
Razem! Dla zdrowych uśmiechów

BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

w
w

w
.d

en
to

m
ax

.p
l

Nowy aparat RTG Gendex GXIO-770 str. 3

Przegląd autoklawów str. 4-5

RTG na co dzień str. 7

NEWS

NR 03(26)2016  

WRZESIEń-PAźDZIERNIK 2016

Nowy aparat RTG  

Gendex 
GXIO-770

RATY

6x0%

Bez odsetek, bez prowizji, 
bez umów!

PREMIERA



NR 03(26)/2016 l DENTOMAX NEWS2
Firma Dentomax nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Informacje zawarte w magazynie mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową 

w rozumieniu art. 66 kodeksu Cywilnego. Ceny brutto podane do celów orientacyjnych mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

DENTOMAX NEWS
Wydawca: Dentomax Klimczuk i Wspólnicy sp. k.
Redaktor naczelny:
Janusz Mroczkowski, Agencja Publicum
tel. 501 03 58 53, pr@publicum.pl, www.publicum.pl
Reklama i marketing:
email: dentomax@dentomax.pl
Druk:
Zakład Poligraficzny Buniak Druk s.c.

Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych 
oraz ma prawo odmówienia ich publikacji bez podania 
przyczyny. Reprodukcja i/lub przedruk wyłącznie za zgodą 
Wydawcy.

NASI PRzEDSTAWIcIElE
warmińsko-mazurskie, podlaskie

Hanna
Domagała

tel. 600 096 966
hanna@dentomax.pl

podlaskie

Anna 
Wasilewska

tel. 602 470 800
podlasie@dentomax.pl

DoRaDca sPRzęToWY

Piotr 
Łapiński

tel. 696 182 589
p.lapinski@dentomax.pl

Klimczuk i Wspólnicy sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok, 
tel.:85 740 36 90,  fax:85 743 79 98, 
dentomax@dentomax.pl
www.dentomax.pl
www.sklep.dentomax.pl

warmińsko-mazurskie, podlaskie

tel. 692 887 387
DoRaDca sPRzęToWY

Milena 
czaplicka

tel. 668 355 406
m.czaplicka@dentomax.pl

DoRaDca sPRzęToWY

Marcin  
Grygorczuk

tel. 784 066 925
m.grygorczuk@dentomax.pl

DziaŁ zamóWień
85 740 36 90, 85 93 94 95
85 74 13 377
Katarzyna Szymańska
kom. 662 290 111; zamowienia@dentomax.pl
Marcin Klimczuk
kom. 608 460 302; marcin@dentomax.pl

PREzES

Kazimierz Klimczuk
tel. 602 315 944

kujawsko-pomorskie, wielkopolskie

Katarzyna 
olszewska

tel. 668 849 944
kujawy@dentomax.pl

CZYTAJ NASZ FIRMOWY BLOG: 
http://dentomax.blogspot.com/

DOŁĄCZ DO NAS:
facebook.com/dentomaxspk

Razem! Dla zdrowych uśmiechów.

Laboratorium protetyczne Labestetic
tel. 608 038 833

tel. 604 171 017
www.szkolenia.dentomax.pl

szkolenia DENTOMAX

Dentysto, spójrz w stronę turysty
Wpływ na boom w turystyce stomatologicznej 

mają opinie, z jakimi do swoich krajów wracają 
obcokrajowcy. Jeden Brytyjczyk, który leczył 
zęby w Polsce potrafi do tego samego namówić 
nawet pięć osób.(...). Nie tylko morze, góry i je-
ziora są atrakcją turystyczną Polski, także fotele 
stomatologiczne przyciągają obcokrajowców, 
którzy leczą u nas swoje zęby. Z roku na rok sta-
jemy się coraz popularniejsi, już nie tylko wśród 
Niemców czy Brytyjczyków,. Polska stała się 
także modnym kierunkiem turystyki stomatolo-
gicznej wśród Norwegów, Szwedów i Duńczy-
ków. Powód? Ceny leczenia w takich miastach 
jak Warszawa, Kraków czy Wrocław są nawet 
o 50 proc. niższe, a jakość jest niejednokrotnie 
wyższa niż na zachodzie Europy. 

Źródło: infodent24.pl

Boom na ortodontów i środki 
do wybielania zębów

Roczny wskaźnik wzrostu na rynku produk-
tów higieny jamy ustnej do 2020 r. wzrośnie o 
ponad 4 proc. A to za sprawą popytu na produkty 
podstawowe i luksusowe, a także na usługi sto-
matologii estetycznej oraz marketing i promocje.

Podstawowe produkty, takie jak środki do 
wybielania zębów i środki przeznaczone do pro-
tez stanowiły ponad 34 proc. rynku w 2015 r. 
Według prognoz udział sektora tych produktów 
będzie rósł nadal. Eksperci z brytyjskiej firmy 
Technavio twierdzą, że klienci będą skłonni pła-
cić za te produkty więcej, ponieważ polepsza się 
ich jakość, działanie i trwałość.

Źródło: infodent24.pl

Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny - fdi w tym roku odbywa się w Polsce, w 
Poznaniu. Dentomax również będzie obecny wśród wystawców na tej najważniejszej im-
prezie dla całego środowiska stomatologicznego.
FDI to największe wydarzenie w branży stomatologicznej na świecie. Kongres 
to nie tylko wyjątkowe spotkanie o charakterze naukowym oraz obrady Świato-
wego Parlamentu Stomatologicznego FDI, ale (przynajmniej dla wielu) przede 
wszystkim towarzysząca mu wystawa sprzętu stomatologicznego i materiałów. 
W kongresie, według szacunku organizatorów udział może wziąć ponad 12 tys. osób, z 
czego duża część – z całego świata, wszak FDI jest najstarszą i największą organizacją le-
karsko-dentystyczną na świecie, zrzeszającą ponad 200 krajowych organizacji stomatolo-
gicznych, reprezentującą ponad milion lekarzy dentystów z całego globu!

FDI
hala 8A 

stoisko A100

Dentomax 
na FDI 2016 
w Poznaniu

sz
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aleksiejuk
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serwis@dentomax.pl
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GXIO-770 Gendex to aparat o napięciu 
anodowym 60 lub 70kV. Sprzęt został 
wyposażony w specjalny generator 

wysokiej częstotliwości, który emituje spójną 
wiązkę promieniowania. Zastosowana techno-
logia pozwala w znacznym stopniu ograniczyć 

dawki pochłaniane przez skórę pacjenta, nawet 
na poziomie do 30% w stosunku do aparatów 
zmiennoprądowych. 

Sprzęt posiada zdefiniowane i zaprogramo-
wane czasy naświetlania dla poszczególnych 
zębów. Rozwiązanie to pozwala na wybór para-

metrów ekspozycji w niezwykle prosty, szybki i 
intuicyjny sposób - poprzez naciśnięcie jednego 
przycisku. 

Nowy aparat RTG jest przystosowany do 
współpracy z dowolnym systemem radiografii 
cyfrowej. To ważne, bo dziś już większość ga-
binetów na dobre pożegnała się z tradycyjnymi 
kliszami fotograficznymi. 

Sprzęt charakteryzuje się rozmiarem ogni-
ska 0,7 x 0,7mm IEC 336/1993. Powierzch-
nia wynosi 0,49 mm co gwarantuje nieza-
wodność i trwałość lampy RTG. Urządzenie 
zostało zaprojektowane w wersji z mocowa-
niem ściennym, przy pomocy trzech dostęp-
nych długości ramion, który również zwraca 
uwagę, bowiem maksymalny, efektywny za-
sięg to aż 216 cm.

Trwała, solidna metalowa konstrukcja ra-
mienia gwarantuje niezawodność. Jednak to nie 
wszystko. Nowy Gendex do zdjęć punktowych 
posiada wbudowany system „anti-drift”. To 
ciekawa funkcja, która umożliwia łatwe i precy-
zyjne pozycjonowanie głowicy, dając przy tym 
powtarzalność zdjęć.

GIXO-770 to nie tylko sprzęt trwały, nieza-
wodny i precyzyjny, ale również bezpieczny. 
Wbudowana, stała, wewnętrzna, mikroproceso-
rowa kontrola sprawności urządzenia i popraw-
ności jego obsługi zapewnia pracę efektywną ale 
i bezpieczną. 

W najnowszym modelu Gendex jeszcze bar-
dziej zwrócono uwagę na niezawodność ukła-
dów elektronicznych. Cyfrowe serce urządzenia 
umieszczono bowiem w ramieniu poziomym 
aparatu, dzięki czemu jego elektronika została 
jeszcze lepiej zabezpieczona na wypadek wszel-
kich uszkodzeń mechanicznych. 

Obsługa RTG jest – podobnie jak we 
wszystkich urządzeniach sygnowanych mar-
ką Gendex – intuicyjna i prosta. Przejrzysty, 
cyfrowy panel sterowania pokazuje wszystkie 
kluczowe informacje, łącznie z monitorowa-
niem dawek DAP, które są prezentowane na 
wyświetlaczu. 

Dla jeszcze większej wygody obsługi sprzętu, 
klienci mają możliwość indywidualnego doboru 
kształtu tubusa głowicy – który może być okrą-
gły lub prostokątny. 

aparat GXio-770 jest dostępny 
z fartuchem ochronnym w cenie 
12 000 zł oraz w atrakcyjnych 
zestawach z RVG i komputerem 
MSI.

szczegóły na stronie 30.

GXIO-770 marki Gendex to najnowszy aparat RTG 

do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych. Dzięki niemu 

możliwe jest wykonywanie projekcji pojedynczych zębów, 

zgryzowych oraz zgryzowo-skrzydłowych. Wszystko zaś 

odbywa się w technice równoległej lub kąta prostego.

