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Kupujemy unit.     Jak wybrać mądrze?
Rynek jest pełen ofert tego typu urządzeń, 

które różnią się ceną, jakością, wyposa-
żeniem standardowym, marką, ergono-

mią, kształtem. Wybór zwykle przyprawia o 
niemały ból głowy. Co zatem zrobić, aby wy-
brać rozsądnie? Na co zwrócić uwagę a o czym 
pamiętać? Postaramy się przedstawić Wam 
podstawowe elementy, które z całą pewnością 
należy wziąć pod uwagę podejmując decyzję o 
zakupie.

1. Jakość
Po pierwsze należy zwrócić uwagę na jakość 

wykonania. Poszczególne części i elementy 
urządzenia powinny do siebie idealnie pasować. 
Nic zatem nie powinno odstawać, nie powinno 
też być szczelin. To wszystko sprawi, że utrzy-
manie sprzętu w czystości będzie zdecydowanie 
prostsze, minimalizuje przy tym ryzyko wystą-
pienia usterek. Dodatkowo specjaliści polecają, 
aby wybierać unit oferujący zintegrowany sys-
tem higieny i płukania przewodów.

Oceńmy też, czy materiały, z których został 
wykonany unit są wysokiej jakości. Dobra ja-
kość komponentów to z kolei gwarancja bez-
problemowego działania oraz większa szansa 
na zachowanie estetycznego wyglądu pomi-
mo wielu lat intensywnego użytkowania. Nie 

trzeba więc nikogo specjalnie przekonywać, 
że czysty, zadbany unit, wykonany z dobrych 
jakościowo materiałów oznacza trwałość na 
lata. 

2. Dobry unit – komfortowy unit
Po drugie, wybierając konkretny model, z 

pewnością warto „pobawić” się fotelem. Po-
winniśmy więc ustawić go pod różnym kątem, 
sprawdzić czy gwarantuje wygodną i ergono-
miczną pracę, również w pozycji leżącej, a także 
– co nie mniej ważne – czy fotel jest po prostu 
wygodny dla pacjenta.

Porównajmy i oceńmy, czy fotel dysponu-
je odpowiednimi parametrami, jeśli chodzi o 
maksymalną, dopuszczalną wagę pacjenta a 
także zróbmy to również pod kątem długości i 
szerokości siedziska oraz oparcia. Nie chcemy 
przecież, aby pacjent po kilkudziesięciu mi-
nutach spędzonych na fotelu czuł dyskomfort 
związany z trudnością z podniesieniem się, bo 
będzie odczuwał ból pleców lub zdrętwienie 
kończyn.

3. Nie tylko unit jest ważny
Kolejny element, który powinniśmy wziąć 

pod uwagę to dodatkowy osprzęt. Wiadomo 
sam unit to nie wszystko. Potrzebujemy zesta-

Gabinet 
stomatologiczny jest 
szczelnie wypełniony 
rozmaitym sprzętem 

i urządzeniami 
wykorzystywanymi 
podczas codziennej 

pracy. Autoklaw, 
mikroskop, rentgen, 

zgrzewarka. 
Wymieniać można 

bez końca. 
Ale sercem każdego 

gabinetu jest 
oczywiście unit. 

DORADcy SPRzętOWi

Milena czaplicka
tel. 668 355 406
Marcin Grygorczuk
tel. 784 066 925
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Kupujemy unit.     Jak wybrać mądrze?

wu końcówek, mikrosilnik, skaler etc. Idealnym 
rozwiązaniem jest takie, w którym producent 
unitu oferuje jednocześnie dodatkowe wyposa-
żenie. To zwiększa szansę na niezawodną pracę 
a także, co nie mniej ważne, w przypadku uste-
rek daje pewność szybkiego serwisu. Oczywi-
ście jest to sytuacja idealna, ale z pewnością, 
jeśli mamy taką możliwość, to warto z niej sko-
rzystać.

4. Porównujmy z głową...
Zanim podejmiemy decyzję, warto przedtem 

porównać konkretny sprzęt, pod kątem para-
metrów, możliwości, ergonomii, funkcji, ceny. 
Jednak, aby porównanie było możliwie jak naj-
bardziej rzetelne i obiektywne powinniśmy po-
równywać urządzenia… podobne – pod wzglę-
dem „klasy” sprzętu, specyfikacji. Może się 
bowiem okazać, że rozważając zakup tańszego 
sprzętu, oszczędność będzie tylko pozorna, bo 
chcąc uzyskać funkcjonalność oferowaną przez 
droższy model, będziemy zmuszeni do zakupu 
dodatkowych elementów.

5. Sprawdź 
czy można go rozbudować

Szukając unitu pamiętajmy, że nie kupujemy 
urządzenia na rok, czy dwa. Zwykle sprzęt ma 
nam służyć przez kilka, a czasem kilkanaście ko-
lejnych lat. Co jednak, jeśli po pewnym czasie 
będziemy chcieli, aby nasz unit posiadał nową 
funkcję, o istnieniu której nawet nam się nie 
śniło kupując sprzęt? Unit można rozbudować, 
zmodernizować. Oczywiście nie każdy, dlate-
go – o ile mamy taką możliwość – wybierzmy 
sprzęt, który można w przyszłości modyfikować 
i unowocześniać. 

Dobry serwis jest… na wagę złota. Dlatego 
zwracajmy uwagę na dostępność serwisu i czas 
reakcji na zgłoszoną usterkę. Unit, jak już po-
wiedzieliśmy na wstępie to serce gabinetu. Bez 
sprawnego unitu nie będziemy mogli pracować. 
A usterka może spowodować nieplanowany 
przestój pracy oraz niepotrzebne ryzyko naraża-
nia się na straty. 

Można kupić unit, nawet dość tanio, w jed-
nym z wielu sklepów internetowych. I choć to 

oczywiście nie jest regułą, bo przecież zdecydo-
wana większość firm sprzedających tego typu 
urządzenia stara się dbać o klienta, który może 
na nią liczyć w przypadku wystąpienia jakich-
kolwiek problemów, ale pomimo wszystko moż-
na trafić na sprzedawcę, który tylko sprzedaje 
urządzenia, nie gwarantując przy tym opieki 
posprzedażowej.

6. Wyróżnij się!
Możliwość wyboru koloru czy gatunku tapi-

cerki fotela to już od dawna w zasadzie standard. 
Możemy dobrać fotel do wystroju, kolorystyki, 
klimatu naszej kliniki. Co ciekawe, wielu produ-
centów umożliwia również wybór kształtu po-
szczególnych elementów obudowy, pozwalając 
w ten sposób na spersonalizowanie i precyzyj-
ne dopasowanie urządzenia do naszego stylu i 
stworzonego w gabinecie designu.

O czym jeszcze warto pamiętać? Z pewno-
ścią o rodzaju sterownika nożnego, możliwość 
dostosowania do pracy dla prawo i leworęcz-
nych lekarzy, rodzaj systemu ssącego. Unikajmy 
osób, które nie potrafią wyczerpująco odpowie-
dzieć na nasze pytania, które nie  są w stanie 
nam doradzić, a jedynie próbują za wszelką cenę 
sprzedać swój towar.

Warto też zasięgnąć opinii znajomych lekarzy 
lub poprosić sprzedawcę o możliwość rozmowy 
z innym lekarzem, który kupił podobne urządze-
nie. To mogą być również dla nas cenne wska-
zówki, które pomogą nam dokonać optymalnego 
wyboru.

Na koniec, jeszcze jedna uwaga. Nie pod-
dajmy się emocjom, które są szczególnie wi-
doczne w trakcie targów. Nie poddawajmy się 
presji sprzedawcy obiecującego super cenę pod 
warunkiem natychmiastowej decyzji. Pośpiech 
jest w tym wypadku złym doradcą. Powinniśmy 
podjąć decyzję „na chłodno”, w przemyślany 
sposób, po uprzednim przeanalizowaniu przy-
najmniej kilku propozycji i ofert.

W przypadku problemów z wyborem od-
powiedniego unitu, serdecznie zapraszamy do 
kontaktu z naszymi doradcami, którzy służą dla 
Państwa swoją wiedzą i wieloletnim doświad-
czeniem. 

* Dziękujemy firmie KaVo 
za udostępnienie materiału źródłowego 

pt. „10 porad, jak kupić unit 
stomatologiczny”, który posłużył 

do napisania powyższego artykułu.

? ?Porady Porady
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Po pierwsze to wybór lokalizacji. To w za-
sadzie kluczowy element, który w pierw-
szej kolejności należy rozważyć. Istnieje 

wiele aspektów, które warto przy tym wziąć pod 
uwagę. Z pewnością, korzystnym miejscem jest 
takie, które znajduje się na terenie dużego osie-
dla mieszkaniowego. To tam koncentruje się ży-
cie prywatne naszych potencjalnych pacjentów. 
Takie miejsce to także szansa na bezpośrednie 
dotarcie do naszych „sąsiadów”, poprzez akcje 
drzwi otwartych, specjalne promocje dedykowa-
ne tylko mieszkańcom sąsiadujących z lokalem 
budynków etc. 

Choć z pewnością będzie to teza dość kontro-
wersyjna, i zapewne wiele osób nie zgodzi się 
z taką sugestią, ale gorszym rozwiązaniem bę-
dzie lokalizacja w handlowo – biurowej części 
miasta. Tego typu miejsca, znajdujące się np. w 
centrum miasta, oznaczają też problemy z par-
kowaniem. A parking to dziś, obok lokalizacji 
nie mniej ważny element. Wiele osób używa 

do przemieszczania się po mieście własnego 
samochodu. Dlatego umożliwienie im bezpro-
blemowego zaparkowania auta w bezpośredniej 
bliskości gabinetu to czynnik, może nie decy-
dujący, ale z pewnością bardzo istotny. Można 
przecież dość łatwo wyobrazić sobie sytuację, 
w której pacjent po kilku próbach, dodajmy 
bezskutecznych, zaparkowania samochodu po 
prostu następnym razem zrezygnuje z naszych 
usług, wybierając gabinet, który oferuje możli-
wość szybkiego znalezienia miejsca postojowe-
go. Dziś przecież liczy się czas. „Kradniemy” 
kolejne minuty ścigając się z własnym kalen-
darzem i spiętrzonymi obowiązkami. Nie warto 
więc „narażać” naszych pacjentów na tego typu 
komplikacje. 

