszach RTG,
który obecnie może znajdować się w gabinecie stomatologicznym. Wynika to z faktu,
że płytki fosforowe i skaner współpracują z większością lamp RTG obecnych na naszym
rynku. Pozyskiwane zdjęcia cechuje wysoka jakość oraz wierne oddanie szczegółów.
Dodatkowym plusem zdjęć cyfrowych jest możliwości obróbki graficznej takiej jak:
zmiana kontrastu, jasności, powiększenie wybranej części obrazu czy chociażby
dokonanie pewnych pomiarów. Funkcje te w sposób zauważalny podnoszą
diagnostyczną przydatność zdjęć.

Gendex GXPS-500  
z komputerem MSI

22 500 PLN
brutto

4 lata  

gwarancji 

na sensor

Promocja ważna w terminie 07.09.2015 r. do 18.09.2015 r. 

GXDP-700 2D

GXDP-700 3D
pole obrazowania 3D 6x4cm

GXDP-700 2D
z cefalometrią (2 oddzielne 
sensory)

GXDP-700 3D
pole obrazowania 3D 6x8 cm

GXDP-700 3D
z cefalometrią pole obrazowania 
3D 6x4 cm (wspólny sensor)

GXDP-700 3D
z cefalometrią pole obrazowania 
3D 6x8 cm (wspólny sensor)

Gendex GXDP-700 2D
z cefalometrią (wspólny sensor)

l Szeroki wybór projekcji pantomograficznych
l Cefalostat skanujący wysokiej rozdzielczości

l Badanie 3D pełnego łuku zębowego w jednym skanie
l Obsługa urządzenia za pomocą panela LCD

Gendex GXDP-300

l Jakość obrazów, niezawodność i rozsądna cena
l Niewielkie rozmiary - pasuje do każdego gabinetu.
l Wysokiej jakości obrazy spełniają najwyższe wymogi diagnostyczne
l 4 projekcje do pełnej diagnostyki podstawowej
l Funkcja „AlwaysReady” pomaga uniknąć błędów i zaoszczędzić czas
l Ekran dotykowy – obsługa przyjazna dla użytkownika
l Funkcja EasyPosition
l Komunikacja przez interfejs LAN umożliwia współdziałanie 
    z każdą siecią.
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96 000 zł 
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210 000 zł 
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249 000 zł 
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210 000 zł 

Promocje aparatów Gendex obowiązują w dniach 7 - 18 września 2015

Tylko teraz przy zakupie unitu 
za pantomograf Gendex GXDP-300 
zapłacisz jedynie: ce
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*Kupujesz dzisiaj płacisz za 2 m-ce! zadzwoń: 602 315 944
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GXDP800 3D
pole obrazowania  
8x15cm

GXDP800 3D
 z cefalometrią  
pole obrazowania  
8x8cm(wspólny 
sensor)

GXDP800 3D
z cefalometrią  
pole obrazowania  
8x8cm (oddzielne 
sensory)

GXDP800 3D
z cefalometrią  
pole obrazowania  
8x15cm (wspólny 
sensor)

GXDP800 3
cefalometrią, 
pole obrazowania 
8x15cm (oddzielne 
sensory)

Możliwość wyboru jednego z czterech pól 
obrazowania w trakcie wykonywania badania 
CBCT: 5 x 5cm, 6 x 8cm, 8 x 8 cm 
i aż 8 x 15cm.
Maksymalne pole widzenia to aż 8 x 15cm:
n Skan 3D z polem widzenia jak przy Rtg 

pantomograficznym („Panorama 3D”)
n W połączeniu z technologią DRT dawka 

promieniowania Rtg skanu CBCT odpowiada 
dawce promieniowania zdjęcia Rtg 
pantomograficznego

n Umożliwia planowanie odbudowy 
implantoprotetycznej w obrębie całego 
uzębienia w obrębie jednego skanu

n Umożliwia analizę obu stawów skroniowo-
żuchwowych na raz

DoseReduction Technology –zaawansowana 
technologia umożliwiająca pozyskiwanie 
skanów CBCT przy zastosowaniu ekstremalnie 
niskiej dawki promieniowania Rtg

n Diagnostyka Rtg jeszcze bardziej przyjazna dla 
pacjenta

Technologia SmartMotion – geometria ruchu 
głowicy dopasowuje się w trakcie wykonania 
badania do anatomii pacjenta w celu uzyskania 
doskonałych obrazów RTG. Dodatkowo funkcja ta 
kompensuje obecność kręgosłupa na zdjęciach 
co poprawia przydatność diagnostyczną badań 
pantomograficznych RTG szczególnie w przednim 
odcinku uzębienia. 

Dzięki funkcji PerfectScout łatwo zobrazować 
miejsce zainteresowania. Bez względu jak duże 
pole obrazowania wybieramy.

funkcja SRT – eliminuje artefakty powstałe 
w badaniach RTG związane z obecnością  
metalowych elementów w obrębie jamy ustnej 
pacjenta

Obsługa urządzenia jeszcze nigdy 
nie była tak łatwa i przyjemna:
n 10” panel dotykowy – wszystkie funkcje na 

wyciagnięcie ręki
n Szybki wybór trybów pracy urządzenia oraz 

parametrów ekspozycji
n Widoczny podgląd badania Rtg w wybranym 

trybie pracy

Szeroki  wybór trybów ekspozycji:
n Tryb pantomograficzny dodatkowo 

z możliwością segmentacji – wybór 
poszczególnych segmentów uzębienia do 
badania 

n Zdjęcia cefalometryczne: AP/Pa oraz boczne
n Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe,
n Projekcje celowane na stawy skroniowo-

żuchwowe
n Tryb ortopantomograficzny przydatny w celu 

diagnostyki próchnicy na powierzchniach 
stycznych zębów
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Gendex GXDP 800
pole obrazowania 8x8

Cena urządzenia zawiera również szkolenie 
praktyczne  po około 3 m-cach od montażu 
maszyny obejmujące obsługę urządzenia 
(dostępne programy ekspozycji wraz z prawi-
dłowym pozycjonowaniem) oraz oprogramo-
wania dostarczonego z aparatem (szkolenie 
przeprowadza lek.dent. Mateusz Szkliniarz).
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219000

Promocje aparatów Gendex obowiązują w dniach 7 - 18 września 2015
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*Kupujesz dzisiaj płacisz za 2 m-ce! zadzwoń: 602 315 944