Nowy aparat RTG 
GXIO-770

? ?TARGI  /  cIEKAWOSTKI RADIOlOGIA
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Włoska firma – Tecno – Gaz - która 
słynie z produkcji niezawodnych 
urządzeń tego rodzaju, wprowadzi-

ła na rynek nową linię autoklawów – ONYX. 
Decydując się na zakup konkretnego modelu, 
warto przedtem przyjrzeć dość dokładnie jak 
nowe urządzenia prezentują się na tle innych 
urządzeń.

autoklaw prawdziwego 
profesjonalisty

Zanim jednak bliżej przyjrzymy się ONYX-
-owi, najpierw przeanalizujmy cechy dwóch 
dotychczasowych modeli serii Europa – B Pro 
i B Evo. Autoklaw Europa B Pro - model wy-
różnia atrakcyjny stosunek jakości do ceny. 
Cechuje go prosta i intuicyjna obsługa. Stero-
wanie odbywa się poprzez przyciśnięcie jed-
nego przycisku do wyboru cyklu, a następnie 
drugiego – do rozpoczęcia procesu. 

Co ciekawe, niezależnie od wybranego cy-
klu, autoklaw realizuje procedury wyłącznie 
w klasie B, co oznacza, że nawet w przypadku 
wyboru złego programu, sterylizacja zostanie 
i tak przeprowadzona w prawidłowy sposób. 
Urządzenie posiada slot kart pamięci SD, na 
których są zapisywane wszystkie dane. Karta 
SD wykorzystywana jest również do aktualiza-
cji oprogramowania. Wystarczy włożyć kartę z 
zapisaną nową wersją systemu i… to wszystko! 

Sprzęt został wyposażony w system mo-
nitorowania i sterowania każdym procesem, 
co gwarantuje odpowiedni poziom bezpie-
czeństwa. Zamontowano w nim też specjalne, 
potrójne zabezpieczenie drzwi i nowy system 
chłodzenia z podwójną chłodnicą. Warto zara-
zem zwrócić uwagę, na automatyczne wypozio-
mowanie baryczne, które zostaje zaktywowane 
przy pierwszym uruchomieniu, bez interwencji 
ze strony serwisu. Europa B Pro występuje w 
dwóch wersjach pojemności – 18-litrowej lub 
24-litrowej. 

europa B evo – najpopularniejszy 
w europie!

Autoklaw Europa B jest dostępny w wersji 
18 i 24-litrowej. Na szczególną uwagę za-
sługuje suszenie próżniowe – sprzęt posiada 
frakcyjną próżnię wstępną. Podobnie jak w 
przypadku modelu B Pro, nad bezpieczeń-
stwem i prawidłowością przebiegu procesu, 
czuwa system monitorowania i sterowania – 
P.I.D. 

System diagnozuje i minimalizuje wpływ 
ewentualnych nieprawidłowości oraz moni-
toruje wszelkie błędy i ostrzeżenia w czasie 
rzeczywistym. Takie rozwiązanie gwarantuje 
niezawodność, a przede wszystkim pewność, 
że proces sterylizacji odbywa się w prawidłowy 
i bezpieczny sposób.

Zainstalowany w tym modelu zmodyfiko-
wany system ogrzewania, istotnie skraca czas 
podgrzewania wstępnego, co wpływa na ogól-
ny czas przeprowadzenia procesu sterylizacji. 

Autoklaw nie jest wyposażony w slot kart 
SD. Posiada natomiast klasyczną drukarkę 
oraz port umożliwiający podłączenie go do 
komputera. Autoklaw Europa B Evo ma przy 
tym wbudowany system uzdatniania wody 
PURA, który istotnie wpływa na wydłużenie 
jego trwałości.

oNYX – nowe spojrzenie 
na sterylizację

Europa B Evo był przez lata najchętniej 
wybieranym produktem tego typu w Europie. 
Wraz z wprowadzeniem do oferty autoklawów 
ONYX, istnieje szansa, że urządzenia te pobiją 
rekord popularności modelu B Evo. Co ważne, 
firma jednocześnie nie wycofuje ze sprzedaży 
dotychczasowej linii swoich wyrobów. Czy 
ONYX dorówna legendzie i będzie tak popu-
larny jak B Evo? To się dopiero okaże. Spójrz-
my zatem co oferuje nowy autoklaw firmy Tec-
no – Gaz.

ONYX charakteryzuje się pełną automatyką 
wszystkich procesów oraz znacznym tempem 
pracy. Dzięki zmienionej konstrukcji projek-
tantom z Tecno – Gazu udało się jeszcze bar-
dziej ograniczyć i zautomatyzować proces po-
boru wody dzięki wbudowanej, cichej pompie 
próżniowej. 

Autoklaw posiada system PHD z funkcją 
podgrzewania wody „stand-by”. To wyjątkowo 
przydatne rozwiązanie, bowiem skraca czas cy-
klu średnioaż o 30% w porównaniu do innych 
wyrobów tego typu. 

ONYX wyróżniasię przy tym 
większym wkładem w stosunku do in-
nych urządzeń znajdującychsię na rynku o 
zbliżonejpojemności, co dodatkowo przyspie-
sza pracę czyniąc ją bardziej efektywną.

Autoklaw ONYX jest dostępny w trzech 
wersjach pojemności: 18, 22 i 24l. Dopusz-
czalna masa wkładu wynosi odpowiednio: 5kg, 

W zasadzie żaden gabinet stomatologiczny nie może się obejść bez autoklawu. 

Poza nielicznymi przypadkami, w których lekarze zlecają sterylizację narzędzi 

zewnętrznym placówkom, autoklaw jest sprzętem należącym do standardowego 

wyposażenia każdej kliniki. 

Przegląd autoklaw ów Tecno-Gaz
?sTeRYlizacja
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7kg, 8kg. Zgodnie z tym parametrem, urządze-
nia występują w trzech oznaczeniach Onyx 5.0, 
Onyx 7.0 oraz Onyx 8.0.

siedem cykli – to jest wybór!
Użytkownicy posiadają możliwość wyboru 

aż 7 cykli sterylizacji. Dzięki temu sposób wy-
boru trybu pracy i jest zależny od operatora i 
może on dobrać cykl dokładnie do swoich wła-
snych wymagań i potrzeb.

Nowy autoklaw Tecno – Gaz ma wbudo-
wany, czytelny i intuicyjny wyświetlacz, wy-
godny czytnik kart SD, na której zapisywane 
są dane sterylizacji, pozwalając tym samym 
na ich odczyt i archiwizację w komputerze. 
Co jest już standardem w produktach Tecno 
– Gaz, urządzenie zostało wyposażone w sys-
tem P.I.D. polegający na kontroli poprawności 
procesu. Istnieje możliwość zakupu urządze-
nia razem z systemem odwróconej osmozy 
PURA. 

We współczesnym gabinecie stomatolo-
gicznym,podobnie jak w wielu „cywilnych” 
przedsiębiorstwach coraz częściej zwracamy 
uwagę na efektywność pracy, jej tempo i moż-
liwości w zakresie redukcji niepotrzebnych 
kosztów. 

Pisząc o autoklawach należy pamiętać o 
urządzeniu, które dodatkowo usprawnia cały 
proces przygotowywania instrumentów do 
ponownego użycia. Mowa o Multisteril firmy 
Tecno – Gaz.

multisteri - efektywnie, szybciej, 
taniej – pomyśl nie tylko 
o autoklawie! 

Multisteril w sposób automatyczny wykonu-
je szereg procedur związanych z przygotowa-

niem narzędzi do sterylizacji, a które zwykle 
przeprowadza asystentka.

Zaprojektowane przez Tecno - Gaz urządze-
nie jest rewolucyjne i unikatowe na świecie. 
Realizuje wstępne etapy cyklu sterylizacyjne-
go w całkowitej zgodzie z procedurami, bez 
udziału człowieka. Wykorzystanie sprzętu do 
tych czynności zmniejsza ryzyko błędu perso-
nelu oraz znacznie skraca czas potrzebny do 
przygotowania narzędzi do sterylizacji. Cieka-
we? Oczywiście! A co najważniejsze przynosi 
realne i wymierne korzyści, tak organizacyjne 
jak i finansowe, ponieważ zastępując w wielu 
mozolnych i czasochłonnych czynnościach 
asystę, pozwala na jeszcze lepsze zarządza-
nie czasem personelu, który w tym momencie 
może zająć się innymi zadaniami.

Wśród całego katalogu zalet, w pierwszej 
kolejności należy wskazać przede wszystkim 
znaczną oszczędność miejsca i czasu. Standar-
dowo poszczególne etapy wstępne odbywają 
się przy użyciu kilku instrumentów. Wszystko 
spoczywa też na barkach personelu pomocni-
czego. Dzięki Multisteril te same czynności 
odbywają się automatycznie. 

Po drugie, to kwestia czasu. Podczas gdy 
sprzęt przeprowadza kolejne procedury, asy-
stentka może skupić się na innych czynno-
ściach, bez potrzeby rozpraszania swojej uwagi 
i energii. Krótko mówiąc Multisteril pozwala 
na większą efektywność pracy i gospodarowa-
nie personelem.

Kolejna kwestia to problem z korozją na-
rzędzi. Przyczyna tkwi zwykle w niewłaści-
wym suszeniu. Aby uniknąć rdzy wiele gabi-
netów używa do mycia wody destylowanej. 
Zaś suszenie odbywa się tradycyjnie.

Zakup wody to kolejne koszty. Korzyst-
niejszym rozwiązaniem jest zakup destylar-
ki, ale to powoduje, że w gabinecie przyby-
wa nam następne urządzenie, które trzeba 
konserwować. Jak widać tradycyjny spo-
sób mycia i suszenia jest mało efektywny 
i drogi. Włoski sprzęt ma wbudowaną silną 
grzałkę, dzięki której narzędzia w krótkim 
czasie są idealnie suche i gotowe do pakie-
towania. 

Pełna automatyka, wygoda 
i bezpieczeństwo

To pierwsze urządzenie wielofunkcyjne, 
które automatycznie wykonuje najbardziej kry-
tyczne i skomplikowane fazy cyklu steryliza-
cji. Jego obsługa jest przy tym banalnie prosta. 

Wystarczy umieścić instrumenty w specjalnej 
wanience, a Multisteril automatycznie prze-
prowadzi dezynfekcję, płukanie, czyszczenie 
ultradźwiękowe i suszenie. Bez dotykania cze-
gokolwiek, bez pomocy użytkownika, bez ze-
wnętrznego zanieczyszczenia. Tak by procedu-
ry zostały wykonane prawidłowo, bez błędów 
lub zaniedbań.