Kondygnacja. Idealną sytuacją jest taka, w 
której nasz gabinet będzie znajdował się na par-
terze, w widocznym miejscu. Ale to nie musi 
być przecież reguła. Z powodzeniem, możemy 
przecież ulokować gabinet na wyższej kondy-

gnacji, pod warunkiem odpowiedniej ekspozy-
cji naszych szyldów na elewacji budynku lub 
oknach, tak aby gabinet był dostatecznie wi-
doczny z ulicy lub chodnika.

Mamy więc już wybrane miejsce, czas na 
rozważenie powierzchni jaka jest nam potrzeb-
na do pracy. To oczywiście rzecz dość indywi-
dualna, bo uzależniona od naszych możliwości 
i wizji tego miejsca. Optymalnym rozwiąza-
niem jest jednak lokal o powierzchni 90 – 110 
metrów kwadratowych. Pamiętajmy bowiem, 
że w gabinecie musimy „ulokować” całkiem 
sporą liczbę pomieszczeń. I tak, oprócz pocze-
kalni, musimy mieć dwie toalety, brudownik, 
sterylizację, pomieszczenie socjalne. Warto też 
wygospodarować osobne miejsce na składzik, w 
którym będziemy mogli zmagazynować zapasy 
np. środków czystości. Ale takie miejsce jest też 
idealne do umieszczenia w nim pomp ssących 
i kompresorów, które hałasując powinny zostać 
odpowiednio oddzielone od miejsca przyjmowa-
nia pacjentów i strefy poczekalni oraz rejestracji.

Na wspomnianej powierzchni oprócz wymie-
nionych pomieszczeń możemy zorganizować 
minimum dwa osobne gabinety, z czego w jed-
nym powinniśmy móc zainstalować nawet dwa 
unity, oddzielając je na przykład estetycznym, 
lekkim przepierzeniem. Nie zapomnijmy rów-
nież o rentgenie. Owszem, można zaplanować 
montaż aparatu RTG w jednym z gabinetów 
zabiegowych, ale… jeśli pozwala nam na to po-
wierzchnia może warto pomyśleć o wydzielenie 

Własny gabinet stomatologiczny to nieskończona wręcz lista korzyści: 

niewątpliwy komfort pracy „u siebie”, możliwość decydowania o 

każdym elemencie jego funkcjonowania – od wystroju, doboru 

personelu a na cenach oferowanych usług kończąc. Jednak wiąże się z 

tym wielka odpowiedzialność. Nikt nas przecież z tego nie zwolni ani 

nie wyręczy. Przyjmijmy więc, że decyzję o tym, że otwieramy swoją 

klinikę mamy już za sobą. Co dalej?

?
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osobnego pomieszczenia, w którym w przyszło-
ści będziemy mogli zamontować pantomograf? 

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o za-
kupie lub dzierżawie lokalu czeka nas jeszcze 
jedno, dość ważne zadanie. Mianowicie uzyska-
nie informacji czy w lokalu, który nas interesuje 
będziemy mogli zorganizować praktykę. Nie 
dotyczy to oczywiście budynków typowo usłu-
gowych. Ale coraz częściej gabinety powstają w 
lokalach usługowych znajdujących się na parte-
rze budynku mieszkalnego. 

Najczęściej tego typu obiekt jest zarządzany 
przez wspólnotę mieszkaniową. Wówczas jed-
nak powinniśmy uzyskać zgodę mieszkańców 
na uruchomienie gabinetu. Jeśli interesuje nas 
nowy lokal, który chcemy np. kupić lub wyna-
jąć od developera, warto spytać przedstawicie-
la takiej firmy o wpisane w akcie notarialnym 
dopuszczalne przeznaczenie lokalu. Jeśli deve-
loper zadbał o to już na etapie budowy budynku 
i w pierwszym akcie notarialnym, który został 
zawarty wpisał możliwość prowadzenia usług 
o charakterze medycznym, wówczas już żadnej 

zgody wspólnoty nie potrzebujemy. Ale, warto 
o tym pamiętać, że nie zawsze tak właśnie się 
dzieje. 

To istotna kwestia, bo może się przecież oka-
zać, że pomimo tego, iż planujemy uruchomie-
nie praktyki w lokalu usługowym, ale… sąsiedzi 
nie wyrażą na to zgody. A bez tego możemy 
zapomnieć o otwarciu w tym miejscu gabinetu.

Czas na projekt budowlany obiektu. Nie obę-
dziemy się jednak bez projektanta. Choć to dość 
trudne, ale warto poszukać osoby, która posia-
da już doświadczenie w zakresie projektowania 
lokali z przeznaczeniem na usługi stomatolo-
giczne. Pozwoli to nam uniknąć wielu błędów, 
których w skrajnych wypadkach nie będziemy 
wstanie bez kapitalnego remontu naprawić. Z 
jednej strony są przepisy mówiące o wymogach 
względem powierzchni danego pomieszczenia. 
Z drugiej zaś trzeba wziąć pod uwagę użytecz-
ność zaplanowanych pomieszczeń. Powinniśmy 
zatem spróbować sami naszkicować rozkład 
poszczególnych pokoi, które następnie zostaną 
zweryfikowane pod kątem projektowym. 

Współcześnie, gabinety stomatologiczne to 
przestrzeń idealnie zaplanowana niemal w każ-
dym detalu. Jasne, przestronne poczekalnie, w 
którym nie może zabraknąć kącika z aktualną 
prasą, dostępem do Wi-Fi, ekspresem do kawy, 
telewizorem a nawet strefą dla dzieci, to powoli 
codzienność. Jednak przystępując do remontu 
powinniśmy już na tym etapie znać ewentualne 
plany na przyszłość. Mowa tu m.in. o wyko-
nywanym już we wstępnej fazie prac budow-
lanych rozprowadzeniu podłączeń do unitów. 
Nawet jeśli na początku planujemy tylko je-
den fotel, ale mając miejsce na zainstalowanie 
dwóch kolejnych nie powinniśmy zwlekać z 
decyzją o położeniu przewodów i rur do gabi-
netów, w których kiedyś być może zdecyduje-
my się je wstawić. 

Podobnie rzecz się ma z klimatyzacją, syste-
mem alarmowym czy monitoringiem. To insta-
lacje, których montaż również należy zaplano-
wać od razu. Montaż tego rodzaju urządzeń w 
już funkcjonującym gabinecie będzie się wiązał 
z licznymi przeróbkami i niemałym remontem.

? ?PoradyPorady
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Prowadzenie własnego gabinetu stomato-
logicznego wymaga od lekarza nie tylko 
umiejętności czysto zawodowych. Trzeba 

też mieć pewne pojęcie o zarządzaniu zespołem i 
firmą. Dziś, aby gabinet był przedsięwzięciem do-
chodowym, przynosił nie tylko satysfakcję z pracy, 
ale również pozwalał na utrzymanie, nie wystarczą 
już tylko odpowiednie kwalifikacje. Liczy się loka-
lizacja gabinetu, jego wygląd i estetyka, personel, 
a także… sprawnie prowadzony marketing, oczy-
wiście w granicach dopuszczalnych przez prawo. 

Istnieje całe spektrum narzędzi, dzięki którym 
można prowadzić działania promocyjne i rekla-
mowe. Oprócz tych typowo tradycyjnych jak 
ulotki, reklamy w radio, tv czy plakaty mamy 
jeszcze do dyspozycji pokaźny arsenał instru-
mentów wykorzystujących internet. Przyj-
rzyjmy się więc im bliżej. 

Niemal codziennie wielu lekarzy jest wprost 
bombardowanych „super extra fantastycznymi” 
ofertami e-działań marketingowych. Jak więc 
wybrać te rzeczywiście skuteczne? Na co szcze-
gólnie zwrócić uwagę a co można – mówiąc ko-
lokwialnie -sobie darować? 

Strona www – więcej niż wizytówka
Po pierwsze strona internetowa. To nie tyl-

ko nasza wizytówka w sieci. To punkt wyjścia 
wszelkich kolejnych działań. Bez własnej strony 
internetowej nie będziemy wstanie prowadzić w 
zasadzie jakichkolwiek dalszych przedsięwzięć 
reklamowych. Obecnie obowiązującym standar-
dem jest lekka forma, ładne zdjęcia, minimalizm 
ocierający się o surowość i stosunkowo niewiele 
tekstu. Do lamusa odeszły już strony internetowe 
„przeładowane” treścią,której… i tak nikt nie 
czytał. Jeśli mamy bowiem zacięcie „pisarskie” 
to idealnym narzędziem do tego jest własny blog. 
Ale o tym za moment. Wracając do strony, dziś 
projektowane witryny mają formę tzw. „one page 
site”. Czyli kilka podstawowych zakładek (ele-
mentów menu) takich jak: o mnie, oferta, kontakt, 
certyfikaty, galeria ułożonych jedna pod drugą, do 
których dostęp jest możliwy albo poprzez wybra-
nie interesującego nas elementu strony, albo po-
przez przewinięcie strony w dół. No i oczywiście 
pamiętajmy aby strona była przyjazna urzą-
dzeniom mobilnym. Coraz więcej internautów 
korzysta z sieci poprzez smartfon lub tablet. A 
wtedy wersja mobilna będzie więc idealna. 

Dobra strona nie musi być droga. 
Ale musi być użyteczna

Od czego zatem zacząć? Jak znaleźć dobre-
go wykonawcę strony? Ile, wreszcie, może i 
powinno to kosztować? Na rynku działa nie-

zliczona liczba firm, firemek, freelancerów 
zajmujących się tworzeniem stron www. W 
zależności oczywiście od tego co sobie zapla-
nujemy, koszt prostej, ale nowoczesnej strony 
nie powinien przekroczyć 2000 – 3000 złotych. 
Oczywiście możemy znaleźć tańsze oferty – na-
wet dużo tańsze, ale bądźmy w takim wypadku 
czujni i ostrożni. Cenę możemy zmniejszyć i 
to w sposób zdecydowany wybierając m.in. 
gotowy szablon, który następnie grafik musi 
dostosować do naszych potrzeb. Ciekawe, no-
woczesne szablony można kupić już za kilkana-
ście – kilkadziesiąt dolarów. W internecie można 
znaleźć ogromną ilość szablonów gotowych do 
zaimplementowania. Wada takiego rozwiąza-
nia? Właściwie jedna – ograniczona możliwość 
wprowadzanych zmian oraz ryzyko, że nasza 
strona nie będzie jedyną taką na świecie. Ale nie 
warto się tym specjalnie martwić, bo szansa, że 
inny stomatolog z naszego miasta zdecyduje się 
na taki sam szablon jak my jest nieprawdopo-
dobnie niska. 

zdjęcia przede wszystkim!
Strona to nie tylko treść ale i zdjęcia. O ile 

w przypadku wykonawców stron można poszu-
kać tańszych rozwiązań o tyle w odniesieniu 
do zdjęć nie idźmy na kompromisy. Do strony 
będziemy potrzebowali zarówno zdjęć ogólnych 
jak i konkretnych – przedstawiających naszą 
klinikę. W pierwszym wypadku do dyspozy-
cji mamy bogatą bibliotekę płatnych fotografii 
(istock, fotolia). Skorzystanie z takich zdjęć 
oznacza jednak konieczność uiszczenia opłaty 
licencyjnej – ale to nie są to straszne koszty – 

kilkanaście do kilkudziesięciu złotych za jedną 
fotografię. Pamiętajmy przy tym, aby dopilno-
wać by wykonawca strony nie pobrał zdjęć z 
google. Narażamy się wówczas na ryzyko pro-
blemów prawnych, bo to de facto my będziemy 
odpowiadali za bezprawne wykorzystanie zdjęć 
a nie autor strony. Jeśli zaś chodzi o zdjęcia ga-
binetu. Poprośmy o to fotografa. Zorganizujmy 
mini – sesję zdjęciową. Z pewnością nie decy-
dujmy się na amatorskie zdjęcia wykonane wła-
snoręcznie a do tego smartfonem. Koszt sesji 
zdjęciowej? Pakiet kilkunastu wyretuszowanych 
zdjęć przedstawiających gabinet można zreali-
zować już za 500 złotych. Warto przy tym, aby 
na zdjęciach nie były przedstawione puste po-
mieszczenia. Zadbajmy o „statystów”. Nawet 
jeśli miałaby to być nasza rodzina czy znajomi. 
Zdjęcia z ludźmi wyglądają lepiej niż surowe, 
puste, bez wyrazu. 

Słowo odnośnie kolorystyki i czcionek. Pa-
miętajmy aby strona nawiązywała kolorystycz-
nie do wyglądu naszego gabinetu, aby była 
spójna. Czcionki? To też element o którym 
powinniśmy pamiętać. Wybierzmy proste, no-
woczesne formy i zastosujmy je we wszystkich 
naszych materiałach: na stronie, ulotkach, wizy-
tówkach ale też w gabinecie.

W kolejnym numerze przyjrzymy się 
kwestii pozycjonowania w wyszu-
kiwarce Google, systemom rekla-
mowym w oparciu o linki sponsoro-
wane, mediom społecznościowym 
i blogom. Zapraszamy do lektury!

Bez reklamy w internecie ani rusz...

Marketing
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Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie, który odbędzie się 
27 lutego w Toruniu. Z uczestnikami spotkają się m.in.
dr n. med. Barbara Szafrańska, dr n. med. Maciej Mikołajczyk,
lek. stom. Mateusz Szkliniarz.

Kurs zorganizujemy w Hotelu Filmar****, ul. Grudziądzka 45 w Toruniu. Koszt to 265 zł. 
Uwaga: przy wcześniejszej rejestracji obowiązują ceny promocyjne!
Organizatorem szkolenia jest Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre, Polskie 
Towarzystwo Stomatologiczne o. Toruń (Telefon: 56/ 657 35 05, 652 20 66 E-mail: 
biuro@expo-andre.pl)

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

„Stomatologia bez bólu” - szkolenie już w lutym!

i. „Sedacja podtlenkiem azotu – leczenie doro-

słych i dzieci bez lęku i stresu.”

 - Oddziaływanie podtlenku azotu na organizm człowieka.

- Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania se-

dacji wziewnej mieszaniną podtlenku azotu i tlenu.

- Okresy znieczulenia ogólnego u pacjenta.

- Pierwszy okres znieczulenia ogólnego: okres bez-

bolesności z podziałem na poszczególne fazy wy-

stępujące podczas stopniowego wzrostu stężenia 

podtlenku  azotu.

- Opis aparatury służącej do podawania mieszaniny 

gazów (N2O i O2).

- Zasady podawania mieszaniny gazów (N2O i O2) 

podczas prowadzenia zabiegów stomatologicznych.

- Zalety i wady sedacji mieszaniną podtlenku azotu 

i tlenu.

ii.  „Unikanie bólu w trakcie zabiegu – minimal-

nie inwazyjne podejście do zabiegów stomato-

logicznych.”

 - Minimalnie inwazyjne podejście do zabiegów sto-

matologicznych – ograniczenie interwencji w tkanki 

twarde w obrębie jamy ustnej oraz zmniejszenie do-

legliwości psychofi zycznych pacjenta związanych z 

przebiegiem leczenia.

- Omówienie przypadków klinicznych z zakresu 

leczenia protetycznego, endodontycznego oraz za-

chowawczego przeprowadzonych zgodnie z opisa-

nymi wyżej zasadami.

- Alternatywne metody diagnostyki, preparacji tka-

nek twardych oraz procedury adhezyjne – skrócenie 

czasu trwania zabiegów, oszczędzanie tkanek zębów 

w ich trakcie oraz zmniejszenie dolegliwości związa-

nych z zabiegami dla pacjentów.

iii. „Jak dzięki diagnostyce radiologicznej 

ochronić pacjenta stomatologicznego przed 

skalpelem?”

 Rentgenodiagnostyka 2D:

-Wskazania do zastosowania poszczególnych projek-

cji RTG wewnątrzustnych oraz zewnątrzustnych

-Zasady wykonywania poszczególnych typów pro-

jekcji 2D wraz z możliwymi błędami oraz artefaktami 

spotykanymi na zdjęciach RTG.

-Ograniczenia diagnostyczne wynikające z dwuwy-

miarowości klasycznych  obrazów RTG stosowanych 

w gabinecie stomatologicznym.

Rentgenodiagnostyka 3D

-Podstawowe zagadnienia dotyczące skanów CBCT: 

pole obrazowania oraz rozdzielczość skanu,

-Możliwości diagnostyczne w 3D – precyzyjne obra-

zowanie dopasowane do przypadków klinicznych z 

zakresu różnych gałęzi stomatologicznych: chirurgii, 

implantologii, endodoncji, periodontologii itd.

Odpowiednia diagnostyka w odpowiednim czasie:

-Przedstawienie wybranych przypadków klinicznych 

w konfrontacji z diagnostyką 2D oraz 3D.

-Jak bardzo wiedza płynąca z tych dwóch typów ob-

razowania może się różnić?

-Jak mocno odpowiednia diagnostyka na pewnym 

etapie leczenia jest w stanie zadecydować o powo-

dzeniu tego procesu, jednocześnie chroniąc nasze-

go pacjenta przed procedurami znacznie bardziej 

skomplikowanymi w tym także z zakresu chirurgii? 

Za udział w kursie lekarze otrzymają 10 punktów 

edukacyjnych. Zgłoszenia telefonicznie, mailowo lub 

na www.expo-andre.pl

P RO G R A M  S z KO L e N i A:

SzkoleniaMarketing
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888-276-7783 
www.crosstex.com

=NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX

VS. pozostałe maski

twarzą
w

twarz
porównaj 

dopasowania
zobacz różnicę

ASTM LEVEL 1  doskonała ochrona przed małymi cząsteczkami płynów

ASTM LEVEL 2  doskonała ochrona przed średnimi cząsteczkami płynów

ASTM LEVEL 3  doskonała ochrona przed dużymi cząsteczkami płynów

the ultra® and ultra® sensitive Lines

Od przeszło 60 lat Crosstex wnosi istotny wkład w system ochrony zdrowia poprzez projektowanie i produkcję 
innowacyjnych produktów profilaktyki i kontroli zakażeń. Crosstex dostarcza swoje produkty globalnej 
społeczności służby zdrowia ze strategicznie położonych fabryk oraz punktów dystrybucji zlokalizwanych na 
całym świecie i firma Crosstex jest dumna z tego, że większość swoich artykułów wytwarza w USA.

Dla procedur, gdzie wytwarzane są ciężkie cząsteczki 
płynów i aerozoli.

the procedural Line
Dla prodecur, gdzie wytwarzane są umiarkowanie lekkie 
cząsteczki płynów i aerozoli.            

      

the isofluid® Line
Dla procedur gdzie wytwarzane są
małe cząsteczki płynów i aerozoli.                  
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ochronna maseczka dla pacjenta z przyłbicą
U.S. Patent No.s 6,185,740 and 6,523,170
•	zakrywa	oczy	i	nos	pacjenta
•	chroni delikatne oczy i śluzówkę przed 

fruwającymi cząsteckami, sprejami i rozpryskami
•	daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa bez 

uczucia „bycia w ciemności” dzięki zastosowaniu 
przezroczystej przysłony

•	formowalne profile, elastyczne materiały 
zapewniają maksymalne dojście do ust pacjenta

•	podwójna warstwa włókniny
•	wodoodporna      

PRODU C

T

wyjątkowo komfortowe końcówki 
ślinociągu comfort plus

Nie zasysa tkanek! Unikalnie zaprojektowana 
końcówka posiada zaokrąglone brzegi, 
gładką powierzchnię i perfekcyjnie 
umieszczone otwory ssące dla ochrony 
delikatnej śluzówki.

unikalnie zaprojektowana końcówka 
zwiększa komfort pacjenta...

100/torebce 
biało/zieLone  o zapachu mięty
biało-różowe  o zapachu gumy baLonowej

materiały do sprawdzania artykulacji i zgryzu

kalka artykulacyjna 
Folia artykulacyjna   
taśma artykulacyjna 

Oznaczone kolorami opakowania i produkty dla łatwiejszej identyfikacji. 
Kalka artykulacyjna dostępna jest prosta, zakrzywiona lub w kształcie 
podkowy. Taśma i folia artyklacyjna dostępne proste.

Nowa linia produktów oferuje wiele rozmiarów 
i konfiguracji dla wszystkich kalek, folii lub taśm.

=NOT MADE OT MADE OT WITH NATURAL RUBBER LAATURAL RUBBER LAAT TEXURAL RUBBER LATEXURAL RUBBER LA

bezlateksowe
•		Maksymalna	redukcja	wystąpienia	ryzyka	reakcji	
alergicznej zarówno u pacjenta jak i personelu.