Ponadto, ponieważ skażone materiały nie 

są obsługiwane lub przenoszone ręcznie uni-
ka się wypadków w miejscu pracy, a wszyst-
kie procesy są zarządzane automatycznie, 
które nie wymagają uwagi się ze strony ope-
ratora.

Cały proces wyklucza stałą obecność perso-
nelu, dozowanie płynów jest automatycznie, a 
na koniec cyklu nie wymagane jest czyszcze-
nie czy dezynfekcja. Prowadzi to do znacznych 
oszczędności. Zakup urządzenia zwraca się w 
krótkim czasie. Można mieć całkowitą pew-
ność, że protokół sterylizacji jest realizowany 
prawidłowo, zgodnie z procedurami i wytycz-
nymi.

Multisteril jest podłączony do zasilania i 
wody. To wszystko. Urządzenie nie wymaga 
żadnych dodatkowych, specjalnych instala-
cji. Jest wyposażony w wewnętrzny zbiornik 
na płyn do czyszczenia ultradźwiękowego, 
który podawany jest automatycznie przez 
system. Dodatkowo wewnątrz obudowy za-
montowano kosz na instrumenty o pojem-
ności 4,5 litra. Wyrafinowana elektronika 
steruje i zarządza funkcjami urządzenia oraz 
oferuje wybór jednego z 3 programów. Ob-
sługa jest intuicyjna. 

Przegląd autoklaw ów Tecno-Gaz
? ?sTeRYlizacjasTeRYlizacja
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ZGRANY DUET DENTYSTA 
I FIZJOTERPEUTA - 
interdyscyplinarne podejście do 
leczenia dysfunkcji czaszkowo-
żuchwowo- kręgosłupowej.
Termin: 03/09/2016, godz: 09:00 - 18:00
Miejsce: Dentomax, Białystok 
Prowadzący: lek. dent. Iwona 
Iwanowicz, mgr fizjoterapeuta Karol 
Gorzechowski 
Punkty: 8 Cena: 900 zł. 
1. Zdrowie biomechaniczne człowieka – najważ-
niejsze, a bardzo często pomijane w leczeniu
2. Płaszczyzny i elementy strukturalne w narządzie 
ruchu i żucia. Sprzężenia gładkie i niegładkie
3. Pozycja szczęki i żuchwy, a postawa ciała i funk-
cjonowanie SSŻ
4. Wady zgryzu zębowe i kostne, zniekształcenia 
czaszkowe – inne spojrzenie na problemy orto-
dontyczne
5. Staw skroniowo-żuchwowy – nie taki diabeł 
straszny jak go malują: najważniejsze elementy 
strukturalne i mechanika; patologiczne odgłosy w 
SSŻ; przemieszczenie krążka z odzyskaniem i bez 
odzyskania; pojęcie dewiacji i defleksji
6. Badanie stomatologiczne zewnątrzustne i we-
wnątrzustne ,badanie fizjoterapeutyczne ”test 
szpatułkowy”
7. Pojęcie zgryzu neuromięśniowego (Aqualiser)
8. Wywiad pod kątem występowania dysfunkcji 
czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowej.
9. Co wpływa na prawidłowy stan narządu ruchu i 
żucia człowieka od momentu narodzin do późnej 
starości, czynniki wstępujące i zstępujące.
10. Jak może pomóc duet dentysta – fizjoterapeuta 
w takich dolegliwościach jak:
– bóle i zawroty głowy, omdlenia,
– bóle kręgosłupa, itp.
11. Techniki fizjoterapeutyczne do wykorzystania 
przez lekarza dentystę w gabinecie, postepowanie 
przy szczękościsku,
12. Praca w zespole terapeutycznym: stomatolog, 
fizjoterapeuta, ortopeda, logopeda, dietetyk, psy-
cholog, laryngolog, neurolog.
13. Szyna, aparat ortodontyczny, nadbudowa 
kompozytowa, protetyka, leczenie kombinowane – 
możliwości terapeutyczne dentysty.
14. Przyczyny psychogenne dysfunkcji czaszkowo-
-żuchwowo-kręgosłupowej
15. Planowanie zespołowego leczenia.
16. Prezentacja przypadków własnych pacjentów z 
dysfunkcją czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupową

Warsztaty praktyczne 
dla asystentek/higienistek: 
Piaskowanie, koferdam
Termin: 17/09/2016, godz: 10:00 - 15:00
Miejsce: Dentomax, Białystok
Prowadzący: mgr Magdalena Janowska, 
specj.higieny stom. 
Cena: 350 zł.
1. Praca z koferdamem – przyjemna konieczność-
-Teoria: Co to jest koferdam? Wady i zalety koferdamu, 
rodzaje i zastosowanie koferdamu, koferdam krok po 
kroku, trudne przypadki i rozwiązywanie problemów
Warsztaty: Każdy z uczestników będzie mógł wy-
konać zabieg na przygotowanych fantomach 

Konferencja „Między Zębami”
Termin: 24-25/09/2016, godz.9-18
Miejsce: Dentomax, Białystok
Prowadzący: dr n.med. Adrianna 
Adamek- Mrozowska, dr n.med. Barbara 
Szafrańska, dr n.med. Michał Ganowicz, 
mgr Leoniła Wasiluk, MBA couch Robert 
Krajewski, Agnieszka Zawiślak, Joanna 
Szewczyk
Punkty: 18       Cena: 300 zł przy wpłacie 
do 12 września, później 350 zł.
Sobota 24 września:
godz: 9-13  dr n.med. Adrianna Adamek- Mro-
zowska „Trzy kroki do celu. System Endostar 
E3-Współczesne strategie perfekcyjnego leczenia 
endodontycznego - sprawdzone procedury w 
codziennej praktyce”

Pokaz prowadzącego   podstawy maszynowego 
opracowanie kanałów - wykorzystanie systemu 
narzędzi rotacyjnych Endostar  E3 
godz: 13-14  Agnieszka Zawiślak, Joanna Szewczyk- 
Medyczny Dom Medialny „Zarządzanie Placówką 
Stomatologiczną”
godz: 14-15 MBA Couch Praktyk Biznesowych 
Robert Krajewski „ Lekarz- marketingowiec. Jak 
przekuć wiedzę merytoryczną w finansowy sukces”
godz: 15-18 dr n.med. Barbara Szafrańska „ Prote-
tyka- stałe uzupełnienia- wkłady koronowo- korze-
niowe, korony, mosty w nowoczesnym ujęciu”
Niedziela 25 września: 
godz: 9-11 dr n.med. Michał Ganowicz „Wypełnienie czy 
nakład?- czyli kiedy wypełnienie wystarczy, a kiedy nie...”
godz: 11-15 dr n.med. Adrianna Adamek- Mrozow-
ska „Wypełnianie kanałów bez tajemnic– standardy 
postępowania w różnych sytuacjach klinicznych”
Pokaz Wypełnianie kanału metodą kondensacji 
bocznej gutaperki z wykorzystaniem ćwieków stan-
dardowych i o zwiększonej rozszerzalności
Wypełnianie kanału gutaperką na ciepło – wyko-
rzystanie urządzenia E&Q Master
wypełnianie kanału z wykorzystaniem GuttaFlow
godz: 15-17 mgr Leoniła Wasiluk „Odpowiedzial-
ność cywilna lekarzy dentystów”

Pierwsza pomoc w gabinecie 
stomatologicznym. 
Teoria i warsztaty.
Termin: 01/10/2016, godz: 10:00 - 15:00
Miejsce: Dentomax, Białystok 
Prowadzący: dr hab.n.med. Anna 
Moniuszko- Malinowska 
Punkty: 5 Cena: 250 zł.

Warsztaty praktyczne: Licówki
Termin: 01/10/2016, godz: 14:00 - 19:00
Miejsce: Dentomax, Białystok 
Prowadzący: lek.stom. Danuta Bukowska 
Punkty: 5 Cena: 450 zł 
teoria: (2 godz.)
1. Kwalifikacja pacjenta i planowanie leczenia – 
elementy okluzji.
2. Zasady preparacji pod licówkę, dobór koloru.
3. Przymiarka i cementowanie licówek. 
Warsztaty: (3 godz.)
Uczestnik wykona preparację pod np. 2 licówki, 
następnie wykona je z kompozytu i dobierze kolor 
cementu używając past do przymiarki a następnie 
zacementuje wykonane przez siebie licówki cemen-
tem kompozytowym Mojo.

WARSZTATY PRAKTYCZNE: 
Mosty na podbudowie z włókna 
szklanego.
Termin: 02/10/2016, godz: 09:00 - 14:00
Miejsce: Dentomax, Białystok 
Prowadzący: dr n.med. Danuta Bukowska 
Punkty: 5 Cena: 450 zł.
 1.Uzupełnienie braku międzyzębowego w odcinku 
bocznym – wykonanie mostu  na podbudowie z 
włókna szklanego na modelu.
2.Uzupełnienie braku międzyzębowego w odcinku 
przednim – wykonanie mostu na podbudowie z 
włókna szklanego na modelu.

Warsztaty praktyczne: OKLUZJA
Termin: 02/10/2016, godz: 14:30 - 20:00
Miejsce: Dentomax, Białystok 
Prowadzący: lek.stom.Danuta Bukowska 
Punkty: 5 Cena: 1800 zł. 
 1. Praca z łukiem twarzowym
2. Deprogramacja w praktyce – uczestnicy wykona-
ją na sobie nawzajem.
3. Dokładne badanie pacjenta, różnicowanie pro-
blemów.
4. Wyznaczanie relacji centralnej i pobieranie kę-
sków zgryzowych.
5. Praktyczne oprawianie modeli własnych w arty-
kulatorze wg rejestracji
łukiem twarzowym.