Lateksowe, bezpudrowe koferdamy
•	wyprodukowane	ze	średniej	granulacji	naturalnego	lateku
•	bezpudrowe
•	o niskiej zawartości protein
•	100% bezchlorowe

15x15cm / 15sztuk 
/ fioletowe / mięta 
pieprzowa

PRODU C

T

okrzyknięta „top maską” 5 lat z rzędu
wielokrotny zwycięzca „securefittechnology”
opatentowany podwójny aluminiowy pasek umieszczony 
na nos oraz pod brodą zapewnia indywidualne dopaso-
wanie dla każdego rozmiaru oraz kształtu twarzy

3X więcej ochrony
udowodniona eliminacja luk

13x13cm / 52sztuki / zielone/mięta

15x15cm / 36sztuk / zielone / mięta

13x13cm / 52sztuk / niebieskie 
/ bezsmakowe

15x15cm / 36sztuk / niebieskie 
/ bezsmakowe
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GCIBLSF

TPBR

TPTH

TPH

Maseczki secure fit, 
niebieskie
Op. 30 sztuk
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CZYTAJ WIĘCEJ

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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KOMPLETNY ZESTAW WYSTARCZA NA 40 PACJENTÓW

WSKAZANIA:

• Abrazja, atrycja i erozja szkliwa
• Starte zęby u pacjentów w starszym wieku
• Natychmiastowa redukcja nadwrażliwości
UWAGA! Może być stosowany bez znieczulenia!

Unikalna, samoutwardzalna
i samoadhezyjna żywica
Bondfi ll SB jest wytrzymała,
dlatego też można ja stosować
w przypadkach klinicznych,
które trudno leczyć stosując
konwencjonalną żywicę kompozytową.

Naprawa ubytków w kształcie klina                                                                Odbudowa starych zębów                                                       

Leczenie próchnicy korzenia                                                                            Odbudowa zębów trzonowych w przypadku atrycji
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3M, ESPE, Express, Filtek, Express, RelyX, Ketac, Clicker i Sof-Lex są znakami 
handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2016 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

*  Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M. Promocja ważna w okresie 1 stycznia - 31 marca 2016 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. Regulamin promocji dostępny na stronie www.3mespe.pl.

Kup produkt otrzymasz:

Filtek TM Ultimate 
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze

Filtek TM Ultimate 
1 uzupełnienie w kolorze A2B lub A3B

zakup 
w cenach

dystrybutora

PRODUKT 
za 1 zł 

netto/szt.*

Filtek TM Z250
Zestaw wprowadzający
8 x 4g strzykawki w kolorach:
A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD,
1 x 6 ml system łączący
Adper TM Single Bond 2,
1 x 3 ml Scotchbond TM
Etchant, akcesoria

Filtek TM Z250
2 uzupełnienia w kolorach A2 i A3

zakup 
w cenach

dystrybutora

PRODUKT 
za 1 zł 

netto/szt.*

Filtek TM Z550
Zestaw wprowadzający
8 x 4g strzykawki w kolorach: A1, A2, A3, A3.5,
B3, C2, D3, OA2, 1 x 6 ml system łączący
Adper TM Single Bond 2,
1 x 3 ml Scotchbond TM

Etchant, akcesoria,
przewodnik techniczny,
instrukcja użycia

Filtek TM Z550 
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze

zakup 
w cenach

dystrybutora

PRODUKT 
za 1 zł 

netto/szt.*

Filtek TM Bulk Fill Posterior
5 dowolnych uzupełnień

Filtek TM Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie w kolorze A2 lub A3

zakup 
w cenach

dystrybutora

PRODUKT 
za 1 zł 

netto/szt.*

Sof-Lex TM 
4 opakowania 50 szt. (8692C)

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

zakup 
w cenach

dystrybutora

PRODUKT 
za 1 zł 

netto/szt.*

A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD,
1 x 6 ml system łączący
Adper TM Single Bond 2,
1 x 3 ml Scotchbond TM

2 uzupełnienia w kolorach A2 i A3

1 uzupełnienie w kolorze A2 lub A3

NOWOŚĆ!

PRODUKT W SUPER CENIE

155 zł

Ketac TM Universal
Zestaw wprowadzający
12,5 g proszku, 8,5 ml płynu, łyżeczka,
podkładki do mieszania, kolor A3

3M TM ESPE TM Monophase
1 uzupełnienie

269 zł

287 zł 3M TM ESPE TM Soft Monophase
1 uzupełnienie

3M_D_2015_12_Promocje_styczen_marzec_2016_dystrybutorzy.indd   2 15/12/15   16:23

Kup produkt otrzymasz:

Filtek TM Bulk Fill Posterior
2 dowolne uzupełnienia

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

450 zł
PRODUKT 

za 1 zł 
netto/szt.*

Filtek TM Bulk Fill Posterior
1 dowolne uzupełnienie

Filtek TM Z250 lub Filtek TM Z550
1 dowolne uzupełnienie

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

zakup 
w cenach

dystrybutora

PRODUKT 
za 1 zł 

netto/szt.*

RelyX TM Fiber Post
4 uzupełnienia w dowolnym rozmiarze

RelyX TM  Fiber Post 
1 uzupełnienie w rozmiarze 2 (56862)

1 860 zł
PRODUKT 

za 1 zł 
netto/szt.*

Express TM XT
2 dowolne uzupełnienia typu PentaTM

Express TM XT Light Body 
1 uzupełnienie (36974)

416 zł
PRODUKT 

za 1 zł 
netto/szt.*

3M TM ESPE TM Astringent
2 uzupełnienia x 25 kapsułek

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

600 zł
PRODUKT 

za 1 zł 
netto/szt.*

RelyX TM  U200 Clicker TM

2 uzupełnienia
RelyX TM  Temp NE 
1 opakowanie (56660)

1 008 zł
PRODUKT 

za 1 zł 
netto/szt.*

Express TM STD
2 dowolne uzupełnienia

Express TM XT Light Body 
1 uzupełnienie (36974)

472 zł
PRODUKT 

za 1 zł 
netto/szt.*

 Z550 Z550

+ +

lub

2 uzupełnienia 1 opakowanie (56660)

 XT Light Body  STD
2 dowolne uzupełnienia

Promocje na dobry
początek roku
Styczeń - marzec 2016 r.
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3M, ESPE, Express, Filtek, Express, RelyX, Ketac, Clicker i Sof-Lex są znakami 
handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2016 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

*  Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M. Promocja ważna w okresie 1 stycznia - 31 marca 2016 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. Regulamin promocji dostępny na stronie www.3mespe.pl.

Kup produkt otrzymasz:

Filtek TM Ultimate 
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze

Filtek TM Ultimate 
1 uzupełnienie w kolorze A2B lub A3B

zakup 
w cenach

dystrybutora

PRODUKT 
za 1 zł 

netto/szt.*

Filtek TM Z250
Zestaw wprowadzający
8 x 4g strzykawki w kolorach:
A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD,
1 x 6 ml system łączący
Adper TM Single Bond 2,
1 x 3 ml Scotchbond TM
Etchant, akcesoria

Filtek TM Z250
2 uzupełnienia w kolorach A2 i A3

zakup 
w cenach

dystrybutora

PRODUKT 
za 1 zł 

netto/szt.*

Filtek TM Z550
Zestaw wprowadzający
8 x 4g strzykawki w kolorach: A1, A2, A3, A3.5,
B3, C2, D3, OA2, 1 x 6 ml system łączący
Adper TM Single Bond 2,
1 x 3 ml Scotchbond TM

Etchant, akcesoria,
przewodnik techniczny,
instrukcja użycia

Filtek TM Z550 
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze

zakup 
w cenach

dystrybutora

PRODUKT 
za 1 zł 

netto/szt.*

Filtek TM Bulk Fill Posterior
5 dowolnych uzupełnień

Filtek TM Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie w kolorze A2 lub A3

zakup 
w cenach

dystrybutora

PRODUKT 
za 1 zł 

netto/szt.*

Sof-Lex TM 
4 opakowania 50 szt. (8692C)

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

zakup 
w cenach

dystrybutora

PRODUKT 
za 1 zł 

netto/szt.*

A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD,
1 x 6 ml system łączący
Adper TM Single Bond 2,
1 x 3 ml Scotchbond TM

2 uzupełnienia w kolorach A2 i A3

1 uzupełnienie w kolorze A2 lub A3

NOWOŚĆ!

PRODUKT W SUPER CENIE

155 zł

Ketac TM Universal
Zestaw wprowadzający
12,5 g proszku, 8,5 ml płynu, łyżeczka,
podkładki do mieszania, kolor A3

3M TM ESPE TM Monophase
1 uzupełnienie

269 zł

287 zł 3M TM ESPE TM Soft Monophase
1 uzupełnienie

3M_D_2015_12_Promocje_styczen_marzec_2016_dystrybutorzy.indd   2 15/12/15   16:23

Kup produkt otrzymasz:

Filtek TM Bulk Fill Posterior
2 dowolne uzupełnienia

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

450 zł
PRODUKT 

za 1 zł 
netto/szt.*

Filtek TM Bulk Fill Posterior
1 dowolne uzupełnienie

Filtek TM Z250 lub Filtek TM Z550
1 dowolne uzupełnienie

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

zakup 
w cenach

dystrybutora

PRODUKT 
za 1 zł 

netto/szt.*

RelyX TM Fiber Post
4 uzupełnienia w dowolnym rozmiarze

RelyX TM  Fiber Post 
1 uzupełnienie w rozmiarze 2 (56862)

1 860 zł
PRODUKT 

za 1 zł 
netto/szt.*

Express TM XT
2 dowolne uzupełnienia typu PentaTM

Express TM XT Light Body 
1 uzupełnienie (36974)

416 zł
PRODUKT 

za 1 zł 
netto/szt.*

3M TM ESPE TM Astringent
2 uzupełnienia x 25 kapsułek

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

600 zł
PRODUKT 

za 1 zł 
netto/szt.*

RelyX TM  U200 Clicker TM

2 uzupełnienia
RelyX TM  Temp NE 
1 opakowanie (56660)

1 008 zł
PRODUKT 

za 1 zł 
netto/szt.*

Express TM STD
2 dowolne uzupełnienia

Express TM XT Light Body 
1 uzupełnienie (36974)

472 zł
PRODUKT 

za 1 zł 
netto/szt.*

 Z550 Z550

+ +

lub

2 uzupełnienia 1 opakowanie (56660)

 XT Light Body  STD
2 dowolne uzupełnienia

Promocje na dobry
początek roku
Styczeń - marzec 2016 r.
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ceram.x one Universal
Syringe Starter Kit

ceram.x one D+e
Syringe Starter Kit

SDR eco refi ll 50 kompiul
Gratis: system wiążący Prime&Bond 
2,5 ml lub system polerski enhance 
(kielichy)

ce
n

a 
zł

 

699

12

Palodent V3 intro Kit
Do zakupu zestawu Palodent V3 Intro Kit (2 pierście-
nie, formówki 100 szt, kliny 75 szt., kliny ochronne 30 
szt., kleszcze, penseta) otrzymasz gratis dodatkowy 
pierścień Uniwersalny oraz 50 szt. formówek 7,5 mm z 
powłoką tefl onową (EZ Coat)

ce
n

a 
zł

 

1415

ce
n

a 
zł

 

375

3 x ceram.X One Universal
lub Dentin&enamel Syringe 
Do zakupu 3 dowolnych strzykawek otrzymasz gratis: 
dodatkową strzykawkę w kolorze A2, C1, D2 lub 
wybrany system wiążący Prime&Bond 2,5 ml

zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111

ce
n

a 
zł

 

345

zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111

ce
n

a 
zł

 

170
606.67.426

Prime & Bond One Select 3,5ml
Dentsply

ce
n

a 
zł

 

140
606.67.427

Prime & Bond One e&R Refi ll 3,5ml
Dentsply

+

+

+

+

+

+

lub

+

lub

++ ++

Przy zakupie
dowolnego 

zestawu Ceram.X 
One Universal 

lub Ceram.X One 
Dentin&Enamel 

otrzymasz
GRATIS:

1 strzykawka
Ceram.X One

Uniwersal
w kolorze A1

cena 765 zł za dowolny zestaw

Palodent V3 formówki
Do zakupu 2 opakowań formówekPalodent V3 EZ w 
dowolnym rozmiarze (2x50 szt) otrzymasz gratis 1  op. 
klinów M
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34

Megafi ll MH Flow 2g
Megadenta
Dostępne kolory:
A1, A2, A3, A3,5, 

zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111

04-559

1x35457/3x32712

Premise Syringe Standard Kit + 3
dowolne uzupełnienia Premise Syringe
Zestaw Standard zawiera (35457): 8 x 4 g strzykawek 
z materiałem w odcieniach: Enamel A2, A3, A3.5, B2, 
Dentine A2, A3, A3.5, Translucent Clear; 1 x 5 ml bu-
telka OptiBond XTR Primer; 1 x 5 ml butelka OptiBond 
XTR Adhesive; 50 aplikatorów; KerrHawe Polishing Kit; 
instrukcja użycia.

ce
n

a 
zł

 

1026
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386
1x33860

Herculite Ultra Syringe Mini Kit 
+ gratis 1 x dowolne uzupełnienie
Herculite XRV Ultra Flowable 
Zestaw zawiera: 3 x 4 g strzykawki z materiałem w 
odcieniach szkliwnych (A2, A3) i odcieniu zębinowym 
(A3), 5 ml butelka bondu OptiBond Solo Plus, 1 x 3g 
strzykawka wytrawiacza Kerr Gel Etchant + końcówki
50 aplikatorów, 25 tacek do mieszania.

Metafil CX
Nowa generacja żywic kompozytowych z wypełniaczami TMPT 
japońskiej firmy Sun Medical

 Metafil CX wysoko estetyczny materiał, w którym tradycyjne 
cząstki wypełniacza zostały zastąpione spolimeryzowaną
i zmieloną żywicą, dzięki czemu otrzymano materiał trwały 
o homogenicznej strukturze (powierzchnia odbija światło
w jednakowy sposób).

 Metafil CX jest utwardzalną żywicą kompozytową, w której 
wykorzystano unikalny, organiczny wypełniacz. Daje to większą 
trwałość i odporność na ścieranie wypełnienia. 

 Ze względu na dobrą zapływalność i minimalną przylepność 
Metafil CX łatwo jest umieścić nawet w najtrudniejszych 
sytuacjach. 

 Przy zastosowaniu standardowych procedur polerowania, 
Metafil CX daje znakomite, realistyczne efekty kosmetyczne.

 Odcienie dokładnie odpowiadają skali kolornika Vita, dzięki 
czemu dobór koloru jest zarówno łatwy jak i wiarygodny. 

 Metafil CX jest wskazany do użycia w ubytkach Klasy III, Klasy V
i wybranych ubytkach Klasy IV, gdzie estetyka ma pierwszorzędne 
znaczenie. Metafil CX jest przepuszczalny dla promieni RTG. 
Metafil CX jest odpowiedni dla wybranych wypełnień Klasy I
i Klasy II.

 1 strzykawka – 3,5g

  Kolory wg VITA: A1, A2, A3, A3,5.

Cena promocyjna 1 x strzykawka - 129zł 

ce
n

a 
zł

 

185

Dyract XP refi ll 20 x 0,25g
Dentsply
Kompomerowy materiał wypełniający IV generacji
Dostępne kolory: 
A2 -606.04.275, A3 - 606.04.276, A3

5 x dowolne uzupełnienie SonicFill 2
+ Kit-OptiBond XtR Bottle
Zawartość uzupełnienia:
20 x 0,25 g kapsułek z materiałem
kompozytowym, instrukcja użycia.
Dostępne odcienie: A1, A2, A3, B1.

ce
n

a 
zł

 

1399

+

+

+

+

ce
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240

6 x Megafi ll MH 4,5g + c-Bond gratis
Megadenta
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103,50
KEPS710X

Gumki jednorazowe POLiSHette
Asortyment 24 szt.

ce
n

a 
zł

 

324
CO8979

Brilliant NG
Zestaw wprowadzajacy bez kolornika
strzykawki 6 x 4 g

zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111

ce
n
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zł

 

125
TD00050302

esthetic Plus
2 instrumenty z 4 końcówkami

ce
n
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4999

e&Q Master
Wypełnianie kanałów gutaperką na ciepło.
Zestaw, 1 szt.

zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111

ce
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zł

 

180
RO60018280

Surgitip endo
Końcówki ssące, opakowanie 20 szt.

zestaw zawiera:
SAMA S płyn do WC 750 ml 
Mydło w płynie antybakteryjne 2 x 500 ml
Mleczko do czyszczenia 600g
SAMA D środek myjąco-dezynfekujący 1L 
Żel do armatury 750 ml
Papier toaletowy Papernet, 16 rolek 

9 x Birillo, ręcznik do rąk
rolka maxi, celuloza, 80 m

Ręcznik biały składany Ellisa Cliver
celuloza, 2 warstwowy
karton (20 x 150 listków)

+

lub

Zestaw środków czystości o wartości 113,5 zł
oszczędzasz 35 zł

ce
n

a 
zł

 

180
ES50105

ES5B355023
EGPRN010423

zestaw Standard
Zestaw instrumentów rotacyjnych:
Endostar E5, Big Apical Files, Endostar GPR
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104
484799

chemaseal 14g 
Chema 
preparat do wypełniania i uszczelniania kanałów 
korzeniowych

zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111

ce
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zł

 

208
4184 

2 x dowolne opakowania krążków
OptiDisc coarse -medium 12.6 mm 
100 szt. + GRAtiS: OptiDisc Standard 
Mandrel Refi ll lub OptiDisc Short 
Mandrel Refi ll

ce
n

a 
zł

 

333

Gænial Bond 5ml

Ćwieki gutaperkowe Pol-intech
Kup 5 dowolnych opakowań ćwieków gutaperko-
wych, a za 1 op. zapłacisz 9,70.
Do wyboru rozmiary: # 15, # 20, # 25, #30, # 35, # 40
15-40 - asortyment
45-80 – asortyment
Op. 120 szt.

ce
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zł

 

9,70

ce
n

a 
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80*

znieczulenia Molteni
Citocartin 200 - 4% artykaina z adrenaliną; Citocartin 
1004% artykaina z adrenaliną; Mepidont 2% - mepi-
wakaina z adrenaliną; Mepidont 3% - mepiwakaina; 
Xylodont 2% lidokaina z adrenaliną;
*cena obowiązuje przy zakupie min. 3 opakowań
Przy zakupie 1 opakowania cena 95 zł za op.

ce
n
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zł

 

75
002-012

Prime-Dent 
Chemoutwardzalna żywica hybrydowa.Do wypełnień 
ubytków zarówno w zębach przednich jak i bocznych. 
Odcień uniwersalny, zbliżony do A3 według kolornika 
Vita. 
15g+15g

G-Bond zestaw Starter
5 ml, 50 mikroaplikatorów

ce
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zł

 
303

+

zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111
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7,70

Sączki papierowe Pol-intech
Kup 5 dowolnych opakowań sączków, a za 1 op. 
zapłacisz 7,70.
Do wyboru rozmiary: # 20, # 25, # 30, # 35, # 40
15-40 - asortyment
45-80 – asortyment
Op. 200szt. O
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68

Krążki bezpieczeństwa do narzędzi 
endodontycznych
Pozwalają kontrolować stopień zużycia narzędzi 
endodontycznych. 
Mocowane do narzędzi manualnych  mierzą liczbę 
cykli sterylizacji; do rotacyjnych - stopień mierzenia 
zużycia narzędzia.
Dostępne w kolorach: żółtym, czarnym i niebieskim 
do rozróżniania grubości narzędzia, w opakowaniach 
po 100 szt

lub

ce
n

a 
zł

 
80

CO7430

One coat Bond SL
Buteleczka, 1 x 5 ml

ce
n

a 
zł

 

39

MD-cleanser (płyn eDtA) 100 ml
+ Pilniki endostar Spreader Sonic Files
asortyment 25-35, 33 mm, 6 szt.