ABC PEDODONCJI- nowy cykl 
szkoleń poświęcony stomatologii 
dziecięcej

Termin: 8/10/2016, godz: 9-18
Miejsce: Dentomax, Białystok
Prowadzący: lek.stom. Marek Olejniczak
Punkty: 8 Cena: 250 zł.
 I część:
•  Przyczyny lęku dentystycznego
• Elementy rozwoju osobowości
• Etapy rozwoju dziecka
• Wzorce zachowań w gabinecie stomatologicznym
• Wpływ rodziców na zachowanie dzieci
• Klasyfikacja pacjentów
• Wpływ relacji pacjent - lekarz dentysta na osią-
gnięcie optymalnych wyników leczenia
• Podstawowe zjawiska w komunikacji
• Techniki niefarmakologiczne przygotowania do 
zabiegów stomatologicznych
• Farmakologiczne przygotowanie do zabiegów 
stomatologicznych
• sedacja płytka, 
• sedacja głęboka 
• znieczulenie ogólne
• Znieczulenie miejscowe u dzieci
II część 
• Etiologia urazów zębów mlecznych i stałych.
• Czy można zapobiegać urazom zębów?
• Czynniki predysponujące do urazowych uszkodzeń 
zębów.
• Epidemiologia urazów zębów mlecznych i stałych.
• Wybrane aspekty badania klinicznego i radiolo-
gicznego pacjentów po urazach.
• Klasyfikacja urazowych uszkodzeń zębów wg. 
Andreasena.
• Pierwsza pomoc po urazie.
• Urazy zębów stałych - postępowanie i leczenie.
• Urazy zębów mlecznych - postępowanie i leczenie.
• Metody szynowania zębów.
• Nowe procedury leczenia w stanach pourazowych 
zębów stałych. 
• Podstawowe zasady i metody odbudowy estetycznej w 
oparciu o osiągnięcia  współczesnej stomatologii. \

Ergonomia w stomatologii, czyli 
jak pracować na 4 ręce. Szkolenie 
dla stomatologów, asystentek i 
higienistek.
Termin: 08/10/2016, godz: 10:00 - 15:00
Miejsce: Dentomax, Białystok 
Prowadzący: mgr Magdalena Janowska, 
spec.higiena stom. 
Cena: 350 zł. 
 teoria i warsztaty praktyczne
– Podstawy ergonomii pracy – zasady ergonomii w 
stomatologii
– Prawidłowa pozycja pacjenta i członków zespołu 
stomatologicznego
– Strefa pracy lekarza i asysty – prawidłowa orga-
nizacja
– Przygotowanie narzędzi do zabiegów endodontycz-
nych, protetycznych, stomatologii zachowawczej
– Przykłady ‘’boxów’’ wykorzystywanych do zabiegów 
endodontycznych
– Podstrefy pracy i prawidłowa lokalizacja poszcze-
gólnych narzędzi

Szkolenie dla lekarzy dentystów, 
higienistek i asystentek 
stomatologicznych
Termin: 09/10/2016, godz: 10:00 - 17:00
Miejsce: Dentomax, Białystok 
Prowadzący: dr Katarzyna Ostrowska, 
spec.higiena stom. 
Cena: 350 zł. 
Modelowa wizyta w samodzielnym gabinecie higieny 
Lakowanie i lakierowanie- po pierwsze profilaktyka 
(połączone z warsztatami)
Modelowa wizyta w samodzielnym gabinecie higieny :
• Struktura wizyty w gabinecie higieny
• Znaczenie jakości komunikacji
• Wizyta pierwszorazowa
• Wizyta kontrolna
• Istota prawidłowego instruktażu higienicznego
• Rola motywacji i skuteczne narzędzia do osiągnię-
cia sukcesu podczas instruktażu
Lakowanie i lakierowanie- po pierwsze profilaktyka 
(połączone z warsztatami):
• Znaczenie profilaktyki fluorkowej

• Instrumentarium i materiały potrzebne do lako-
wania

Warsztaty praktyczne: ROOTS 1: 
Mikroskop- nowa era endodoncji. 
Spojrzenie praktyka.
Termin: 15/10/2016, godz: 10:00 - 15:00
Miejsce: Dentomax, Białystok 
Prowadzący: lek.stom. Mieczysław 
Silkiewicz 
Punkty: 5 Cena: 1090 zł.
Warsztaty
nauka zakładania koferdamu , ergonomiczna po-
zycja pracy z mikroskopem – asysta , organizacja 
stanowiska, opracowanie kanału korzeniowego 
jednym z systemów rotacyjnych w zębie natural-
nym i bloczku żywicznym . Warsztaty odbywają się 
w małych grupach na profesjonalnych fantomach, 
do dyspozycji uczestników będą mikrosilniki endo-
dontyczne, mikroskop.
Ważne – uczestnicy szkolenia powinni przynieść 
ząb przedtrzonowy lub trzonowy z wykonanym 
dostępem do systemu kanałowego . W przypadku 
problemów ze zdobyciem wymienionych zębów , 
dopuszczalne są również zęby sieczne lub kły .

WARSZTATY PRAKTYCZNE: 
Protetyka- stałe uzupełnienia – 
wkłady koronowo- korzeniowe, 
korony, mosty w nowoczesnym 
ujęciu.
Termin: 15/10/2016- Łomża, 22/10/2016- 
Toruń,  5/11/2016- Białystok
Prowadzący: dr n. med. Barbara Szafrańska 
Punkty: 6 Cena: 950 zł.
1. Diagnoza i wskazania do wykonania poszczególnych 
elementów stomatologicznej protetyki stałej;
2. Wkłady koronowo – korzeniowe. Podział wkła-
dów z uwzględnieniem wskazań do wykonania.  
Metodyka opracowania tkanek zęba;
3. Korony protetyczne. Podział z uwzględnieniem 
wskazań do wykonania. Metodyka opracowania 
tkanek zęba;
4. Techniki i materiały wyciskowe;
5. Uzupełnienia czasowe. Materiały i technika wy-
konania;
6. Dopasowanie i osadzanie protetycznego uzu-
pełnień stałych. Materiały i metodyka osadzania 
uzupełnień stałych;
7. Szlifowanie zębów pod korony protetyczne na 
fantomach. Wykonanie wycisków metodą pośred-
nią i bezpośrednią. Wykonanie i osadzenie uzupeł-
nień czasowych.

Szkolenie z zakresu ochrony 
radiologicznej pacjenta
Termin: 21,22/10/2016,  pt. godz: 15-19, 
sb. godz: 9-18
Miejsce: Dentomax, Białystok 
Punkty: 14
Koszt szkolenia i egzaminu: lekarze dentyści 
wykonujący medyczne procedury radiologiczne i 
personel obsługujący aparaty do densynometrii kości: 
550 zł;  technicy RTG, lekarze zabiegowi: 650 zł.  

Szkolenie dla osób ubiegających się 
o nadanie uprawnień inspektora 
ochrony radiologicznej.
Termin: 5,6,12/11/2016 , godz: 09:00 - 18:00
Miejsce: Dentomax, Białystok 
Punkty: 32
Cena: 900/1000 zł uprawnienia S/R
Data egzaminu: 13 listopad 2016
Uprawnienia S: 900 zł (z egzaminem)
Uprawnienia R: 1000 zł (z egzaminem)
Godziny zajęć:  soboty, niedziela 9-18, egzamin – 
godzina do ustalenia podczas kursu.

Konferencja „Między Zębami”
Termin: 19-20/11/2016, godz.9-18
Miejsce: Dentomax, Białystok
Punkty: 18 Cena: 300/350 zł.
Więcej szczegółów wkrótce na: 
www.szkolenia.dentomax.pl

Zapisy i informacje: www.szkolenia.dentomax.pl 
oraz telefonicznie:  533-984-223
Opłaty za szkolenie prosimy wpłacać na konto: 
11 1140 2017 0000 4502 0379 5721 

Dentomax anna Grygorczuk, 
ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok

Polub nas na facebook’u: dentomaxszkolenia

Plań szKoleń jesień/ zima 2016                    
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Procedury lecznicze współcześnie przepro-
wadzane w gabinetach stomatologicznych 
wymagają od lekarza dentysty wykonywa-

nia badań diagnostycznych, w tym zdjęć RTG. 
Zdjęcia radiologiczne wykonujemy przed przy-
stąpieniem do leczenia endodontycznego, przy-
gotowując się do ekstrakcji zęba, czy po prostu 
próbując zlokalizować przyczynę bólu. Zdjęcia 
punktowe są także wykonywane w trakcie pro-
wadzenia leczenia (weryfikacja cofania się zmian 
OKW), oraz nierzadko po jego zakończeniu.

zdjęcie zębowe – niezbędne 
przed i w trakcie leczenia

Aby umożliwić pacjentom przeprowadzanie 
diagnostyki radiologicznej– wewnątrzustnej, 
nasz gabinet musi być odpowiednio wyposa-
żony. Pierwszym urządzeniem koniecznym do 
posiadania jest punktowy aparat RTG. 

Aparat RTG emituje promieniowanie prześwie-
tlające wybrane przez nas struktury anatomiczne 
jamy ustnej pacjenta. Z kolei elementem prze-
chwytującym w systemie cyfrowej radiologii może 
być sensor wewnątrzustny, bądź płytka fosforowa.

sensor wewnątrzustny – dla kogo?
W przypadku pierwszego rozwiązania przy-

kłademmoże być nowoczesny i niezwykle ergo-
nomiczny sensor wewnątrzustnyGendex GXS-
700. Kształt zbliżony do kropli wody umożliwia 
jego łatwe pozycjonowanie w jamie ustnej, a 
jakość zdjęć dzięki niemu pozyskiwanych jest 
bezkonkurencyjna. Pozwala ona z łatwością 
dostrzec ubeleczkowanie kości. Kontrola zmian 
OKW cofających się po prawidłowo przeprowa-
dzonym leczeniu endodontycznym nie nastręcza 
dzięki temu żadnych problemów. Wyraźnie wi-
dać tu zarys ozębnej, a także światło nawet bar-
dzo wąskich kanałów korzeniowych. 

Rozdzielczość rzeczywista wspomnianego 
sensora to aż 22 pl/mm co bezpośrednio prze-
kłada się na jakość pozyskiwanych obrazów. Do 
wyboru mamy dwie różne wielkości czujnika. 
Pozwala to na jego odpowiedni dobór w zależno-
ści od rodzaju zdjęć najczęściej wykonywanych 
w gabinecie. Można też się zaopatrzyć w oba 
warianty i tym samym osiągnąć pełnię uniwersal-
ności tego systemu.Dużą jego zaletą jest fakt, że 
zdjęcie RTG pojawia się na ekranie komputera w 
chwili wykonania ekspozycji aparatem RTG. Jest 
to możliwe dzięki bezpośredniemu podłączeniu 
sensora za pomocą kabla USB do komputera. W 

związku z tym najwygodniej jest, gdy czujnik we-
wnątrzustny pracuje na stałe w danym pomiesz-
czeniu. Jego przenoszenie wiąże się z przepina-
niem pomiędzy poszczególnymi komputerami, 
a to na dłuższą metę może okazać się uciążliwe.