+

oszczędzasz 35 zł ce
n

a 
zł

 

40

2 x MD-teMP cement tymczasowy
+ opakowanie za 1 zł
Biały lub różowy, 40g

2+1
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ce
n

a 
zł

 

44*
07-078/S.150602

Lignox 20g żel poziomkowy
Chema
*Cena obowiązuje przy zakupie 2 opakowań

ce
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zł

 

39

thixofl ex
Zhermack

ce
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139

zetaplus intro Kit 
Zhermack

ce
n

a 
zł

 
85

UP4754

Opalescence Boost PF 40%
econo 1szt.
40% nadtlenek wodoru zapewnia szybki efekt kuracji 
w ciągu jednej wizyty w  gabinecie; chemiczna akty-
wacja – niepotrzebne dodatkowe naświetlanie prepa-
ratu; baza i aktywator w osobnych strzykawkach, co 
zapewnia świeży preparat do każdego zabiegu

ce
n

a 
zł

 

39

Oranwash 
Zhermack
140 ml

ce
n

a 
zł

 

139

Occlufast Rock 2 x 50 ml
+ 12 końcówek mieszających
Zhermack
Masa poliwinylosiloksanowa typu A do rejestracji 
przestrzeni między żuchwą a szczęką

ce
n

a 
zł

 

53,50

Mi Paste Plus x 1 tuba

ce
n

a 
zł

 

890
605.78.327

2 x Aquasil Soft Putty Solution Kit LV
+ 1 strzykawka ceram.X One w kolorze 
A1 (wartość 125zł)
Zestaw zawiera: 2 x 450 ml, 2x1 x nabój LV

ce
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zł

 

35

indurent gel 
Zhermack
60 ml

DOKONAJ zAKUPóW PRODUKtóW 
zHeRMAPOL zA KWOtę:

500 zł - OTRZYMASZ
ELITE GLASS INTRO KIT za 1 zł

600 zł - OTRZYMASZ
ZESTAW KOSMETYKÓW (o wartości 70 zł)

800 zł - OTRZYMASZ
ZESTAW RĘCZNIKÓW (o wartości 80 zł)

1000 zł - OTRZYMASZ
GŁOŚNIK BLUETOOTH (o wartości 120 zł) 
ORAZ ZESTAW ZETAPLUS VL INTRO KIT

ce
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zł

 

59
MON-0001

Piasek profi laktyczny MonoFlow 350g
Skład: wodorowęglan sodu, krzemionka hydrofobowa, 
sacharynian sodu
Aromaty: cytrynowy, miętowy, malinowy, pomarań-
czowy

ce
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139

06-557, 06-555, 
06-699

Pianka do fl uoryzacji Floam 125g
Dostępne smaki: guma balonowa, truskawka, mięta

45 zł 45 zł 

43 zł 157 zł 147 zł 

+
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40

Haki chirurgiczne

ce
n

a 
zł

 

37

Kleszcze ekstrakcyjne Berten,
48 rodzajów! 

ce
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35

Pęsety ortodontyczne
AG DD 115 – do zakładania rurek, AG  DD 121 –  do 
zakładania zamków, AG DD 117 – do zakładania 
zamków, AG DD 119 – do zakładania zamków,
AG DD 123 – do zakładania akcesoriów językowych, 
AG DD 116 – do zakładania rurek

ce
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a 
zł

 

7

Nakładacze elastyczne lub sztywne
1,6x1,6;  2,0x2,0; 2,5x2,5; 3,0x3,0

ce
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zł

 

35

Upychadło kulkowe pokryte azotkiem 
tytanu, 4 rozmiary
AGL 115 TC
AGL 116 TC
AGL 117 TC
AGL 119 TC

ce
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25

igłotrzymacz Mathieu
AGF 133   17 cm
AGF 132   14 cm - 20 zł

ce
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11

łyżki wyciskowe pełne
lub perforowane
W ofercie również łyżki do bezzębia, połówki lub 
obrotowe

Dźwignia Lindo Levien
2 mm, 3 mm, 4 mm

ce
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25

Pęsety ortodontycznePęsety ortodontycznePęsety ortodontycznePęsety ortodontycznePęsety ortodontycznePęsety ortodontycznePęsety ortodontycznePęsety ortodontycznePęsety ortodontycznePęsety ortodontyczne
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Odgryzacz kostny Luer
AGG 140, 15 cm

zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111
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Suwmiarka Beerendonk do pomiarów 
wewnątrzustnych
AG DD 137

zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111
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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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20
AGB 167-168

Dźwignia korzeniowa Barry prawa
lub lewa (ostra)

NOWOŚĆ
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Aniosgel 85 NPc Sterisol
Niezawodny żel do higienicznej i chirurgicznej dezyn-
fekcji rąk metodą wcierania teraz dostępny w formie 
worków do podajników bezdotykowych.
Opakowanie - 700ml
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Aniosyme DD1 1000 ml
+ krem do rąk Mediwax 360 ml
z pompką

01-896
2235

ce
n

a 
zł

 

25
120306

Aniosgel 85 NPc 
1L z pompką 
Żel do dezynfekcji rąk

18
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65
61694

Ręcznik biały składany Katrin classic 
150szt./21op
Cena regularna: 84

00-056

Aniospray Quick 
1l
dezynfekcja wyrobów 
medycznych i małych 
powierzchni; na bazie 
alkoholu

Dostępne również 
w opakowaniach
5 L – 94,00
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Multisteril cD
ctrl+alt 1L 
Koncentrat do myjek 
ultradźwiękowych 
szczególnie zalecany do 
stosowania z automa-
tycznym dezynfektorem 
Multisteril; przebadany 
przez Technische 
Universitat w Dreźnie, 
gdzie otrzymał pozy-
tywną opinię na temat 
skuteczności usuwania 
zabrudzeń z instrumen-
tów czyszczonych w 
myjkach ultradźwięko-
wych - Multisteril
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zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111
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4731160

3 x caviWipes 160 szt.
+ 1 x caviWipes 160 szt GRAtiS
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106146

Dentasept
Aspiration  + AF
Mycie i dezynfekcja 
systemów ssących i 
spluwaczek stomatolo-
gicznych

Surfa’safe 750 ml
Pianka do delikatnych 
powierzchni w tym tapi-
cerek i inkubatorów.
Extra wydajność 125 m2.
Potwierdzona skutecz-
ność.
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01-0982

AHD 1000 poj. 250ml + uzupełnienie 1l
dezynfekcja rąk i skóry oraz małych powierzchni 
wyrobów med.
AHD 5l – kanister 95,00
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NOWOŚĆ

SKUTECZNOŚĆ 
POtWieRDZONa

PRZeZ tecHNiscHe
UNiVeRsitat

DResDeN

+

+ +

zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111
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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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19,99
DM/SASZ

chusteczki do dezynfekcji
Mediwipes fl owpack
wygodne w użyciu opakowanie typu fl owpack; 
większe 20x20mm i grubsze chusteczki do dezynfekcji 
powierzchni delikatnych
Op. 100 szt.

NOWOŚĆ
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RATY! RATY! RATY!

Nie zwlekaj!
Już dziś zamów dowolne urządzenie

z oferty Dentomax
i płać przez pół roku w 6 ratach

Bez ukrytych kosztów / Bez odsetek / Bez umów

Szukaj w gazetce urządzeń oznaczonych 
specjalnym logo i zamów już dziś!

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

Kazimierz Klimczuk  - tel. 602 315 944
Milena Czaplicka  - tel. 668 355 406  
Marcin Grygorczuk  - tel. 784 066 925

O szczegółach dowiesz się
u naszego doradcy:
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X-Smart Plus
Zestaw zawiera: Mikrosilnik X-Smart Plus
oraz 10 op. PROTAPER NEXT oraz 1 op. Proglider
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calamus Duo
Zestaw zawiera:
gorący plugger S
oraz 2 opakowania 
Gutta Percha:|
naboje 20g i 23 g.
Dodatkowo gratis:
2 gorące pluggery (M.L)
oraz 2 opakowania
Gutta Percha: naboje 
20g i 23g
oraz 3 pluggery 
Machtou
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900

2010HC

zgrzewarka impulsowa 2010Hc
Zgrzewarka impulsowa przeznaczona jest do zgrze-
wania rękawów papierowofoliowych oraz foliowych.
Mały rozmiar
Mocny zgrzew dla grubości 10mm

20
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400
TOM-3

Stolik 3-półkowy 
tOM-Pag
Wysokość: 900mm
szerokość:520mm 
głębokość 460mm: 
Towar na zamówienie

zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111
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852
02-639

Asystor
4-szufl adowy
z podstawą U
fronty dostępne
w 8 kolorach;
blat z aluminiowym
obramowaniem
przykryty szkłem;
na kółkach;
wymiary: szer. x głęb. x wys.: 50x42,5x83 cm
Towar na zamówienie
SPRAWDŹ BOGAtĄ OFeRtę ASyStORóW

zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111
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Szafa
kartotekowa 
8-szufl adowa
Tom-Pag
fronty dostępne w 
9 kolorach; każda 
szufl ada 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 szufl adowe
Towar na zamówienie

05-998

System identyfi kacji instrumentów 
medycznych tRAcciA tecno-Gaz
TRACCIA system identyfi kacji instrumentów medycz-
nych opracowany w szczególności do użycia w gabi-
netach stomatologicznych. Jest zaprojektowany tak, 
by nie stwarzać dodatkowych problemów i przeszkód 
w zarządzaniu sterylizowanymi materiałami, ale by 
zapewnić ich absolutną identyfi kację.
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1800
2165S

zgrzewarka One z obcinarką
i podajnikiem fi rmy tecno-Gaz
Kompaktowa zgrzewarka z obcinarką i podajnikiem
na rękawy; długość zgrzewu do 30 cm
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Lampa zabiegowa iryde
włoskiej fi rmy DiD plus

Wysokiej jakości lampa zabiegowa Iryde wyposażona 
w 18 diodowych punktów świetlnych .

Możliwość ustawienia wiązki światła od 18-30 cm

            Min. 18 cm                             Max. 30 cm

Regulowane natężenie oświetlenia
na 5 różnych poziomów:  min. 6000 lx – max 60000 lx

Istnieje możliwość wyboru barwy koloru: 
3800K, 4300K lub 4800K

Lampa Iryde może być montowana:
- na ścianie
- na sufi cie
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Locapex Five - elektryczny endometr
V genaracji
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3600

Mobilny
unit
stomatologiczny
HB 2100
Ergonomiczny, 
niewielkich rozmiarów 
unit mobilny
typu CART
Wyposażony w:
- ślinociąg,
- trójdrożną strzykawkę,
- butelkę na wodę,
- pedał sterujący,
- rękaw na turbinę



DENTOMAX NEWS l NR 01(24)/2016 21

UNIT STOMATOLOGICZNY

PANDA ERGONOMIC
PREMIUM HB 2201

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR UNITU PANDA W POLSCE

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

PREMIUM HB 2201
BEZKONKURENCYJNY W SWOJEJ KLASIE!
SPRAWDZONY I NIEZAWODNY!
NOWOŚĆ! WERSJA dla LEWORĘCZNYCH

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

• Panel asysty z pulpitem sterującym 
fotelem ze strzykawko-
dmuchawką, ssakiem i 
ślinociągiem

• 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

Niezawodny unit HB Dental
dostępny w dwóch wersjach:
z rękawami od góry i od dołu!

cena: 24 000 zł

4000 zł x 6

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

MULTISTERIL

W
 Z

ES
TAWIE TANIEJ

za 9999zł

N

99999999
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5990

Mikrosilnik endodontyczny
ENDY 6200 

22
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4990

ASSiStiNA 301 PLUS + ADAPteR
DO tURBiN W&H LUB KAVO LUB NSK*
- Czyszczenie i smarowanie wewnetrzne
- Bardzo krótki czas cyklu konserwacji
- 0,5 litra oleju na 3500 konserwacji

ASSiStiNA 301 PLUS + tG-98 L za 6290 zł

zAMóWieNiA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111

AiR-FLOW Master Piezon + PiASeK DLA 
PieRWSzycH 100 PAcJeNtóW
Kompleksowa profi laktyka – idealne połączenie 
skalera ultradźwiękowego wykorzystującego tech-
nologię Piezon® No Pain z piaskarka AIR-FLOW® do 
piaskowania nad-i poddziąsłowego oraz oczyszczania 
implantów.
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29844

Lupy PeriOptix 2,7 ttL
+ oświetlenie Solaris Mini LeD
Najlżejsze lupy na świecie.
Inteligentne oprawki Adidas ADIVISTA.
Najnowsza technologia.
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3950

Lupy PeriOptix 3,1x ttL
Najlżejsze lupy na świecie.
Inteligentne oprawki Adidas ADIVISTA.
Najnowsza technologia.
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3650

Lupy PeriOptix 2,7x ttL
Najlżejsze lupy na świecie.
Inteligentne oprawki Adidas ADIVISTA.
Najnowsza technologia.

Defi brylator tecnoheart Plus
Przewodnik głosowy: do prostego użytku.
Karta SD: do przechowywania danych, ochrony prawnej.
Miękki futerał: ochrona przed uderzeniami i zarysowaniami.
Długotrwałe LiMnO2 baterii: 5 lat, 200 wstrząsów elektrycznych.
Wskaźnik baterii: zawsze pozwala widzieć poziom naładowania baterii.
Krytyczne elementy autotestu: umożliwia efektywne utrzymanie funkcjonalności sprzętu 
Wyświetlacz: pozwala na przeczytanie instrukcji, jeśli nie słychać komend głosowych.
Oprogramowanie: producent regularnie aktualizuje oprogramowanie co gwarantuje pew-
ność używanego sprzętu;
Wstępnie podłączone elektrody: skraca czas interwencji.
IrDA port komunikacyjny: umożliwia podłączenie defi brylatora z PC.
Zmienna energii: dla dorosłych (> 25 kg) od 185 do 200 J; dla dzieci (<25 kg), od 45 do 50 J.

+

4200 zł 6150 zł 3900 zł 

Pulsoksymetr Vital test
Profesjonalny pulsoksymetr do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania 
wartości oraz trendów SpO2 i HR u pacjentów dorosłych oraz u niemowląt
• prosty i łatwy w obsłudze
• duży wyświetlacz LCD z funkcją podświetlania
• możliwość ustawiania i wyłączania alarmów dla dolnych i górnych progów 
saturacji oraz pulsu
• wyświetlanie trendów
• wizualizacja fali pletyzmografi cznej
• pamięć uzyskanych pomiarów
• sygnalizacja uszkodzenia lub odłączenia czujnika

Zastosowanie: intensywna terapia, oddziały szpitalne, gabinety lekarskie
i dentystyczne.

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ

zestaw pierwszej pomocy
Defi brylator

Pulsoksymetr
+

cena: 6 500 zł

1083 zł x 6
RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!
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Turbina EXPERTtorque LUX E680 L
• czterodrożny spray
• szerokokątny światłowód 
• ceramiczne łożyska
• wymienny mikrofi ltr 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 mikrofi ltr wody2 450 PLN

Gwarancja 18 miesiący
brutto 2 150 PLN

Gwarancja 18 miesiący
brutto 2 950 PLN

Gwarancja 18 miesiący
brutto

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 MULTIfl ex 460 LE
• szybkozłączka ze światłem
• zawór antyretrakcyjny

Szybkozłączka Multifl ex 460 E
• bez światła
• zawór antyretrakcyjny

810 PLN
Gwarancja 12 miesiący

brutto 1 520 PLN

Gwarancja 12 miesiący
brutto

490 PLN brutto
przy zakupie instrumentu

390 PLN
przy zakupie instrumentu

brutto

Piaskarka KaVo PROPHYfl ex 3
• Szybkie i bezbolesne usuwanie osadów nazębnych i przebarwień.
• Polerowanie po usunięciu kamienia.
• Oczyszczanie szkliwa przed zabiegiem lakowania bruzd.
• Przygotowywanie adhezyjne szkliwa przed wypełnieniem materiałem kompozytowym.
• Oczyszczanie powierzchni implantów.
• Oczyszczanie szkliwa przed wypełnianiem ubytku.
• Dostępne kolory: czerń i fi olet

3 200 PLN brutto

Idealne, szybkie i  automatyczne mieszanie
bez powstawania pęcherzyków.

– Zaawansowany, opatentowany system
– Potwierdzona precyzja i dokładność
– Elektroniczny system kontroli, z pamięcią i ekranem.

ALGIMIX posiada specjalny opatentowany akcelerator, wbudowany w 
pokrywce pojemnika mieszającego, który gwarantuje doskonałe rezul-
taty. Masa alginatowa jest mieszana w sposób szybki i jednolity, a pro-
cedura ta zapewnia uniknięcie powstania bąbelków powietrza i dostar-
cza jednolicie zmieszanej masy wyciskowej z idealną lepkością. Dzięki 
Algimix uzyskamy idealnie wymieszane masy wyciskowe co gwarantuje 
perfekcyjne wyciski, idealnie odwzorowane modele a co za tym idzie 
doskonałe prace protetyczne.

ALGIMIX to:
– Stała powtarzalność wyników, brak błędów podczas mieszania
– Uproszczona procedura
– Podniesienie jakości mieszania
– Oszczędność czasu
– Zmniejszenie utraty alginatu.

mieszalnik do mas alginatowych
włoskiej firmy Tecno-GazALGIMIX
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4499RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!
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• Znacznie lepsza diagnostyka dzięki niespotykanej dotychczas jakości obrazu

• Idealne narzędzie do edukacji pacjentów i monitorowania rozwoju próchnicy

• Proste procedury i łatwa integracja w gabinecie

• Znacznie lepsza diagnostyka próchnicy - w niespotykanej jakości obrazu

• Metoda obrazowania bez promieniowania rentgenowskiego

• Skuteczna diagnostyka próchnicy na powierzchniach zgryzowych i stycznych
oraz próchnicy wtórnej

• Wykrywanie pęknięć szkliwa

• Wczesne wykrywanie próchnicy, niemożliwe przy użyciu innych urządzeń 
diagnostycznych

• Brak pokrywania się powierzchni stycznych sąsiednich zębów, jak w przypadku 
obrazów rentgenowskich

Próchnica jeszcze nigdy nie była tak widoczna

Mikorsilnik chirurgiczny z fi zjodyspenserem 
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 zaprogramowania etapów zabiegu
• Wizualna identyfi kacja wszystkich etapów pracy

Wskazania kliniczne
Laser diodowy KaVo jest przeznaczony do zabiegów 
w chirurgii, endodoncji, leczenia infekcji bakteryj-
nych oraz dezynfekcji w periodontologii: 

• Wszystkie rodzaje nacięć / wycięć w tkance
• 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 udosko-
nalonej jakości światła i opatentowanemu 
systemowi wymiany końcówki

• Łatwy w użyciu  - 37 wstępnie zaprogramowa-
nych ustawień

ZOBACZ FILM

CZYTAJ WIĘCEJ

eXPeRt lase
Nowy laser diodowy KaVo

obraz rzeczywisty                      obraz z DIAGNOcam

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

cena: 19 900 zł

3316 zł x 6

cena: 19 900 zł

3316 zł x 6

cena: 15 500 zł

2583 zł x 6
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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

Z DRUKARKĄ, 18L, 24L 

Przeznaczony specjalnie dla lekarzy dentystów. Suszy próż-
niowo, posiada frakcyjną próżnię wstępną. Gwarancją 
prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji jest całkowi-
cie skomputeryzowany system monitorowania i sterowania 
każdym procesem i funkcją autoklawu. Dzięki nowemu sys-
temowi ogrzewania drastycznie skraca on fazę podgrzewa-
nia wstępnego. Posiada certyfikowaną komorę ze stali nie-
rdzewnej i filtr bakteriologiczny.

Europa B Evo 18l – 13.500 pln brutto
Europa B Evo 24l – 19.500 pln brutto

Z kartą SD do zapisywania danych, 18l, 24l
 
Jako pierwszy autoklaw Europa B Pro został wyposażony w 
kartę SD z możliwością zapisu danych, a następnie przeno-
szenia ich do komputera co znaczne ułatwia pracę w gabi-
necie i skraca czas obsługi. 
Aktualizacja oprogramowania w autoklawie odbywa się po-
przez włożenie specjalnej karty SD. Urządzenie wyposażone 
w system P.I.D.- monitorowanie i sterowanie każdym proce-
sem autoklawu.

Europa B Pro 18l – 14.900 pln brutto
Europa B Pro 24l – 21.000 pln brutto

AUTOKLAW EUROPA B EVO AUTOKLAW EUROPA B PRO

Inkubator do ampułkowych testów biologicznych  Cena:  850 zł
(dostępny w 2 wersjach: podłączany do autoklawu lub do zasilania)

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!
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NOWOŚĆ

KONFIGURACJA
• Podgrzewacz do wody do instrumentów i do kubka
• Lewy i prawy odchylany podłokietnik fotela
• Ramię asysty z regulacją wysokości
• Fotelik Kavo Physio Evo

INTUICYJNA OBSŁUGA
Nowy unit E50 Life oferuje najwyższą technologię z najprostszą 
obsługą. Monitor do wyboru i kontroli parametrów jest przejrzysty 
i uporządkowany, intuicyjnie prowadzi Cię do celu. Bezpośrednie 
przyciski funkcji gwarantują szybki i efektywny przebieg pracy.

NOWY FOTEL
• nowy smukły kształt fotela, miękka tapicerka i ergonomiczny 

kształt zwiększa komfort pacjenta
• dwuprzegubowy zagłówek z obracaną poduszką
• oparcie typu Progress daje zapewnia optymalną pozycję pracy 

i większy dostęp do pacjenta
• wysokość regulowana w zakresie 35-83 cm
• udźwig pacjenta to aż 180 kg!
• zintegrowany ruch do pozycji Trendelenburga

KONSOLA LEKARZA
• z 5 rękawami od góry lub od dołu, z możliwością rozbudowy do 

6 instrumentów, łatwa adaptacja do przyszłych potrzeb

• profesjonalne instrumentarium: mikrosilnik Endo, skaler Piezo-
LED,

• duży promień zakresu ruchu ramienia oraz długie na 90 cm 
rękawy instrumentów zapewniają dużą przestrzeń zabiegową

• Oprogramowanie Conexio – obsługiwane z panelu lekarza dla 
cyfrowego podglądu i zapisu w karcie pacjenta przebiegu i wy-
ników leczenia, komunikacja z pacjentem na podstawie uzyska-
nych zdjęć (ERGOcam, DIAGNOcam). 