Oczywiście przy pomocy sensora wewnątrz-
ustnego badanie może być przeprowadzone 
zgodnie z zasadą izometrii Cieszyńskiego, bądź 
z wykorzystaniem zestawu pozycjonerów w 
technice kąta prostego.

skaner płytek – idealny do klinik 
wielofotelowych

Doskonałym rozwiązaniem dla gabinetów 
korzystających dotychczas  z analogowych sys-
temów radiologii wewnątrzustnej (aparat punk-
towy RTG + klisze oraz mokry system wywoły-
wania zdjęć) jestskaner płytek fosforowych.

Jako przykład może posłużyć  urządzenie-
Gendex GXPS-500. Jest ono wyposażone w 
zestaw płytek fosforowych dostępnych łącznie 
w 4 rozmiarach. Daje to operatorowi pełną do-
wolność podczas wykonywania różnych typów 
ekspozycji w poszczególnych przypadkach kli-
nicznych. Płytki obrazowe, w przeciwieństwie 
do sensora wewnątrzustnego, nie są bezpośred-
nio połączone z komputerem za pomocą kabla. 
Ponadto są giętkie i elastyczne, a praca z nimi 
jest niemal identyczna, jak w przypadku kla-
sycznych klisz RTG stosowanych w gabinetach 
stomatologicznych. Oczywiście w związku z cy-
frową technologią pozbywamy się tu chemicz-
nego procesu wywoływania zdjęć. 

W celu wykonania badania należy umieścić 
płytkę fosforową w specjalnej kopercie ochron-
nej oraz foliowej barierze higienicznej, a na-
stępnie odpowiednio spozycjonować ją w jamie 
ustnej pacjenta. Po wykonaniu ekspozycji po-
zbywamy się jednorazowej osłony higienicznej i 
umieszczamy płytkę fosforową w skanerze. Jest 
to bardzo proste, ponieważw skanerze znajduje 
się magnes, a w płytce metalowy element, który 
przyciągany przez magnes powoduje automa-
tyczne ulokowanie płytki w skanerze. Odbywa 
się to z zachowaniem najwyższego poziomu hi-
gieny, a także bezpieczeństwem dla samej płytki 
chroniąc ja przed uszkodzeniem mechanicznym. 
Następnie skaner pobiera obraz zapisany na 
płytce i oczyszcza ją, przygotowując do kolej-
nego badania. W tym momencie nasze badanie 
RTG pojawia się na ekranie komputera. Płytka 
fosforowa zostaje wysunięta i wpada do specjal-

nego koszyka. Jest gotowa do przeprowadzenia 
kolejnego 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 
wykonaniu ekspozycji badanie jest pobierane w 
jednym miejscu przy pomocy skanera i zapisy-
wane w bazie danych, która z kolei dostępna jest 
z każdego komputera. Dzięki temu nie ma po-
trzeby przechodzenia z pacjentem do innego po-
mieszczenia celem wykonania badania RTG, a 
także bez problemu możemy wykonywać bada-
nia śródzabiegowo np. podczas skomplikowanej 
ekstrakcji zęba czy leczenia endodontycznego.  

Tu także badania RTG możemy wykonywać 
techniką izometrii Cieszyńskiego jak również 
kąta prostego przy wykorzystaniu odpowiednie-
go zestawu pozycjonerów.

Jeśli prowadzimy gabinet wielostanowiskowy 
i chcemy dysponować możliwością wykonania 
zdjęcia przy każdym unicie stomatologicznym 
rozwiązaniem bardziej optymalnym okaże się 
zestaw płytek fosforowych wraz ze skanerem.

Jeżeli najważniejsza jest dla nas natychmiasto-
wa dostępność obrazu RTG oraz nie przeszkadza 
nam sztywność sensora i obecność kabla podczas 
pozycjonowania, to czujnik wewnątrzustny może 
okazać się strzałem w dziesiątkę.

RTG na co dzień
Który system lepiej sprawdzi się w Twoim gabinecie: 

sensor wewnątrzustny, czy skaner płytek fosforowych?
Wykorzystanie pozycjonera podczas wykony-
wania zdjęć RTG

Skaner odczytuje badanie RTG oraz oczyszcza 
płytkę przygotowując ją do kolejnej ekspozycji

Sensor wewnątrzustny połączony jest z kompu-
terem poprzez kabel USB

RADIOlOGIA
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E3 Basic, 30/08, 25/06, 30/04, 3 szt.
E3 Small Apical, 20/04, 25/04, 20/06, 3 szt.
E3 Big Apical, 35/04, 40/04,45/04, 3 szt.
oraz uzupełnienia, 6 szt.3+1

80,- 120,-

Limitowany zestaw specjalny

Nowy system rotacyjny

Endostar EndoSet

Endostar E3 

Endostar EndoSet Proendo
Bezprzewodowa kątnica Endostar ProEndo
E3 Rotary System, zestaw, 30/08, 25/06, 30/04, 3 szt.
E3 Small Apical, 20/04, 25/04, 20/06, 25 mm, 3 szt.
E3 Big Apical, 35/04, 40/04,45/04, 25 mm, 3 szt.
Endostar Sonic File Holder. Do wyboru  95° lub 120°
Pilniki Spreader SonicFiles Endostar, 6 szt.
ADSEAL 1 x 13,5 g

Zestaw zapakowany w wygodną, praktyczną torbę.

Zestaw Uzupełnienie

OFERTY
SPECJALNE

endo    star

Najtańsze opakowanie za 1 zł.

2599,-
3023,-
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Filtek Ultimate 4 + 1 za 1 zł 
uzupełnienia w dowolnym kolorze

Filtek z550 4 +1 za 1 zł 
uzupełnienia w dowolnym kolorze

Filtek z250 4 +1 za 1 zł 
uzupełnienia w dowolnym kolorze

++ +

cHloRaXiD Gel 2,0% 
Preparat do płukania kanałów korzeniowych (chloran 
sodu 2%)

ce
n

a 
zł

 

10
ce

n
a 

zł
 

225

Filtek Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie 
+ sof-lex 50 szt (8692 c) za1 zł

ce
n

a 
zł

 

264
606.20.118

aH Plus mixing syringe 1x15g
uszczelniacz kanałów

ce
n

a 
zł

 

235

RaiNBoW FloW zestaw super six 6 x 1g
Kolorowy kompozyt typu flow
dostępne kolory: różowy, pomarańczowy, niebieski, 
żółty, zielony, fioletowy

ce
n

a 
zł

 

504

Reply X U200 clicker
1 dowolne uzupełnienie
+ Filtek Ultimate
1 uzupełnienie A2B lub A3B za 1 zł

ce
n

a 
zł

 

260
GEN316/A3

easyBridge automix a3 50ml 
Sun Medical
materiał tymczasowy na korony i mosty

www.poldent.pl

E3 Basic, 30/08, 25/06, 30/04, 3 szt.
E3 Small Apical, 20/04, 25/04, 20/06, 3 szt.
E3 Big Apical, 35/04, 40/04,45/04, 3 szt.
oraz uzupełnienia, 6 szt.3+1

80,- 120,-

Limitowany zestaw specjalny

Nowy system rotacyjny

Endostar EndoSet

Endostar E3 

Endostar EndoSet Proendo
Bezprzewodowa kątnica Endostar ProEndo
E3 Rotary System, zestaw, 30/08, 25/06, 30/04, 3 szt.
E3 Small Apical, 20/04, 25/04, 20/06, 25 mm, 3 szt.
E3 Big Apical, 35/04, 40/04,45/04, 25 mm, 3 szt.
Endostar Sonic File Holder. Do wyboru  95° lub 120°
Pilniki Spreader SonicFiles Endostar, 6 szt.
ADSEAL 1 x 13,5 g

Zestaw zapakowany w wygodną, praktyczną torbę.

Zestaw Uzupełnienie

OFERTY
SPECJALNE

endo    star

Najtańsze opakowanie za 1 zł.

2599,-
3023,-

NoWoŚĆ

HYBRA

+
Hybrisun classic Universal 
microhybrid composite 4g x 3 
+ Bond za 50 zł 
Uniwersalny światłoutwardzalny kompozyt mikrohy-
brydowy. Do wypełnień ubytków klasy III, IV i V oraz wy-
pełnień klasy I i II. Fraktury koron zębowych w zębach 
przednich. Pełne licowanie przebarwionych zębów 
przednich i hippoplazja szkliwa. Dowolne kolory

ce
n

a 
zł

 
149

ce
n

a 
zł

 

95
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

NoWoŚĆ NoWoŚĆ

ce
n

a 
zł
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cHloRaXiD Gel 5,25%

ce
n

a 
zł

 

17

ce
n

a 
zł

 
15,50

cHloRaXiD eXTRa Gel 2,0% 
Preparat do płukania kanałów korzeniowych (chloran sodu 
2,0%)z dodatkiem substancji powierzchniowo-czynnych

cHloRaXiD eXTRa Gel 5,25% 

NoWoŚĆ

+

1zł
za

+

50zł
za

1zł
za
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ce
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40*
CO7430 

one coat Bond sl, 
5 ml

*Promocyjna cena 
obowiązuje przy zakupie 
2 buteleczek.

Przy zakupie 1 butelki 
– cena: 50 zł.

Gumki Kenda c.G.i.
Polerowanie kompozytów, kompomerów,  
glasjomerów.
Asortyment: 12 szt.

ce
n

a 
zł

 
1140

empress Direct Refill 3 g x 5 
+ 1 x empress Direct Refill 3g a3 Dentin 
lub enamel
kolory do wyboru
(promocja ważna do 31.09.2016)

ce
n

a 
zł

 

978

Astringent 3 M ESPE 
1 uzupełnienie (op. 100szt.)
+ 1 opakowanie (25szt.) za 1 zł.
Pasta retrakcyjna w kapsułce do wycisków stomato-
logicznych.