HIGIENA
• ciągła oraz intensywna dezynfekcja
• automatyczne przepłukiwanie rękawów
• zdejmowalne i sterylizowane newralgiczne elementy unitu
• bezdotykowe uruchamianie lampy operacyjnej.

WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK NOŻNY
- wygoda i komfort pracy

Pracuję tak jak lubię…

Twój styl życia jest częścią 
Ciebie, a jego elementem 

jest także Twój gabinet, 
który odzwierciedla Twoje 
upodobania 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.

nowe kolory tapicerki:
cognac i marshalrot

Unit KaVo Estetica E50 Life

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!
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Pulpit lekarza
z rękawami od dołu 

Pulpit asysty 

Wielofunkcyjny
Sterownik nożny

NIEZAWODNA JAKOŚĆ W PRZYSTĘPNEJ CENIE!
 Estetica E30

IDEALNY WYBÓR! BESTSELLER W EUROPIE!
 Primus 1058

Doskonała ergonomia przy każdym 
zabiegu:
idealnie wyważone uchwyty rękawów,
maksymalna długość wyciągania rękawów 
instrumentów wynosząca 90 cm.

Wersja T z rękawami od dołu
- więcej wolnej przestrzeni.

Kompaktowy pulpit lekarza zapewnia
dużą swobodę ruchu podczas wykonywania 
zabiegów i zdrową, naturalną pozycję ciała.
Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi wszystkie 
funkcje pulpitu są widoczne i czytelne.

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!
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Kazimierz Klimczuk  - tel. 602 315 944
Milena Czaplicka  - tel. 668 355 406  
Marcin Grygorczuk  - tel. 784 066 925

O szczegółach dowiesz się
u naszego doradcy:
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Aparat RtG do zdjęć 
wewnątrzustnych
GeNDeX expert Dc
l Wiodąca technologia
l Udowodniona niezawodność
l Najnowszy cyfrowy panel kontrolny
l Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości: rozmiar 

ogniska 0,4 mm (wyjątkowo ostre zdjęcia)
l Kompatybilne z sensorami, PSP i fi lmami
l Zwiększona produktywność: głowica Quickset dla 

zwiększenia wydajności (sterownik na głowicy)
l Specjalne ustawienia programów
l 3 długości ramienia: 140 cm, 165 cm, 191 cm 
l Gwarancja: 2 lata.

Skaner płytek fosforowych
Gendex GXPS-500
l Cyfrowy skaner płytek fosforowych GXPS-500 

łączy zalety wykonywania zdjęć na kliszy RTG z 
najnowszym systemem cyfrowym.

l Skaner Gendex GXPS-500 pozwala obniżyć wy-
datki, zaoszczędzić czas i wyeliminować błędy 
związane z tradycyjną obróbką klisz, jednocze-
śnie skutecznie rozwijając Twoją praktykę.

l Skaner współpracuje z oprogramowaniem Gen-
dexVixWin™ (dołączonym do urządzenia) dzięki 
czemu można włączyć go do sieci z innymi, już 
funkcjonującymi w Państwa praktyce urządze-
niami RTG.

+ +

zestaw i
Radiografi a GXS-700 Size 1, komputer MSI,
aparat RTG Expert DC 

zestaw ii
Radiografi a GXS-700Size 1, komputer MSI, aparat RTG Expert DC 
+ kamera wewnątrzustna GXC-300

                                                                 

Radiografi a przewodowa 
cyfrowa Gendex
GXS-700 Size1
GXS-700 fi rmy Gendex jest radiografi ą przewodo-
wą z czujnikiem typu CMOS wykonanym w uni-
kalnej technologii CsI „micro-columnar structure” 
o bardzo wysokiej rozdzielczości w połączeniu z 
warstwą fi brooptyczną. Jego unikalną zaletą jest 
niezwykła łatwość użycia także dla osób, które nie 
mają doświadczenia również w obsłudze kompu-
tera.

+ + +

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

cena: 31 800 zł

5300 zł x 6

cena: 33000 zł

5500 zł x 6

cena: 13 800 zł

2300 zł x 6
cena: 16 900 zł

2816 zł x 6
cena: 22 500 zł

3750 zł x 6
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P A N t O M O G R A F i A  c y F R O W A  2 D  i  3 D

SiłA WyBORU

TOMOGRAF 3-D
o stożkowej wiązce,
pełen najnowszych rozwiązań
technologicznych.
Pole obrazowania max 17 x 23 cm

Pantomografi a, cefalometria, 3D
Przyszłość obrazowania zaczyna się dzisiaj

tomografi a

 GENDEX GXDP-800

 GENDEX icAt FLX

Gendex GXDP-800 to najnowszej generacji aparat RTG do wykony-
wania zdjęć pantomografi cznych, cefalometrycznych oraz tomo-
grafi cznych w technologii wiązki stożkowej. Wielosilnikowa głowi-
ca sterowana komputerem może wykonywać skomplikowany ruch 
w płaszczyźnie poziomej, co pozwala na uzyskiwanie bardzo dużej 
ilości różnych projekcji, w tym tomografi i CBCT o zmiennych polach 
widzenia 5x5cm, 6x8cm, 8x8cm i max. 8x15 cm.

Szkolenie praktyczne po około 3 m-cach od montażu, obej-
mujące obsługę urządzenia (dostępne programy ekspozycji 
wraz z prawidłowym pozycjonowaniem) oraz pracę z opro-
gramowaniem dostarczonym z aparatem (szkolenie prze-
prowadza lek. dent. Mateusz Szkliniarz).

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!
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Kazimierz Klimczuk  - tel. 602 315 944
Milena Czaplicka  - tel. 668 355 406  
Marcin Grygorczuk  - tel. 784 066 925

O szczegółach dowiesz się
u naszego doradcy:
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Sprawdź atrakcyjne pakiety:
Leica Value   Leica Advanced I
Leica Advanced II  High End

LEICA M320

Zaprojektowano
dla stomatologów

 Pakiet Value Pakiet Advanced I Pakiet Advanced II Pakiet High End

Mikroskop Leica M320 wyposażony w ramię z pionowym lub skośnym uchwytem. 
Przystosowany do montażu na statywie, ścianie lub  sufi cie.

l l l l

Optyka bez kamery l l
Kamera Full HD z pilotem l l

Centralny uchwyt dla wersji z ramieniem pionowym lub dwa boczne uchwyty dla wersji z 
ramieniem skośnym. 

l l l l

Pochyły binokular 45° l l

Binokular o zmiennym kącie 0-180° l l

Okular 10x/21B, - 2 sztuki l

Okular 12.5x/17B, - 2 sztuki l l l

ErgonOpticDent - umożliwia obrót binokularu. Zwiększa ergonomię pracy. l

ErgoWedge - umożliwia pochylenie binokularu w zakresie 5-25° l

Obiektyw f = 250mm z manualną regulacją ostrości obrazu l l l l

Szkło ochronne - 5 sztuk l l l l

Dodatkowe obciążenie statywu jezdnego l l

Osłona przed kurzem l l l l

Przewód wideo HDMI, długość 10m; Przewód USB, długość 3m l l

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!
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Master Flux Plus Niezawodne urządzenie przydatne 
w każdej praktyce dentystycznej. Szybko i skutecznie 
uspokaja nawet największych dentofobików zarówno 
dzieci jak i dorosłych, pozwalając lekarzowi spokojnie 
przeprowadzić zabieg. Dzięki mobilnej obudowie urzą-
dzenie można swobodnie przewozić między gabinetami.

Master FluxPlus otrzymał 1. Miejsce
w konkursie na najlepsze urządzenie
podczas Expo-Dent 2015.

Odwiedź nas na

stoiskoD 37

Odwiedź nas na

ce
n

a 
zł

 

17,40

Maseczka jednorazowa 
dla pacjenta – 1 szt.
Dostępne w rozmiarach S, M, L 

Ulotki informacyjne 
na temat sedacji
Opakowanie – 500 szt.

ce
n

a 
zł

 

50

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

TERMINARZ SZKOLEŃ
z dr n.med. Barbarą Szafrańską:

1. Kurs Stomatologia bez bólu!
27.02.2016 – Toruń; Zapisy: 56 6225169
2. Krakdent, wszystkie dni.
Cena: 50 zł tylko do 1 marca 2016! Zapisy: 604 305 778
lub marketing@dentomax.pl
3. Warsztaty praktyczne w całej Polsce!
Zadzwoń po szczegóły: 668 355 406 Milena Czaplicka

Zamów Master Flux’a
w dowolnym kolorze
z palety RAL. 
Zmiana koloru w cenie urządzenia-

Oszczędź aż 1000 zł!

Zmieñ swój gabinet
 i wyró¿nij siê 
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cena: 18 000 zł

3000 zł x 6

Kazimierz Klimczuk  - tel. 602 315 944
Milena Czaplicka  - tel. 668 355 406  
Marcin Grygorczuk  - tel. 784 066 925

O szczegółach dowiesz się
u naszego doradcy:
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PODGRZeWaNie
umożliwia pierwszą

statyczną
dekontaminację

ODGaZOWaNie
impulsy usuwają

gazy, aby poprawić
efektywność mycia

MYcie
ULTRADŹWIĘKOWE
czas mycia może być

programowany
od 5 do 30 minut

OPRÓŻNIANIE
usuwane są wszelkie

zanieczyszczenia

PŁUKANIE
intensywne za pomocą

systemu dysz pod
ciśnieniem. Woda

jest usuwana

sUsZeNie
przepływem gorącego

powietrza

MUlTiSTERil
Automatyczny dezynfektor ultradźwiękowy
fi rmy

Promocja! W zestawie taniej
Przy zakupie dowolnego urządzenia
z gazetki Dentomax News 1/2016
o wartości powyżej 15 000 zł
Multisteril otrzymasz

za jedyne 9 999 zł

 ETAPY PRAcY MUlTiSTERilA

Kup urządzenie z możliwością zwrotu w ciągu 30 dni

Multisteril + 6 litrów płynu
do myjek ultradźwiękowych  

Kup automatyczny dezynfektor ultradźwiękowy Multisteril,
a otrzymasz 6 litrów płynu do myjek ultradźwiękowych 

Multisteril CD ctrl+alt - GRAtiS!

cena: 13 500 zł

2250 zł x 6

MULTISTERIL
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za 9999zł99999999

RATY

na 6 m-cy!

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!