Gumki Kenda c.G.i.
Polerowanie wstępne kompozytów,kompomerów, 
glasjomerów
Asortyment: 12 szt.

evetric Refill 3,5 g  x 3 + evetric Bond 6g
Kolory do woboru
(promocja ważna do 31.09.2016)

ce
n

a 
zł

 

511

Proszek Kavo PRoPHY pearls 
w saszetkach
Opakowanie: 80 x 15g 
Dostępne smaki: pomarańcza, wiśnia, mięta, neutral-
ny, czarna porzeczka, brzoskwinia.

Gumki Kenda Nobilis
Delikatne dla zębów, polerowanie kompozytów 
i ceramiki
Asortyment: 12 szt

04-559

+

ce
n

a 
zł

 
260

6 x megafill mH 4,5g + c-Bond gratis
Megadenta

ce
n

a 
zł

 

34

megafill mH Flow 2g
Megadenta
Dostępne kolory:
A1, A2, A3, A3,5, 

ce
n

a 
zł

 

150
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.

ce
n

a 
zł

 

750
500046

camouflage 8x2g+ Bond - c Prime s
Megadenta
materiał kompozytowy w nanotechnologii do licówek 
bezpośrednich (nakładane warstwy tworzą licówkę o 
grubości 0,3 - 0,5 mm)

+
+

ce
n

a 
zł

 

363

przy zakupie 3 dowolnych opakowań raBat 15%

KE900A KE300AKE900C

ce
n

a 
zł

 

55

ce
n

a 
zł

 

55

ce
n

a 
zł

 

115



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

ce
n

a 
zł

 

650

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 
Bondfill 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

ce
n

a 
zł

 

1200



O
fe

rt
a 

w
aż

na
 d

o 
31

 p
aź

dz
ie

rn
ik

a 
20

16
r. 

lu
b 

do
 w

yc
ze

rp
an

ia
 z

ap
as

ów

NR 03(26)/2016 l DENTOMAX NEWS14 ZAMÓWIENIA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111

ce
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zł

 
12,90

W-PULP

Pulp spray
Cerkamed
Spray do badania żywotności miazgi, działa tj. kalte 
spray. Do wyboru: mięta i pomarańcza

Gluco-chex 
200g 
+ endo Pack 
za 5zł 
(20 szt. 
oznaczonych 
dozowników)
Płyn do płukania 
kanałów korzenio-
wych

Kwas 
cytrynowy 
200g 
+ endo Pack 
za 5zł  
(20 szt. 
oznaczonych 
dozowników)

ce
n

a 
zł

 

7
06-294/PROMO

Wytrawiacz Blue etch 2ml 
+ inox 2ml GRATIS
Inox - żel wspomagający pełną polimeryzację kompo-
zytów, blokuje inhibicję tlenową

ce
n

a 
zł

 

29
TCA

Tca Dent 10ml 
Cerkamed
Preparat do 
kauteryzacji błony 
śluzowej

ce
n

a 
zł

 
66

11-257

06-720

endo Prep cream 
10ml 
+ chloraxid 
5,25% 400g 
za 2zł
Preparat do opracowa-
nia kanałów korzenio-
wych w kremie

ce
n

a 
zł

 

59

ce
n

a 
zł

 

90

Karta informacyjna pacjenta 3+1 za 1 zł
Op. 100 szt.

Rubber Dam koferdam stomatologicz-
ny + Rubber Dam Napkins 36 szt. za 1zł
Koferdam gruby lub średni, o zapachu miętowym lub 
bezzpaachowy. Op.  36 szt. (wym. 15x15 cm)

ce
n

a 
zł

 

27,50

ce
n

a 
zł

 

68
W-RBDL

Rubber Dam liquid 1,2ml  4+1 za 1zł
światłoutwardzalny koferdam w płynie

ce
n

a 
zł

 

35,79
SIL-250

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

+

+

+

+

ce
n

a 
zł

 

25,77

5zł
za

5zł
za

1zł
za

2zł
za

ce
n

a 
zł

 

105,90
11-222

+ 1zł
za

calcipast 2,1 g 3+1 za 1zł
Pasta wodorotlenkowo-wapniowa do wypełnień 
tymczasowych

+
1zł

za

alustatFoam 0,8 g 3+1 za 1zł
Pianka do tamowania krwawienia

1zł
za

ce
n

a 
zł

 

16,31

+

06-712

+

1zł
za

+

06-548



888-276-7783 
www.crosstex.com

=NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX

VS. pozostałe maski

twarzą
w

twarz
porównaj 

dopasowania
zobacz różnicę

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.

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. 100/torebce

Unikalnie zaprojektowana końcówka 
zwiększa komfort pacjenta...

białO/białe bezzaPaChOWe 
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.

najwyższej jakości torebki Crosstex
do sterylizacji foliowo-papierowe

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

6x10 op. 200szt 7x23 op. 200szt 9x23 op. 200szt

19x33 op. 200szt 25x38 op. 100szt. 30.5x38 op. 100szt 

ce
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a 
zł
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13

GCIBLSF TPBR

TPTH

TPH

Maseczki secure fit, 
niebieskie
Op. 50 sztuk

ce
n

a 
zł

 

22

ce
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a 
zł

 

18

ce
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ce
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20,50
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31,80

ce
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32

ce
n
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96,30

ce
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150

ce
n

a 
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155

Serwety stomatologiczne
Największe na rynku 33/48 cm

125 szt.

500 szt.

Kubki 150ml op. 100 sztuk

ce
n

a 
zł

 

73,40

ce
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Zeskanuj kod lub odwiedź:
www.DentaPure.com
aby zobaczyć przykładową instalację.

Wielokrotny zwycięzca Waterline Treatment 

DentaPure oczyszcza wodę łatwo, bezpiecznie 
i ekonomicznie.

Wkłady DentaPure dają Ci czystą wodę przez 
cały rok dzięki tylko jednej łatwej instalacji.

Zaoszczędź pieniądze i energię 
jednocześnie chroniąc swoich pacjentów.

Rzeczywiste zdjęcia biofilmu z przewodów unitu.
Przewody wodne unitów mogą przekroczyć 

normy dla ilości bakterii aż 20 000% 
ze względu na zawartość biofilmu.

ZaPomnij o TableTkaCh 
i CoTygoDnioWym oboWiąZku!

Jedna pRosta 
instalacJa.
czysta woda 
pRzez 365 dni!

tabletki

wkład
kontra

Dentomax Klimczuk i Wspólnicy Sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2; 15-206 Białystok, 

o szczegółach dowiesz się u doRadcy

ce
n

a 
zł

 

700

Roczny wkład butelkowy lub roczny wkład wodociągowy 
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37
01-794

skinmansoft 500ml + manisoft 500ml
Zestaw zawierający płyn do chirurgicznego mycia 
rąk oraz preparat do dezynfekcji rąk (skuteczny prze-
ciwko występującym na skórze rąk drobnoustrojom: 
bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy), grzybom i 
wirusom HBV, HIV, rotawirusom i wirusowi opryszczki).

Dozownik Nexa manualny + seraman-
soft 750ml gratis
Seraman® soft to delikatny preparat myjący. Zapewnia 
optymalne nawilżenie i ochronę skóry.

ce
n

a 
zł

 

122
01-325

sekusept aktiv 1,5 kg
Aktywnie myjący preparat dezynfekcyjny o szerokim 
spektrum działania do endoskopów i instrumenta-
rium medycznego

ce
n

a 
zł

 

145

ce
n

a 
zł

 

80
01-092

sekudrill + aktywator 
+ silonda 100ml GRATIS
Sekudrill – dezynfekcja i mycie narzędzi obrotowych

ce
n

a 
zł

 

23
03-089

incidin liquid 650ml
Dezynfekcja powierzchni i 
sprzętu

03-087
incidin liquid 1l - 27,00 zł
03-090
incidin liquid 5l - 120,00 zł

10-20

sekusept Pulver + aktywator
Do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych 
wykonanych z metalu, plastiku, elastomeru, szkła, 
powierzchni.

ce
n

a 
zł

 

130

ce
n

a 
zł

 

29
00-056

aniospray Quick 
1l  dezynfekcja 
wyrobów 
medycznych i małych 
powierzchni

00-057
Butelka 5l – 100,00zł

01-078

aniosyme DD1 1l
płynny, trójenzymatyczny 
preparat do manualnej 
dezynfekcji i mycia zanie-
czyszczonych narzędzi 
chirurgicznych, endosko-
pów i innych wyrobów 
medycznych.

66601
Butelka 5l – 350,00zł

ce
n

a 
zł

 

88

ce
n

a 
zł

 

57
01-077

surfanios 1l
preparat do dezynfekcji 
i mycia powierzchni i 
wyposażenia w pomiesz-
czeniach.

01-071
Butelka 5l – 245,00zł
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52
PLUS/UZUP

chusteczki do dezynfekcji 
uzupełnienia  3+1
Do wyboru: alkoholowe  (Plus) lub bezalkoholowe (DM)
Kup 3 opakowania dowolnych chusteczek Mediwipes 
a jedno opakowanie otrzymasz za 1 zł.
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19,50
01-0982

aHD 1000, 
250 ml spray
Alkoholowy płyn do 
dezynfekcji rąk i skóry oraz 
małych powierzchni wyrobów 
medycznych.

01-0983 
Butelka, uzup. 1l – 20,00 zł
AHD1000/5L 
Butelka 5l- 94,00 zł

Za Zakupy produktów medilab Za min 69 Zł 
otrzymasz krem mediwax 75 ml

sterisole 0,7 l
aniosgel 85 NPc – 29,00 zł
aHD 1000 – 27,00 zł
mydło – 31,00 zł

+

+

+
+

zapytaj o indywidualną ofertę 

na system sterisol!
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Haki chirurgiczne
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Kleszcze ekstrakcyjne Berten, 
48 rodzajów! 
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zgłębnik perio z kuleczką oraz ze skalą 
do pomiaru głębokości kieszonek 
dziąsłowych
AGK 139
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Upychadło kulkowe pokryte azotkiem 
tytanu, 4 rozmiary
AGL 115 TC
AGL 116 TC
AGL 117 TC
AGL 119 TC
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950

Komplet osTeoTomóW 12 szt 
(2 gratis)
Możliwość skompletowania wybranych modeli.: 
od AG 700-001 do AG 700-030
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11

Łyżki wyciskowe pełne 
lub perforowane
W ofercie również łyżki do bezzębia, połówki lub 
obrotowe
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zestaw narzędzi diagnostycznych:
pęseta, zgłębnik, nakładacz, uchwyt + lusterko gratis.
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Dźwignie korzeniowe modyfikowane 
do przodu lub do tyłu o szerokości  
2,3,4 mm
AGB 108 MP/MT – 2 mm
AGB 109 MP/MT – 3 mm
AGB 110 MP/MT – 4 mm
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Kleszczyki hemostatyczne 
micro-mosquito o długości 12 cm 
i mikro 10 cm.
Proste i wygięte.
AG F 162 – 10 cm proste
AGF 163 – 12 cm proste
AGF 164 – 10 cm wygiete
AGF 165 – 12 cm wygięte

NoWoŚĆ

PRomocja*

PRomocja

PRomocja

90 zł 90 zł 

Dźwignia korzeniowa - 1 szt.
AG 760-011 2mm,  AG 760-012 3mm, 
AG 760-013 4 mm

przy zakupie 
6 sztuk 
cena za 1 szt, 
- 20 zł

Cena za 1 szt, - 95 zł

Raspator dwustronny o długości 18 cm
AG 710-021
AG 710-023

Narzędzia luksujące - 1 szt.
AG 760-002
AG 760-003
AG 760-007
*Promocja obowiązuje na wszystkie narzędzia luksujące



Dentomax Klimczuk i Wspólnicy sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2; 15-206 Białystok, 602 315 944
email: dentomax@dentomax.pl  www.dentomax.pl

zadzwoń! spytaj o szczegóły: tel. 668 355 406 lub 696 182 589

Zapisy na szkolenie:
Katarzyna Fernik; 

Ogranizator:

Partner strategiczny:

Partnerzy:

Program szkolenia:
 Kliniczne zastosowanie CBCT w codziennej pracy stomatologa.

•  Zobacz więcej - możliwości diagnostyczne obrazowania 3D w endodoncji, periodontologii, ortodoncji, 
protetyce, chirurgii oraz implantologii;

• Informacja to siła – planowanie zabiegów z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji oprogramowania 
3D;

• Diagnostyka 3D – klucz do sukcesu w trudnych przypadkach;
• Nowa jakość pracy dzięki obrazowaniu 3D -  szerszy zakres usług, wyższe bezpieczeństwo, krótsze 

zabiegi.
Prowadzący: lek. dent. Mateusz Szkliniarz 
stomatolog praktyk, specjalista ds. aplikacji radiologicznych

 Mój przepis na sukces - w jaki sposób wdrożenie technologii CBCT 3D wpływa na rozwój praktyki 
stomatologicznej, pozyskanie i utrzymanie nowych pacjentów?
Prowadzący: dr n. med. Tomasz Nowak, 
właściciel klinik  stomatologicznych Addent w Krakowie i Andrychowie

 Aspekty prawne wdrożenia technologii CBCT w gabinecie: 
przygotowanie gabinetu, zgoda na badanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej i 
wyników badań RTG. 
Prowadzący: prawnik Maciej Gibiński

 Jak s nansować zakup sprzętu stomatologicznego? 
Prowadzący: eksperci z dziedziny  nansów i bankowości

STREFA TESTÓW Nowego Gabinetu Stomatologicznego:
– Prezentacja oprogramowania diagnostycznego InVivo – funkcjonalności, dostępne opcje, zasto-
sowanie w planowaniu zabiegów z zakresu endodoncji, periodontologii, protetyki, chirurgii.

Opłaty za szkolenie:
Szkolenie jest płatne. Udział w szkoleniu kosztuje 350 zł. 
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają: zbiór aktualnych wzorów dokumentów prawnych dla lekarza 
stomatologa do prowadzenia własnej praktyki – „Formularze zgody pacjentów” oraz „Procedury Sanitarne”. 
Ponadto  rma Kerr przygotowała dla każdego uczestnika szkolenia pakiet próbek produktów.
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4 999 PLN brutto

3 100 PLN brutto2 200 PLN brutto2 700 PLN brutto

Turbina MASTERtorque M9000 L
• czterodrożny spray
• szerokokątny światłowód  
• ceramiczne łożyska
• system DST (Direct Stop Technology)
• system zero-suck-back • powierzchnia Plasmatec
• kolory: standard, antracyt, czekoladowy
• gwarancja 24 miesiące

Szybkozłączka 460 E 
przy zakupie instrumentu

Szybkozłączka  460 LE ze światłem
przy zakupie instrumentu

Turbina EXPERTtorque LUX E680 L 

• czterodrożny spray
• szerokokątny światłowód  
• ceramiczne łożyska
• wymienny mikrofiltr wody
• system „anti-suck-back”
• ceramiczne łożyska
• szerokokątny światłowód
• wymienny mikrofiltr wody
• gwarancja 18 miesięcy

Kątnica  EXPERTmatic E20 L

• przełożenie 1:1
• wewnętrzny dwukanałowy spray 
• szerokokątny światłowód
• gwarancja 18 miesięcy

Kątnica przyspieszająca 
EXPERTmatic E25 L

• kątnica na wiertła turbinowe
• przełożenie 1:5
• trójdrożny spray
• ceramiczne łożyska
• szerokokątny światłowód 
• wymienny mikrofiltr wody
• gwarancja 18 miesięcy

390 PLN brutto

iNsTRUmeNTY   KAVO  Promocja obowiązuje w dniach 1 września - 31 paździenika 2016r.

490 PLN brutto

Piaskarka KaVo 
PROPHY Flex  3 2018
Niezawodna i niezbędna w każdym 
gabinecie dentystycznym 

2 900 PLN

Gwarancja 12 miesięcy
brutto

ZESTAW 
PROFILAKTYCZNY 
Piaskarka Prophy Flex 3 2018, 
skaler Sonic flex 2008 L, hak 5

6 900 PLN

Gwarancja 12 miesięcy
brutto

KaVo K-ERGOgrip 
ze sterownikiem K-Control TLC

• moc na frezie 160 W
• moment obrotowy 7,0 Ncm
• zakres obrotów 1.000-50.000 obr/min

KaVo K-POWERgrip 
ze sterownikiem K-Control TLC

• moc na frezie 150 W
• moment obrotowy 7,0 Ncm
• zakres obrotów 1.000-50.000 obr/min

KaVo K-5 plus 
ze sterownikiem K-Control TLC

• moc na frezie 100 W
• moment obrotowy 4,5 Ncm

• zakres obrotów 1.000-35.000 obr/min

5 900 PLN brutto 5 100 PLN brutto6 600 PLN brutto

Mikrosilniki protetyczne
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15000

zobacz Film

Promocja obowiązuje w dniach 1 września - 31 października 2016r. MIKROSIlNIK  KAVO

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:

mikrosilnik 
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 zaprogramowania etapów zabiegu
• Wizualna identyfikacja wszystkich etapów pracy
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lASEROWA KAMERA KAVO Promocja obowiązuje w dniach 1 września - 31 paździenika 2016r. 

w i ę c e j

Sprawdź jak jeszcze możesz 
wykorzystać urządzenie w codziennej pracy!

Zadzwoń do nas!
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18500

diagnocam pozwala uzyskiwać diagnostyczny obraz tkanek zęba w czasie 
rzeczywistym bez konieczności stosowania promieni rentgenowskich, 
co jest szczególnie wskazane przy badaniu dzieci oraz kobiet w ciąży. 

urządzenie  wykorzystuje  struktury zębów do przewodzenia światła 
rejestrowanego przez kamerę, co ułatwia lekarzom wykrywanie próchnicy 
w  obrębie  powierzchni gładkich, stycznych i zgryzowych oraz – w zależności 
od rozmiaru wypełnienia – diagnozowanie próchnicy wtórnej.

znakomite narzędzie ułatwiające komunikację oraz edukację pacjentów.

laserowa kamera diagnostyczna Diagnocam
w pakiecie otrzymasz plakat w antyramie do poczekalni, 
zestaw ulotek dla pacjenta oraz szkolenie!

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:
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Promocja obowiązuje w dniach 1 września - 31 paździenika 2016r.  sTeRYliz ac ja

4

1

CzYszCzEnIE
clean przyrząd do czyszczenia 
instrumentów

2

MulTIsTERIl
Dezynfekcja, mycie, płukanie, suszenie  
– 13 500 pln

3
zgRzEwAnIE
Zgrzewarka ONE z obcinarką i podajnikiem; 
długość zgrzewu max. 30 cm – 1700 pln

sTERYlIzACjA

niezawodne autoklawy tecno-gaz:

ONYXB 5.0 – 13.900 pln
Europa B EVO 18l z drukarką – 13.500 pln
Europa B PRO 18l z kartą SD – 14.500 pln

Zopytmalizuj proces 
sterylizacji 

w swoim gabinecie! 
Zwiększ wydajność!

 
Obniż koszty 

nawet o 30%!

O autoklawach czytaj więcej str 4-5.

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:
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urządzenie pracuje wyłącznie 
z gazami medycznymi!

umów się na bezpłatną 
prezentację w twoim gabinecie!

master FluX plus
seDac ja  Promocja obowiązuje w dniach 1 - 30 września 2016r. lub do wyczerpania zapasów 
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300

maseczka jednorazowa 
dla pacjenta – 1 szt.
dostępne w rozmiarach s, m, l

grzybek do maseczek 
jednorazowych

ulotki informacyjne 
na temat sedacji 
dla pacjenta
opakowanie – 500 szt.
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50

Cena urządzenia zawiera koszty dostawy, 
montażu oraz szkolenia w gabinecie 
(ok. 1,5-2 godz.)
Z urządzeniem dostarczane są akcesoria:
l 1 x przewód doprowadzające gaz
l 3 x maseczka autoklawowalna (1 x s, 1 x m, 1 x l)
l 3 x grzybki do maseczek autoklawowalnych
l 2 x reduktory
l 1 x worek tlenowy

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:
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18000

DentameD wrocŁaw
Wykład dr Szafrańskiej pt.: 

„walka z bólem i lękiem. metody psychicznego  farmakologicznego 
przygotowania pacjenta do zabiegu. Nietraumatyczne metody 

leczenia stomatologicznego - czy leczenie stomatologiczne dzieci 
może przebiegać bezstresowo dla lekarza i pacjenta.”

zapisz się: tel. 535 000 246

FDI
hala 8A 

stoisko A100

gRATIs
zestaw maseczek 
autoklawowalnych 

w pudełku: 
5 x S, 5 x M, 5 x L



RATY

6x0%

Bez odsetek, bez prowizji, 
bez umów!

leica advanced ii: 

58.000 pln 

+MultiFoc GRATIS

Promocja obowiązuje w dniach 1 - 30 września 2016 MIKROSKOP lEIc A

Mikroskop Leica M320

Zaprojektowany dla stomatologów

- światło LED w standardzie,

- brak zewnętrznych światłowodów

- binokular o zmiennym kącie 0-180° 

- MultiFoc GRATIS! - obiektyw ze zmienną 

ogniskową od 200 do 300 mm 

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:

Do każdego zakupionego 
mikroskopu leica

50% rabatu  na szkolenie 
u dr Kuźmińskiego w DenCo
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UNIT STOMATOLOGICZNY

HB DENTAL 
HB 2201

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR UNITU PANDA W POLSCE

Dentomax Klimczuk i Wspólnicy sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2; 15-206 Białystok, 602 315 944
email: dentomax@dentomax.pl  www.dentomax.pl

Cena: 22.000 pln brutto

BEZKONKURENCYJNY W SWOJEJ KLASIE!
SPRAWDZONY I NIEZAWODNY!

• 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

UNiT sTomaToloGiczNY  Promocja obowiązuje w dniach 1 września - 31 paździenika 2016r.  Promocja obowiązuje w dniach 1 września - 31 paździenika 2016r.  UNiT sTomaToloGiczNY sUNliGHT  
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Unit Stomatologiczny 
        Sunlight SL-8500

ELEGANCKI  l  ERGONOMICZNY  l  MOBILNY

Ceny już od 28.000 pln

 Promocja obowiązuje w dniach 1 września - 31 paździenika 2016r.  UNiT sTomaToloGiczNY sUNliGHT  

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:
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UNiTY   STOMATOlOGIczNE  Promocja obowiązuje w dniach 1 -13 września 2016  Promocja obowiązuje w dniach 1 -13 września 2016 UNiTY   STOMATOlOGIczNE

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:

KAVO Estetica E30

w pełni wyposażony 
unit kaVo

kaVoestetica e30 
- unit gotowy do pracy

l Mikrosilnik KaVo INTRA matic LUX 701 KL
l Skaler KaVo PIEZOsoft z 3 końcówkami
l Złączka KaVo MULTIflex LUX 460
l Turbina KaVo SMARTtorque S619 L
l Kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L
l Strzykawka 3F typu ONE
l System wody destylowanej
l Manualna intensywna dezynfekcja
l Fotelik dla lekarza lub asysty KaVo PHYSIO One
l Lampa zabiegowa MAIA LED

w pełni wyposażony 
unit kaVo

l Mikrosilnik KaVoI NTRAmatic LUX 703 KL
l Skaler KaVo PiezoLED z 3 końcówkami
l Złączka KaVo MULTIflex LUX 460 LED
l Turbina KaVo EXPERTtorque E680 L
l Kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L
l Strzykawka trzyfunkcyjna 3F
l System wody destylowanej
l Manualna intensywna dezynfekcja
l Fotelik dla lekarza lub asysty KaVo PHYSIO Evo
l Lampa zabiegowa KaVoLux 540 LED
l Lampa polimeryzacyjna Mini L.E.D. Satelec

już Za

53 000zł

już Za

73 000zł

KaVo estetica e30 evolution
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 Promocja obowiązuje w dniach 1 -13 września 2016 UNiTY   STOMATOlOGIczNE

+ ergonomiczny fotelik 
physioevo GratiS! 

wartość 3 500 zł

Nowy fotel pacjenta: 
l węższy, nowoczesny fotel w kolorze Dental White
l udźwig do 185 kg
l zintegrowany ruch do pozycji Trendelenburga 
   dla komfortu Twoich pacjentów
Nowe pulpity lekarza i asysty:
l proste i czytelne
l nowy pulpit lekarza o nowoczesnym kształcie
l łatwiejsza obsługa dzięki większej liczbie przycisków 
   bezpośredniego wyboru
l pulpit asysty - wygodny i prosty w obsłudze

+ ergonomiczny fotelik 
physioevo F GratiS! 

wartość 4 600 zł

l Mikrosilnik KaVo INTRAmatic LUX 703 KL
l Skaler KaVo PiezoLED z 3 końcówkami
l Turbina E680 L, E20 L, złączka 465 LED
l Lampa polimeryzacyjna Mini L.E.D. Satelec
l Fotelik dla lekarza lub asysty KaVo PHYSIO Evo
l Lampa zabiegowa KaVoLux 540 LED
l Podgrzewacz wody do instrumentów 
   i wody do kubka
l 5 rękawów na instrumenty
l 2 odchylane podłokietniki
l Ramię asysty z regulacją wysokości
l Strzykawka trzyfunkcyjna 3F
l System wody destylowanej

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:

KaVo Primus 1058 life

KaVo estetica e50 life

już Za

84 000zł

już Za

97 000zł

kaVo primuS 1058 
Classic dostępny

już Za

74 000zł
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zestaw I  PREMIERA nowego rentgena GXIO-770 
Rentgen GXIO-770,  radiowizjografia GXS-700, komputer MSI, fartuch, pozycjonery

zestaw II PREMIERA nowego rentgena GXIO-770 
Rentgen GXIO-770, skaner płytek fosforowych GXPS-500, 
komputer MSI, fartuch

skaner płytek fosforowych GXPs-500 
z komputerem msi

GXs-700 z komputerem msi

cena: 28 900 zł

4816,6 zł x 6

cena: 32 500 zł

5416,6 zł x 6

RATY

6x0%

Bez odsetek, bez prowizji, 
bez umów!

+ +

cena: 22 900 zł

3816,6 zł x 6 
cena: 17 900 zł

2983,3 zł x 6 

  R ADIOlOGIA  Promocja obowiązuje w dniach 1 - 16 września 2016 

Skaner czy 
RVG przewodowa? 

Nie możesz się zdecydować? 
czytaj artykuł str. 7.

Z kartą KAVO VIP 
4 lata gwarancji 

na czujnik
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cyfrowy aparat RTG 
Gendex GXDP-700
GXDP-700 2D + cefalometria 
(wspólny sensor)           

GXDP-700 firmy Gendex to niezawodny apa-

rat RTG do wykonywania zdjęć pantomograficz-

nych, cefalometrycznych oraz tomograficznych 

w technologii wiązki stożkowej. Wielosilnikowa gło-

wica sterowana komputerem może wykonywać 

komplikowany ruch w płaszczyźnie poziomej, co 

pozwala na uzyskiwanie bardzo dużej ilości róż-

nych projekcji, w tym tomografii CBCT w dwóch 

polach widzenia: 4x6cm obejmuje od 3 do 4 zębów 

pozwalając na uzyskanie wysokiej rozdzielczości 

i najniższej dawki, zaś pole 6x8cm obrazuje całość 

uzębienia pacjenta.

 Promocja obowiązuje w dniach 1 - 16 września 2016 R ADIOlOGIA

cyfrowy aparat RTG 
GendexGXDP-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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2D
(tylko pantomografia)

2D + cefalometria
(dwa sensory)

3D
pole obrazowania 4x6cm

3D
pole obrazowania 6x8cm 

3D + cefalometria
pole obrazowania 4x6cm 
(wspólny sensor) 

3D + cefalometria
pole obrazowania4x6cm 
(dwa sensory)

3D + cefalometria
pole obrazowania 3D 6x8cm 
(wspólny sensor)

3D + cefalometria
pole obrazowania3D 6x8cm 
(dwa sensory)

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:
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Gendex GXDP-800

GXDP-800 3D
pole obrazowania  
8x15cm

GXDP-800 3D
z cefalometrią  
pole obrazowania  
8x8cm(wspólny 
sensor)

GXDP-800 3D
z cefalometrią  pole 
obrazowania  8x8cm 
(oddzielne sensory)

GXDP-800 3D
z cefalometrią  pole 
obrazowania  8x15cm 
(wspólny sensor)

GXDP-800 3D
cefalometrią, pole 
obrazowania 8x15cm 
(oddzielne sensory)

Gendex GXDP-800 to najnowszej generacji 
aparat do wykonywania zdjęć pantomograficz-
nych, cefalometrycznych oraz tomograficznych 
w technologii wiązki stożkowej.

Możliwość wyboru jednego z czterech pól obrazo-
wania 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 pantomo-
graficznym („Panorama 3D”)
n W połączeniu z technologią DRT dawka promie-
niowania Rtg skanu CBCT odpowiada dawce pro-
mieniowania zdjęcia Rtg pantomograficznego
n Umożliwia planowanie odbudowy implantoprote-
tycznej w obrębie całego uzębienia w obrębie jedne-
go skanu
n Umożliwia analizę obu stawów skroniowo-żu-
chwowych 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 gło-
wicy 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 przy-
datność diagnostyczną badań pantomograficznych 
RTG szczególnie w przednim odcinku uzębienia. 
Funkcja sRT – eliminuje artefakty powstałe w ba-
daniach 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 wycia-
gnięcie ręki
n Szybki wybór trybów pracy urządzenia oraz para-
metrów ekspozycji
n Widoczny podgląd badania Rtg w wybranym try-
bie 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 dia-
gnostyki próchnicy na powierzchniach stycznych 
zębów

GXDP-800 3D
pole obrazowania  8x8cm
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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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Pole obrazowania 5x5 Pole obrazowania 6x8

Pole obrazowania 8x8 Pole obrazowania 8x15

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:


