
1

Razem! Dla zdrowych uśmiechów

BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

w
w

w
.d

en
to

m
ax

.p
l

NR 02(17)2014 

       Fizjodyspenser
EXPERTsurg 
 NOWOść

  str. 5

Będą nowe środki unijne na inwestycje dla lekarzy - str. 3

Pomysł na promocję gabinetu! Wykorzystaj DiagnoCam! - str. 6

Tomografia CBCT - wszechstronne wsparcie w diagnostyce - str 8

SPRAWDź 
aktualną 

promocję! 
str. 28.

OFERTA 
WIOSENNA

więcej str. 14.



2

Z radością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer magazynu Dentomax News. To drugie 
wydanie w tym roku a zarazem 17 już numer w historii naszego pisma. Jako że egzemplarzy 
Dentomax News uzbierało się już całkiem niemało, postanowiliśmy we wstępnym słowie pod-
sumować nieco nasze dotychczasowe dokonania na tym polu. Pierwszy numer DN ukazał się w 
styczniu 2011 roku, zatem jesteśmy już z Wami od ponad 3 lat! Od początku trwania projektu 
Dentomax News przyświecał nam jeden cel - stworzenie wiarygodnego, atrakcyjnego, a przede 
wszystkim użytecznego pisma, które będzie stanowiło odpowiedź na oczekiwania wielu spośród 
Was. Po 16 dotychczasowych numerach mamy nieodparte wrażenie, że sztuka ta udała się nam 
całkiem nie najgorzej... Ale oczywiście ocena należy do Państwa.   

Na łamach DN poruszaliśmy tematy ważne i aktualne. Wielokrotnie podejmowaliśmy sprawy, 
którymi żyje branża – jak wprowadzanie kas fiskalnych czy kary za brak złożenia informacji 
o ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. Stworzyliśmy stałe cykle – Badamy Tren-
dy, w których testujemy i omawiamy nowości produktowe znajdujące się w naszej ofercie czy 
Zgrzyty, w których serwisanci Dentomaxu wspierają Was w codziennym użytkowaniu urządzeń 
stomatologicznych. 17 numer stał się więc faktem. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Co przygotowaliśmy Wam w aktualnym wydaniu? Na szczególną uwagę zasługuje materiał po-
święcony możliwościom pozyskania środków unijnych, które będą dostępne już niebawem w 
nowym budżecie Unii Europejskiej i nowych programach operacyjnych na lata 2014 – 2020. Po-
nadto, polecamy Badamy Trendy, w których omawiamy nowość KaVo – fizjodyspenser. Naszym 
zdaniem, równie interesujący jest tekst poświęcony wykorzystaniu DiagnoCamu w promocji 
swojej praktyki stomatologicznej. Krok po kroku opisujemy poszczególne elementy strategii 
marketingowej z wykorzystaniem tego właśnie urządzenia KaVo.

Polecamy również artykuł autorstwa dra Achille Perillo poświęcony kwestii tomografii CBCT. 
Wprowadzona w stomatologii technologia Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) wyko-
rzystuje stożkowy kształt wiązki promieniowania zamiast wachlarzowatego, aby uzyskać mak-
symalną rozdzielczość, przy pojedynczej ekspozycji wiązki. Dzięki temu znacznie udało się 
skrócić czas potrzebny na wykonanie pojedynczego obrazowania w obrębie twarzoczaszki pa-
cjenta, a co za tym idzie również ograniczyć ilość promieniowania, które musi przyjąć pacjent. 

Życzymy Wam przyjemnej lektury! Do zobaczenia!

Kazimierz Klimczuk – wydawca / właściciel Dentomaxu
Janusz Mroczkowski – redaktor naczelny

Eurośrodki receptą na rozwój 
- gdzie szukać pieniędzy 
na inwestycje

Badamy trendy - KaVo EXPERTsurg 

Marketing - DiagnoCam pomaga 
w promocji gabinet

Zdaniem eksperta 
- Tomografia CBCT

Porady - Rehabilitacja stawu 
skroniowo - żuchwowego

Przegląd news’ów z portalu 
Dentonet

Nowa oferta - Wypróbuj to!

Materiały - Bondfill SB, żywica 
do zadań specjalnych

w numerze:

Wydawca:
Dentomax Klimczuk i Wspólnicy sp. k.

Adres wydawcy:
ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok
tel. 85 740 36 90–95, fax. 85 740 36 98
email: dentomax@dentomax.pl
www.dentomax.pl

Redaktor naczelny:
Janusz Mroczkowski, Agencja Publicum
tel. 501 03 58 53, pr@publicum.pl
www.publicum.pl

Reklama i marketing:
email: dentomax@dentomax.pl

Nakład: 2500 egzemplarzy.

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

17 numer Dentomax News!
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Z jakich programów mogą korzystać stomato-
lodzy?

Stomatolodzy prowadzący prywatne praktyki 
są traktowani przez Unię Europejską jak przed-
siębiorcy. Dlatego gabinety dentystyczne mogą 
korzystać ze wszystkich źródeł finansowania ad-
resowanych do mikro, małych i średnich firm. W 
perspektywie 2014 – 2020 będą to przede wszyst-
kim programy regionalne, wdrażane przez urzędy 
marszałkowskie. W województwie podlaskim jest 
to Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego. Przewidziano tam zarówno możli-
wość realizacji projektów infrastrukturalnych, jak 
i szkoleniowych. Przedsiębiorcy, w tym stomato-
lodzy będą także mogli korzystać z programów 
krajowych – takich jak Program Operacyjny In-
teligentny Rozwój nastawiony na finansowanie 
projektów infrastrukturalnych oraz Program Ope-
racyjny Wiedza Edukacja Rozwój ukierunkowany 
na wsparcie projektów związanych z podnosze-
niem wiedzy pracodawców i pracowników. 

Kiedy ruszają nabory?
Obecnie dokumenty dotyczące programów 

operacyjnych na lata 2014 – 2020 są dyskutowa-
ne przez polskie instytucje ze społeczeństwem 
oraz z Komisją Europejską. Przewidujemy, ze 
prace przygotowawcze zakończa się na począt-
ku czwartego kwartału 2014 roku. Wówczas 
pierwsze nabory dla przedsiębiorców, w tym 
stomatologów ruszą pod koniec 2014 lub na po-
czątku 2015 roku. Obecnie również trwają roz-
mowy na temat sposobu finansowania projektów 
dla przedsiębiorców – strona krajowa upiera się 
na finansowanie bezzwrotne w ramach dotacji, 
zaś strona unijna – na finansowanie zwrotne w 
ramach niskooprocentowanych kredytów.

Na jakie projekty będzie można otrzymać dota-
cję?

Jak już wspomniałem można będzie otrzymać 
dofinansowanie na projekty infrastrukturalne 
oraz projekty „miękkie”. W ramach projektów 
infrastrukturalnych można będzie otrzymać do-
finansowanie na podniesienie innowacyjności 
przedsiębiorstw poprzez zakup nowoczesnego 
wyposażenia firm. Dla stomatologów jest to o 
tyle istotna informacja, że w ich branży wystę-
puje bardzo szybki postęp technologiczny, w 
związku z czym nie jest trudno pokazać innowa-
cyjny projekt. W latach 2014 – 2020 Unia Eu-
ropejska stawia na rozwój działań badawczo – 
rozwojowych w przedsiębiorstwach. Dlatego na 
duże dofinansowanie będą mogli liczyć stomato-
lodzy prowadzący oprócz podstawowej praktyki 
lekarskiej, także pracę naukową nastawioną na 
praktyczne zastosowania. Projekty polegające 

na badaniach nad nowymi metodami leczenia, 
nowymi urządzeniami, czy procesami będą mile 
widziane przez instytucje przyznające środki. 
Dużo pieniędzy unijnych będzie również prze-
znaczonych na projekty informatyczne. Jest to 
duża szansa dla prywatnych praktyk lekarskich 
w dostosowaniu swoich zasobów do rozwijają-
cego się cyfrowego systemu wymiany informa-
cji medycznej w naszym kraju. Będzie zatem 
można otrzymać dofinansowanie na przykład na 
ucyfrowienie dokumentacji medycznej w gabi-
netach zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
czy wdrożenie oprogramowania kompatybilne-
go z uruchamianą platformą P1 oraz działającym 
już systemem E-wuś.

W ramach projektów „miękkich” można bę-
dzie realizować projekty prowadzące do zwięk-
szenia poziomu wiedzy stomatologów jako 
pracodawców, jak i pracowników zakładów 
stomatologicznych. Możliwe będzie dofinanso-
wanie szkoleń, udziału w konferencjach bran-
żowych i naukowych oraz studiów podyplomo-
wych. 

Całkowitą nowością w latach 2014 – 2020 w 
stosunku do lat 2007 – 2013 będzie chęć finan-
sowania przez Unię Europejska zdrowotnych 
działań profilaktycznych. Na przykład w pro-
jekcie Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014 – 2020  przewidziano 
działanie związane z przedłużaniem aktywności 
zawodowej osób funkcjonujących na rynku pra-
cy poprzez zwiększenie ich dostępu do specja-
listycznej służby zdrowia. Projekty polegające 
na opiece nad pracującymi osobami w wieku 
ponad 50+ będą mogły realizować zarówno 
podmioty medyczne jak i sami pracodawcy. Jed-
nakże bez względu na to, kto będzie realizował 
projekty, środki unijne i tak trafią w końcu do 
publicznych i niepublicznych placówek, któ-
re będą dostarczać usług medycznych. Biorąc 

Eurośrodki 
receptą na rozwój
W drugiej połowie roku można spodziewać się pierwszych konkursów na projekty 

inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Rozmowa z Sebastianem Rynkiewiczem, wiceprezesem 

Tomas Consulting, zajmującej się m.in. doradztwem dla firm w zakresie pozyskiwania 

środków unijnych i realizacją projektów.

rozmowa
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pod uwagę, jak ważny jest stan uzębienia dla 
prawidłowego funkcjonowania człowieka oraz 
utrudniony dostęp osób starszych do gabinetów 
stomatologicznych ze względu na wysokie ceny 
usług, należy zauważyć, iż opieka dentystyczna 
ma duże szanse na wsparcie środkami unijnymi 
w latach 2014 – 2020.

Jakie będą wymogi? Co trzeba będzie zrobić 
aby ubiegać się o dotację?

Dokładne wymogi ubiegania się o dotacje 
nie są jeszcze znane ze względu na tworze-
nie dokumentacji pozwalającej instytucjom 
wdrażanie środków unijnych.  Należy jednak 
zauważyć, iż w przypadku chęci realizacji pro-
jektów polegających na budowie budynków, 
przed złożeniem wniosku należy dysponować 
gruntem oraz  posiadać podstawowe dokumen-
ty takie jak prawomocna decyzja środowisko-
wa, prawomocna decyzja o warunkach zabudo-
wy, projekt budowlany i kosztorys. Uzyskanie 
wszystkich tych dokumentów trwa około jed-
nego roku. W momencie ogłoszenia konkursów 
trwających z reguły około 1 miesiąca nie bę-

dzie już czasu na zgromadzenie całej dokumen-
tacji. Dlatego podmioty planujące uzyskanie 
dofinansowania na inwestycje budowlane po-
winny już dzisiaj rozpocząć działania związa-
ne z pozyskiwaniem niezbędnej dokumentacji.  
Warto także zauważyć, iż wymogi posiadania 
rozległej dokumentacji dotyczą również te pod-
mioty, które planują w ramach swojej inwesty-
cji zaadaptować lokal usługowy na działalności 
stomatologiczną.

 Jakie obowiązują procedury?
Procedura oceny wniosków zawsze jest po-

dobna. Najpierw ogłaszany jest konkurs trwa-
jący około 1 miesiąca, podczas którego należy 
przygotować wniosek o dofinansowanie. Na-
stępnie, po złożeniu wniosku jest on oceniany 
przez instytucję pod względem formalnym. Je-
śli zostaną stwierdzone braki w dokumentacji 
(m. in. decyzje, projekt budowlany, kosztorys), 
wówczas instytucja prosi o uzupełnienie doku-
mentów w ciągu 3 – 5 dni roboczych. Po do-
starczeniu wszystkich uzupełnień formalnych, 
instytucja ocenia wniosek pod względem mery-

torycznym. Trwa to z reguły około 90 dni. Po 
tym terminie wnioskodawca otrzymuje decyzję 
o dofinansowaniu i podpisuje umowę. Później 
pozostaje realizować projekt zgodnie z proce-
durą rozliczania określoną przez instytucje przy-
znającą wsparcie. 

Kwestia wniosku - czy warto zabierać się za 
to samemu czy może lepiej powierzyć specjali-
stom?

 Idea przyznawania dofinansowania zakłada, 
ze każdy przedsiębiorca jest w stanie samo-
dzielnie przygotować wniosek. Należy jednak 
zauważyć, iż jest to proces czasochłonny – trwa-
jący od 1 miesiąca do nawet 1 roku. Przedsię-
biorca powinien się zastanowić, czy bardziej 
opłaca mu się zaangażować w pisanie wniosku, 
czy skupić się na codziennych obowiązkach nie-
zbędnych dla prawidłowego rozwoju jego firmy. 
Odpowiedź wydaje się prosta – zlecenie opraco-
wania wniosku specjaliście jest z perspektywy 
przedsiębiorcy tańsze, aniżeli angażowanie wła-
snych zasobów rzeczowych i ludzkich do zadań, 
na których najczęściej się nie zna.

rozmowa
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Innowacje bez wątpienia stanowią podsta-
wę rozwoju każdej dziedziny życia. Nie inaczej 
jest w chirurgii stomatologicznej – także tu 
wprowadzane na bieżąco nowinki technolo-
giczne decydują o ostatecznym obliczu naszej 
codziennej pracy. W tym roku najbardziej 
wpłynąć na nią może całkowicie nowa gama 
mikrosilników chirurgicznych firmy KaVo, na 
czele których stoi KaVo EXPERTsurg.

Założenie producenta sprzętu było jasne: 
stworzyć urządzenie idealnie dopasowane do 
potrzeb współczesnych stomatologów. Z tego 
też powodu EXPERTsurg charakteryzuje się 
przede wszystkim bezpieczną i precyzyjną ob-
sługą, wysoką wydajnością, a także gwarantują-
cą oszczędność czasu funkcjonalnością.

Produkt, o którym mowa, zastąpi znane i ce-
nione modele KaVo INTRAsurg 300 oraz KaVo 
INTRAsurg 300 plus. Nowa, tegoroczna gama 
instrumentów chirurgicznych SURGmatic obej-
mie kątnicę z przełożeniem 20:1 i prostnicę 1:1 
(obie w wersji ze światłem lub bez) wyposażo-
ne w znaną z serii EXPERTseries powierzchnię 
EXPERTgrip.

Mniejszy rozmiar, większa ergonomia
To, co zdecydowanie wyróżnia KaVo EXPERT-

surg na tle konkurencyjnych wyrobów to ergo-

nomia i łatwość użytkowania. Decydują o nich 
głównie lżejszy (o 28%) i krótszy (o 20%) mi-
krosilnik, którego cała powierzchnia wykonana 
została ze stali nierdzewnej.

Mimo istotnej redukcji rozmiarów, sprzęt 
jest w stanie zagwarantować wysoki moment 
obrotowy w całym zakresie prędkości oraz na-
tychmiastowe i płynne uruchamianie.

Do tego dochodzi także lżejszy i bardziej ela-
styczny rękaw silnika, którego precyzję działa-
nia podnosi sterowanie za pomocą INFORM 
TECHNOLOGY. Zewnętrzne chłodzenie z kolei 
przynosi znaczącą poprawę funkcjonalności 
rękawa.

Rozwiązania, które ułatwiają życie
Oprócz tego, obsługę urządzenia ułatwiają 

intuicyjne menu, duży (4,3 cala), kolorowy wy-
świetlacz z regulowaną jasnością i elastycznymi 
kątami widzenia, a także szereg indywidual-
nych ustawień. Do naszej dyspozycji pozostaje 
bowiem możliwość dowolnego programowania 
trybu pracy, wizualna identyfikacja wszystkich 
jej etapów i szybkie rozpoznawanie czynności 
oraz zaprogramowanie od 4 do 10 kroków wy-
konywanego zadania.

Nie bez znaczenia pozostaje również bez-
pieczne i higieniczne działanie mikrosilnika. 

Zapewniają je zarówno dokładne nadzorowa-
nie ustawień maksymalnego momentu obro-
towego i prędkości, jak i wyświetlanie maksy-
malnego momentu obrotowego.

Dodatkowo warto wspomnieć także o jedno-
dotykowej autokalibracji silnika. W tym wypadku 
proces automatycznego ustawienia uruchamiany 
jest jednym kliknięciem, pozwalającym na elek-
troniczne dostosowanie momentu obrotowego 
silnika i sprawdzenie instrumentu.

Łatwy w obsłudze, niezawodny w 
działaniu

Wśród cech charakterystycznych produktu 
KaVo należy wymienić także ułatwienie w po-
staci wygodnej zmiany ustawień silnika, pro-
stego demontażu i dezynfekcji rękawa silnika, 
a także zastosowanie rozbieralnego sterowni-
ka nożnego. 

Opisując EXPERTsurg nie sposób pominąć 
także elementy decydujące o jego niezawodno-
ści. Wśród nich znajdują się: użycie materiałów o 
zwiększonej żywotności, zminimalizowanie emisji 
ciepła przy niezmienionej mocy użytkowej oraz 
wprowadzenie napędu SMARTdrive.

Mając na uwadze wszystkie te właściwości 
łatwo wywnioskować, do kogo skierowane jest 
nowe urządzenie firmy KaVo.

KaVo EXPERTsurg 
precyzja, która daje pewność

rozmowa badamy trendy



NR 02(17)/2014 l DENTOMAX NEWS6

Oczywiście bezdyskusyjnie najważ-
niejsza jest jakość usług, ceny i loka-
lizacja, to dwa elementy decydujące 

o tym, czy gabinet cieszy się powodzeniem 
wśród pacjentów. Ale co jeśli w okolicy dwa 
tuziny klinik oferuje usługi na podobnym po-
ziomie i w podobnych cenach? Wtedy liczą 
się już detale. Ale jak wiadomo, diabeł tkwi 
w szczegółach. 

Można próbować wyróżniać się wystrojem 
gabinetu, stroną internetową czy aktywnością 
na facebooku. Ale można też zrobić to zupełnie 
inaczej. Jak? Podpowiadamy!

W tym celu warto wykorzystać urządzenie 
firmy KaVo – DiagnoCam – służące do wykry-
wania próchnicy. Co wspólnego ma sprzęt me-
dyczny z marketingiem? Za chwilę przekonają 
się Państwo, że naprawdę wiele.

Na początek jednak kilka słów o samym 
sprzęcie. KaVo DIAGNOcam pozwala uzyski-
wać diagnostyczny obraz tkanek zęba niemalże 
natychmiastowo, bez konieczności stosowania 
promieni rentgenowskich. Urządzenie wykorzy-
stuje struktury zębów do przewodzenia światła 
rejestrowanego przez kamerę, co w konsekwen-
cji ułatwia lekarzom wykrywanie próchnicy.

Najnowsza propozycja firmy KaVo, dzięki za-
stosowaniu nowoczesnej jakości obrazu, w zna-
czący sposób zwiększa zatem bezpieczeństwo 
i pewność diagnostyki. Narzędzie umożliwia 
dotarcie do szczegółów struktury zębów, w tym 
np. do powierzchni zaatakowanych przez bakte-
rie lub pęknięć niewidocznych zazwyczaj przy 
innych metodach.

Oprócz tego, DIAGNOcam ułatwia także 
wykrywanie próchnicy w obrębie powierzch-
ni gładkich, stycznych i zgryzowych oraz – w 
zależności od rozmiaru wypełnienia – diagnozo-
wanie próchnicy wtórnej.

DIAgNOcam                                                    urządzenie pomocnicze 
               wspomagające... marketing gabinetu

Stałym elementem krajobrazu polskich miast i miasteczek 

są wszechobecne gabinety stomatologiczne. Można 

odnieść wrażenie, że na każdym rogu oprócz kwiaciarni, 

sklepu spożywczego czy zakładu fryzjerskiego, można 

natknąć się na klinikę dentystyczną. Ta nieprawdopodobna 

konkurencja wymaga jednak od prowadzących gabinety 

lekarzy pomysłu na wyróżnienie swoich usług.

marketing
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Co równie istotne, dzięki zastosowaniu tech-
niki DIFOTI (Digital Imaging Fiberoptic Trans-
illumination) proces ten odbywa się bez naraża-
nia pacjenta na promieniowanie rentgenowskie.

DIAGMOcam - widzisz więcej
Diagnostyka bez konieczności stosowania 

rentgena znajduje zastosowanie  szczególnie 
w przypadku dużo bardziej wymagających pa-
cjentów: dzieci czy kobiet w ciąży. KaVo DIA-
GNOcam może być bowiem używane z dowolną 
długością i częstotliwością.

Dodatkowo, jakość i przejrzystość uzyskiwa-
nych w ten sposób obrazów stanowi silny argument 
w trosce o edukację leczonych – wszak nie od dziś 
wiadomo, że świadomi pacjenci dużo chętniej i czę-
ściej przychodzą do stomatologów. Rezultaty ob-
razowania prezentowane bezpośrednio na ekranie 
komputera pomagają  zrozumieć zasadność podej-
mowanych działań, a możliwości zapisu i wydruku 
pozwalają na wykorzystywanie ich podczas regular-
nych kontroli i mierzenia postępów.

Nic nie stoi również na przeszkodzie, by urzą-
dzenie firmy KaVo wykorzystywać jako zabez-
pieczenie, a nawet rozszerzenie diagnostyki rent-
genowskiej. DIAGNOcam szczegółowo pokazuje 
naddziąsłowe struktury zębów, co umożliwia bardzo 
wczesne wykrywanie próchnicy i jej profilaktyczne, 
minimalnie inwazyjne i prawie bezbolesne leczenie.

Tyle o samym sprzęcie. Przejdźmy zatem do 
meritum. Jednym ze sposobów wykorzystania 
DiagnoCam w promocji naszych usług może 
być przeprowadzenie badań pod kątem próch-
nicy wśród dzieci. Możemy przeprowadzić taką 
akcję w formie kompleksowej kampanii profi-
laktycznej.  

Pięć kroków do sukcesu
1) Proponujemy zorganizowanie akcji pod 

hasłem: „Czerwiec miesiącem walki z próchni-
cą”. Oczywiście moment jej przeprowadzenia 
jest dowolny, czerwiec wydał się nam jednak 
dość dobrym miesiącem dla tego typu działań ze 
względu na zbliżające się wakacje. Równie do-
brą okazją do tego może być również kwiecień, 
maj, wrzesień lub październik. 

2) Kampania zostaje skierowana do przed-
szkolaków uczęszczających do przedszkoli dzia-
łających w bezpośredniej okolicy naszego gabi-
netu. W pierwszej kolejności należy więc udać 
się do placówek i odbyć rozmowę z dyrekcją, 
proponując przeprowadzenie badań w kierunku 
próchnicy z wykorzystaniem DiagnoCamu. Nie 
zapomnijmy przy tym o zgodach rodziców na ba-
dania. Mając już ustalony harmonogram wizyt w 
przedszkolach (np. rozłożonych w czasie całego 
miesiąca) planujemy uruchomienie kampanii.

3) Dodatkowo, w czasie trwania całej kampanii 
powinniśmy dać również szansę bezpłatnego ba-

dania DiagnoCamem w gabinecie. Oczywiście po 
wcześniejszym umówieniu się na wizytę. W ten 
sposób zyskujemy zarazem szansę dotarcia do no-
wych pacjentów, spoza bezpośredniego sąsiedztwa.

4) Przygotowujemy plan marketingowy dzia-
łań obejmujący przede wszystkim promocję. W 
ramach tych działań proponujemy:

- wykupienie banera reklamowego, informu-
jącego o Kampanii i zapraszającego na bezpłatne 
badania do gabinetu. Baner reklamowy warto wy-
kupić w popularnym, ale lokalnym portalu inter-
netowym. Koszt zakupu takiej reklamy na okres 
4 tygodni to przeciętnie od 200 do 1000 złotych, 
w zależności od miasta i portalu. Reklama musi 
kierować internautów na naszą stronę interneto-
wą, na której obowiązkowo należy napisać o pro-
wadzonej kampanii. Warto, aby w tym miejscu 
znalazły się informacje na temat specyfiki bada-
nia i jej skuteczności oraz wskazówki dotyczące 
sposobu umówienia się na wizytę.

- facebook: jeżeli nasz gabinet posiada swoją 
wizytówkę na portalu facebook, warto informa-
cje o kampanii systematycznie umieszczać rów-
nież w tym miejscu. Tam też należy publikować 
linki do naszej strony internetowej, na której 
znajdują się szczegółowe informacje. Jakiego 

typu wiadomości w kontekście kampanii powin-
niśmy publikować na facebooku? Bieżące wia-
domości o planowanych badaniach w kolejnych 
grupach przedszkolnych, zdjęcia z wykonanych 
badań (oczywiście za zgodą rodziców), informa-
cje na temat metody diagnostycznej, porady do-
tyczące profilaktyki u dzieci. Warto dodatkowo 
aby przynajmniej raz w tygodniu zdecydować 
się na publikację płatnego wpisu ustalając przy 
tym taregtowanie – czyli z jednej strony zawę-
żając krąg odbiorców, a z drugiej docierając do 
potencjalnie nowych pacjentów– przede wszyst-
kim kobietach w wieku 22 – 40 lat mieszkają-
cych na terenie naszego miasta/ gminy. Płatny 
post to koszt na poziomie kilkunastu – kilku-
dziesięciu złotych. 

- Media. Temat kampanii może być intere-
sujący dla lokalnych dziennikarzy. Warto zatem 
przygotować krótką informację prasową, w której 
opisujemy cel kampanii, narzędzia (DiagnoCam) 
oraz wspominamy w kilku słowach o społecznym 
problemie próchnicy i podstawowych zasadach 
prawidłowej higieny zębów. Taki artykuł przesy-
łamy do lokalnych dziennikarzy z prośbą o zain-
teresowanie się tematem. Dodatkowo, warto też 
zaprosić dziennikarza do przedszkola, aby towa-
rzyszył badaniom. To też okazja na kolejną cie-
kawą publikację w mediach z naszym udziałem.

Po zakończeniu kampanii polecamy też przy-
gotowanie kolejnego artykułu będącego podsu-
mowaniem działań. Opisujemy w nim ile dzieci 
zostało przebadanych i przedstawiamy statysty-
ki na temat skali problemu próchnicy. Gwaran-
tujemy, że jest to wyjątkowo ciekawy temat dla 
mediów. Artykuł wzbogacamy o nasz komentarz 
na temat próchnicy.

5) Efekty badań. Każde badanie zostaje pod-
sumowane wydrukiem, na którym rodzic może 
odczytać informacje na temat obecności próchni-
cy w zębach swojej pociechy, informacje o skali i 
zakresie potrzebnego leczenia. Do wydruku dołą-
czamy informację o gabinecie, który przeprowa-

dził badania z sugestią niezwłocznego kontaktu w 
celu omówienia badania. Warto też dołączyć do 
tych materiałów również ulotkę gabinetu.

Podsumowanie
Reasumując, przeprowadzenie tej akcji po-

zwala gabinetowi na:
- bezpośrednie dotarcie do nowych, potencjal-

nych klientów
- wzmocnienie swojej obecności w środowi-

sku lokalnym
- wzmocnienie swojej marki w środowisku 

lokalnym oraz w mieście
- wyróżnienie się na tle konkurencji
- budowę wizerunku eksperckiego za pośred-

nictwem mediów

Badanie przy uzyciu DIAGNOcam 
jest szybkie, bezbolesne i bezpieczne

marketingmarketing
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Autor:  Dr. Achille Perillo, 
Perillo Dental Practice, Naples

Stomatologia jest jedną z dziedzin, które 
wyjątkowo szybko wykorzystują nowe 
technologie w ramach przeprowadzanych 

zabiegów. Dzieje się tak między innymi dzięki 
rozwiniętemu sektorowi prywatnego lecznictwa, 
który jest bardzo zainteresowany nowoczesnymi 
rozwiązaniami, zwłaszcza w ramach leczenia 
implantologicznego, ortodontycznego lub pro-
tetycznego. 

Doskonałym przykładem może być tutaj tech-
nologia CAD/CAM, która rozwinęła się w cały 
system wykorzystujący cyfrowe, wewnątrzustne 
skanery 3D, zastępujące wyciski protetyczne i 
pozwalające przesyłać natychmiast dane o polu 
protetycznym do komputera projektującego i ul-
traprecyzyjnej frezarki automatycznej. Frezarka 
wycina zaprojektowaną pracę protetyczną, za-
chowując idealne parametry wymiarowe. 

Cała technologia została przeniesiona do sto-
matologii z przemysłu metalurgicznego, gdzie 
wykorzystuje się ją do produkcji tysięcy sztuk 
identycznych przedmiotów. Warto zdać sobie 
sprawę, że w stomatologii ten sam wysiłek w 
celu uzyskania maksymalnej dokładności pracy 
jest skierowany na każdą, indywidualną pra-
cę protetyczną u każdego pacjenta. Obecnie, 
niemal każde leczenie stomatologiczne można 

przeprowadzić bez żadnych kompromisów co 
do jego precyzji.

CBCT - bezpieczniej i dokładniej
Niektóre dziedziny stomatologii szybciej 

adaptują nowe technologie w procesie leczenia 
niż inne. Jedną z nich jest radiodiagnostyka sto-
matologiczna, która w coraz szerszym zakresie 
wykorzystuje techniki cyfrowe. Nadal jednak 
skupia się głównie na diagnostyce w oparciu o 
obrazowanie dwuwymiarowe, które wymaga 
starannej interpretacji przez doświadczonego 
klinicystę, pozostając w dużej zależności od 
jego zdolności analizy i podejmowania na tej 
bazie decyzji zabiegowych.

Tymczasem oczekiwania co do precyzji prze-
prowadzania zabiegów stomatologicznych wy-
magają nowych rozwiązań co do diagnostyki 
przedzabiegowej. Wydaje się pewne, iż trady-
cyjna radiodiagnostyka dwuwymiarowa zosta-
nie zastąpiona przez oferującą trójwymiarowy 
obraz wolumetryczną tomografię komputerową 
(CT). Tomograf, dostępny w gabinecie, lub w 
pobliskim centrum diagnostycznym, gwarantuje 
skokową poprawę jakości leczenia pacjentów, 
poprzez diagnozowanie, o niespotykanej wcze-
śniej precyzji obrazowania tkanek w 3D.

Wprowadzona w stomatologii technologia Co-
ne-Beam Computed Tomography (CBCT) wyko-
rzystuje stożkowy kształt wiązki promieniowania 

zamiast wachlarzowatego, aby uzyskać maksy-
malną rozdzielczość, przy pojedynczej ekspozy-
cji wiązki. Dzięki temu znacznie udało się skrócić 
czas potrzebny na wykonanie pojedynczego ob-
razowania w obrębie twarzoczaszki pacjenta, a co 
za tym idzie również ograniczyć ilość promienio-
wania, które musi przyjąć pacjent. 

Oszczędność miejsca i czasu
Skanowanie potrafi trwać tylko 23 sekundy, 

z czego ekspozycja pacjenta na promieniowanie 
to zaledwie 11 sekund. To oznacza, iż promie-
niowanie emitowane w trakcie badania CBCT 
jest 200 -300 razy niższe niż przy „klasycznej” 
tomografii medycznej i około 10-20 razy niższe 
niż przy najnowocześniejszej tomografii wielo-
rzędowej.

Dzięki upowszechnieniu technologii CBCT 
możliwe stało się posiadanie w gabinecie urzą-
dzenia o wysokiej rozdzielczości obrazowania, 
które jednocześnie nie zajmuje wiele miejsca i 
jest łatwe w stosowaniu. Dodatkowo zastępuje 
całkowicie aparaty wykorzystywane do wyko-
nywania zdjęć ortopantomograficznych i ce-
falometrycznych. Badanie tomograficzne jest 
przeprowadzane u pacjenta w pozycji siedzą-
cej i trwa kilkanaście sekund. Jak wspomniano 
powyżej emitowane dawki promieniowania są 
bardzo niskie, przy uzyskanej wysokiej rozdziel-
czości obrazu.

Tomografia CBCT
rewolucja w codziennej 

diagnostyce 
stomatologicznej

Wprowadzenie do leczenia technologii cyfrowych 

przyniosło ze sobą szereg korzyści, zarówno na 

polu diagnostyki przedzabiegowej, jak i w ramach 

przeprowadzanych zabiegów medycznych. Największy 

skok jakościowy leczenia można powiązać z 

zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego, 

tomografii komputerowej, USG wysokiej rozdzielczości, 

oraz laserów nisko- i wysokoenergetycznych.

zdaniem eksperta
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Wsparcie w implantologii
Optymalizacja planowania i przebiegu lecze-

nia, oraz dużo większy odsetek zabiegów za-
kończonych pełnym powodzeniem są podstawą 
do oceny amortyzacji kosztów takiej inwestycji. 
Często zdarza się, iż lekarze stomatolodzy nie 
posiadający CBCT muszą kierować pacjentów w 
celu wykonania tomografii do szpitala lub centrum 
diagnostycznego. Wymaga to od pacjenta odrębnej 
wizyty, w miejscu zazwyczaj dość oddalonym od 
gabinetu stomatologicznego, wiąże się też z dodat-
kowymi kosztami i niewygodami. Lekarz stoma-
tologii musi poczekać na wynik takiego badania, 
często przez wiele dni nie będąc w stanie określić 
prawidłowo diagnozy dla danego pacjenta.

Kolejnym problemem może być typowo tech-
niczna kwestia kalibracji i sprawności apara-
tów tomograficznych, która sprawia iż badanie 
pacjenta na dwóch różnych urządzeniach może 
dać wyniki, nieco różniące się od siebie co do 
dokładności i rozdzielczości uzyskanych obra-
zów. Coraz większą popularność zyskuje opro-
gramowanie implantologiczne, pozwalające na 
precyzyjne planowanie usytuowania implantów 
w oparciu o wynik badania tomograficznego. 

Dzięki temu można przeprowadzić zabieg im-
plantologiczny w sposób maksymalnie bezpieczny 
dla pacjenta i oszczędny dla tkanek kostnych. Wy-
korzystanie techniki Guided Surgery oferuje wiele 
zalet, w tym zmniejszenie ryzyka niepowodzenia 

implantacji, uproszczenie techniki prowadzenia 
zabiegu i redukcję powikłań pozabiegowych u 
pacjentów. W przypadku wszczepiania implantów 
i ich natychmiastowego obciążania możliwe jest 
przygotowanie dla pacjenta tymczasowego uzu-
pełnienia protetycznego zanim jeszcze zabieg im-
plantacji zostanie rozpoczęty i wykorzystanie go 
bezpośrednio po wszczepieniu implantów.

Ortodonci - CBCT jest też dla Was!
Zalety takiej techniki prowadzenia zabiegów 

implantologicznych są niepodważalne, wymagają 
jednak jako podstawowej i niezbędnej informacji 
wyników badania tomograficznego, przeprowa-
dzonego w sposób precyzyjny i niezawodny na 
sprzęcie doskonalej jakości, bez żadnych niedo-
kładności. Powstanie przekłamań na etapie ba-
dania tomograficznego prowadzi do znacznego 
zwiększenia ryzyka niepowodzenia zabiegów 
implantologicznych, zamiast je redukować.

Ortodoncja jest specjalizacją stomatologicz-
ną, która w ostatnich latach obejmuje leczeniem 
coraz liczniejsze grupy pacjentów. Jeszcze nie-
dawno wydawało się, iż leczenie ortodontyczne 
jest zarezerwowane dla dzieci, a obecnie coraz 
większą grupę pacjentów stanowią dorośli, któ-
rzy starają się o leczenie z przyczyn zarówno 
estetycznych jak i funkcjonalnych. 

Uważam, iż szerokie wprowadzenie do or-
todoncji tomografii stożkowej CBCT jest nie-

zwykle istotne, gdyż zapewnia wszechstronne 
możliwości diagnostyczne kości twarzoczaszki 
w trzech wymiarach. Oznacza to też możliwą re-
dukcję dawki promieniowania przyjmowanego 
przez pacjentów dzięki pojedynczemu skanowa-
niu czaszki, w miejsce zazwyczaj wykonywa-
nych dwóch badań: ortopantomograficznego i 
cefalometrycznego. 

Wykrywanie asymetrii 
struktur kostynych

Dodatkowo analizując obraz cefalometrycz-
ny uzyskany w badaniu tomograficznym mamy 
możliwość oceny każdego pojedynczego prze-
kroju bez względu na jego umiejscowienie i 
bez nakładania się na siebie wszystkich struktur 
(jak na klasycznym zdjęciu cefalometrycznym). 
Dzięki temu łatwiej jest wykryć i uwzględnić 
w planie leczenia asymetrie struktur kostnych, 
zarówno wrodzone jak i mające pochodzenie 
pourazowe.

Oczywistym jest, że najlepszą diagnostykę 
zapewnia obraz tkanek, który jest najbliższy rze-
czywistości, I dotyczy to nie tylko ortodoncji, 
ale wszystkich dziedzin stomatologii, a szerzej 
I całej medycyny.

Obrazowanie trójwymiarowe = 
perfekcyjna diagnostyka

Trójwymiarowy obraz badania tomograficz-
nego CBCT pozwala również na precyzyjną 
ocenę anatomicznych struktur twarzoczaszki, w 
tym wykrywanie i lokalizowanie zębów dodat-
kowych lub zębów zatrzymanych (najczęściej są 
to kły i trzecie zęby trzonowe). 

Możliwość obracania trójwymiarowego ob-
razu pod dowolnym kątem oraz wykorzystanie 
dedykowanego oprogramowania do wolume-
trycznej rekonstrukcji tkanek ma kluczowe 
znaczenie w powodzeniu prowadzenia leczenia 
skomplikowanych deformacji tkanki kostnej 
twarzoczaszki, jak również przy rehabilitacji za-
burzeń stawu skroniowo-żuchwowego. 

Z równą skutecznością możliwe jest diagno-
zowanie torbieli i zmian guzowatych w obrębie 
tkanek. Dokładość tomografii stożkowej ułatwia 
również analizowanie zmian w tkankach mięk-
kich, zwłaszcza z wykorzystaniem dedykowane-
go do tego oprogramowania. Wczesne wykrycie 
zmian rozrostowych w tkankach jest możliwe 
przy okazji każdego badania tomograficznego, 
zwiększając prawdopodobieństwo skutecznego 
wyleczenia pacjenta.

Mam nadzieję, że tych kilka uwag pozwoli 
Państwu z większą śmiałością włączyć badanie 
tomograficzne CBCT w zakres swoich procedur 
diagnostycznych. Polecam takie postępowanie, 
jako że przyczynia się do znacznego postępu w 
dokładności leczenia stomatologicznego, co jest 
kluczowe zarówno dla lekarza stomatologa i dla 
pacjenta.

zdaniem ekspertazdaniem eksperta
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Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowe-
go są coraz częstszym problemem wielu 
pacjentów. Do głównych przyczyn zali-

cza się: urazy żuchwy, warunki zwarciowe, wady 
zgryzu, parafunkcje,  długie zabiegi stomatologicz-
ne, zaburzenia postawy oraz stres, który powoduje 
silne napięcie mięśni żucia, zaciskanie i zgrzytanie 
zębami prowadzące do ich zniszczenia.

Układ stomatognatyczny, mięśniowo-powię-
ziowy, kręgosłup oraz stawy są ze sobą połączo-
ne. Tym samym nieprawidłowe funkcjonowanie 
w obrębie narządu żucia może wywołać  szereg 
przeciążeń i dolegliwości w różnych częściach 
ciała np. ból stawu skokowego, bóle kręgosłupa 
szyjnego i lędźwiowego, zapalenie stawu  bar-
kowego.  Jednocześnie ból stawu skroniowo-żu-
chwowego może być spowodowany nieprawi-
dłowym ustawieniem miednicy.

Objawy:
l trzaski lub trzeszczenia podczas ruchów żu-
chwy, zaburzenia ruchomości żuchwy
l nieprawidłowy tor ruchu żuchwy podczas ru-
chu
l bolesność palpacyjna okolicy stawu skronio-
wo-żuchwowego i ucha
l bóle i zawroty głowy 
l szumy uszne, uczucie zatkanego ucha
l zaburzenia połykania
l ucisk, uczucie wysadzania gałki ocznej, ból 
oka
l bóle karku i obręczy barkowej, pleców
l przerost mięśni żwaczy (twarz kwadratowa)

Rehabilitacja stanowi cenne uzupełnienie le-
czenia w przypadku dysfunkcji układu stomato-

gnatycznego. Celem leczenia fizjoterapeutycz-
nego jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, 
normalizacja napięcia mięśniowego, zwiększe-
nie zakresu ruchomości żuchwy, zmniejszenie 
trzasków i przeskakiwań w stawach skronio-
wo-żuchwowych, likwidacja bólów i zawrotów 
głowy. Bardzo wielu pacjentów cierpiących na 
tzw. migrenowe bóle głowy w rzeczywistości 
cierpi w wyniku dysfunkcji stawów skroniowo-
-żuchwowych. Stosowanie tabletek przeciwbó-
lowych oraz innych tymczasowych rozwiązań 
powoduje leczenie objawowe. Naszym celem 
jest likwidacja przyczyny tych bóli poprzez 
wdrażanie holistycznego spojrzenia na proble-
my pacjenta, które polega na ocenie i leczeniu 
całego narządu ruchu, nie tylko układu stoma-
tognatycznego. Dlatego właśnie współczesna 
rehabilitacja kładzie nacisk na podejście holi-
styczne, które umożliwia znalezienie przyczyn 
obecnych dolegliwości i ich zlikwidowanie. 
Zajmując się tylko stawem skroniowo-żuchwo-
wym, nie uwzględniając w leczeniu innych par-
tii ciała powoduje, że leczenie nie jest skuteczne.

W procesie leczenie najważniejsza jest współ-
praca między lekarzem stomatologiem, psycho-
logiem, a fizjoterapeutą. Tylko zespołowe po-
dejście do tej dysfunkcji daje najlepsze efekty 
leczenia.

Jak wygląda pierwsza wizyta?
W czasie konsultacji przeprowadzone jest 

dokładne badanie, które polega na przeprowa-
dzeniu wywiadu oraz wykonaniu testów klinicz-
nych, na podstawie których ustalone zostanie 
rozpoznanie. W celu znalezienia przyczyny z 

jaką zjawia się pacjent ocenia się zakres ruchów 
żuchwy, trzaski w stawie, język oraz uzębienie. 
Diagnoza obejmuje analizę posturalną, badanie 
palpacyjne mięśni żucia, karku oraz dokładne 
badanie układu mięśniowo-stawowego narządu 
ruchu.

 Jak wygląda leczenie?
Istnieje wiele metod fizjoterapeutycznych, 

które skracają czas choroby. Należą do nich:
l masaże
l terapia manualna (terapia punktów spusto-
wych, mobilizacja, manipulacja, poizometrycz-
na relaksacja mięśni, igłoterapia)
l zabiegi fizykalne (ultradźwięki, laser bio-
stymulacyjny, krioterapia, światłoterapia, pole 
magnetyczne) - ćwiczenia (relaksacyjne, stabili-
zacyjne, propriocepcji), które pacjent wykonuje 
pod okiem terapeuty, a potem sam w domu

Uważam, że najlepszą metodą leczenia tego 
typu dysfunkcji jest terapia manualna, która 
oznacza dosłownie leczenie za pomocą rąk (Lac. 
manualis = ręczne). Podczas terapii za pomocą 
specjalnych technik mobilizacji, manipulacji i 
pracy na tkankach miękkich przywraca się za-
burzoną biomechanikę stawów. Prowadzi to do 
zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu rucho-
mości, ustąpienia stanów zapalnych.

Rehabilitacja stawu 
skroniowo-żuchwowego

Karol Gorzechowski, Katarzyna Lech
REHABILIS Gabinet masażu i rehabilitacji 
ul. Sienkiewicza 79A/209 
15-003 Białystok, tel. 604 807 730

porady
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WYPRóBUJ TO!

NIK punktuje NFZ
Mało przejrzyste kontraktowanie usług i pro-
cedury niezapewniające wyboru najlepszych 
świadczeniodawców, czyli nie zawsze dobre 
gospodarowanie publicznymi pieniędzmi przez 
NFZ to główne zarzuty Najwyższej Izby Kon-
troli.
Jak czytamy na stronie NIK, zgodnie z założe-
niami w procedurze kontraktowania świadczeń 
zdrowotnych kluczowe miały być etapy ran-
kingowy i negocjacyjny. Jednak konieczność 
podpisania w krótkim czasie tysięcy umów ze 
świadczeniodawcami spowodowała powstawa-
nie wielu nieprawidłowości zarówno na etapie 
oceny ofert, jak i negocjacji.
Na etapie ofertowym NIK zwrócił uwagę na 
niemiarodajność rankingu, który powstaje w 
oparciu o niezweryfikowane, czasem niepraw-
dziwe deklaracje świadczeniodawców. Wśród 
przyczyn wymienione zostały kumulacja po-
stępowań i związany z tym źle zaplanowany 
terminarz konkursów, odstępowanie od części 
procedury przez dyrektorów oddziałów wo-
jewódzkich NFZ, niefunkcjonalność systemu 
informatycznego skutkująca ręczną analizą 
ofert.

Źródło: Dentonet, tyt. org.: Kontrola NIK: 
wady trybu kontraktowania świadczeń

Łatwiej o montaż RTG 
w gabinecie?
Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekar-
skiej zgłosiła ponownie chęć zmian przepisów w 
sprawie promieniowania jonizującego dla stoma-
tologii. Środowisko lekarzy uważa, że wymogi 
odnoszące się do radiologii stomatologicznej są 
zbyt rygorystyczne, a przede wszystkim bardzo 
kosztowne. Komisja pyta o konkretne regulacje, a 
mianowicie: program szkolenia z zakresu ochrony 
radiologicznej pacjenta i okres ważności certyfika-
tu, zawartość dokumentacji systemu zarządzania 
jakością, zakres i częstotliwość testów urządzeń, 
ograniczenia w stosowaniu jezdnego i przenośne-
go sprzętu radiologicznego, zakres i częstotliwość 
klinicznego audytu wewnętrznego i zewnętrznego.
Według Komisji spełnianie wymogów dotyczących 
radiologii w stomatologii wiąże się ze zbyt dużymi 
nakładami finansowymi w zależności od regionu 
cena zdjęcia RTG waha się od 62 do 80 złotych.

Źródło: Dentonet, tyt. org.: MZ: Zmiany w 
sprawie regulacji dotyczących RTG

Od pewnego czasu gabinety kosmetyczne pod-
pisują umowy z dentystami na świadczenie 
usług sterylizacyjnych. Gabinety kosmetyczne 
muszą bowiem od jakiegoś czasu sterylizować 
swoje narzędzia, dlatego zamiast zaopatrywać 
się w autoklaw, wielu właścicieli tego typu pod-
miotów postanowiło podpisać umowy na stery-
lizację właśnie ze stomatologami. Ale uwaga!
Sprawdziliśmy to - to pułapka. Dlaczego? 
Dentysta, jako przedsiębiorca w ten sposób 
rozszerza zakres świadczonych usług i musi 
wprowadzić odpowiednią zmianę w ewidencji 
działalności gospodarczej polegającą na do-
daniu kolejnej pozycji w PKD. A ta, niestety 
nie jest zwolniona podmiotowo z VAT tak jak 
usługi stomatologiczne! Dlatego świadcząc je, 
właściciel gabinetu stomatologicznego staje się 
automatycznie VAT-owcem i za „sprzedaż” ta-
kich usług musi wystawiać pełną fakturę VAT.
W przypadku kontroli, urząd skarbowy za-
kwestionuje taką praktykę, w której denty-
sta rozliczając się z kosmetyczką wystawia 
rachunek (tudzież fakturę z zerową stawką 
VAT). O konsekwencjach takiej działalności 
nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Za-
tem, drodzy dentyści zanim zdecydujecie się 
uczynić przysługę znajomej kosmetyczce, 
najpierw skontaktujcie się w tej sprawie z ob-
sługującą Was księgową.

Przegląd newsów z portalu Dentonet.pl

Partnerem przeglądu informacji z rynku 
stomatologicznego jest portal Dentonet.pl

Zakup urządzeń stomatologicznych 
- jak na przykład lasera czy mikro-
skopu - to decyzja poważna. Wia-
domo, to kosztowna inwestycja, która musi być przedtem grun-
townie przeanalizowana i dobrze przemyślana. Rynek urządzeń 
medycznych jest niezwykle konkurencyjny. Wiele firm oferuje, 
zdawałoby się podobne produkty, w znacznie różnią-
cych się od siebie cenach. Jak więc wybrać sprzęt 
odpowiedni? Idealnie spełniający nasze wyma-
gania i oczekiwania? 
Jest na to co najmniej kilka sposobów. Najpro-
ściej wybrać się do dystrybutora określonych 
urządzeń i zwyczajnie popytać. Można też – 
idąc tym śladem – porozmawiać ze znajomymi 
lekarzami, którzy posiadają takie same – lub 
podobne instrumenty za którymi się rozglądamy. 
Można też spędzić długie godziny przeglądając inter-
net w poszukiwaniu opinii, komentarzy czy testów interesują-
cych nas urządzeń. 
Niestety każdy z tych sposobów ma więcej wad niż zalet. Dlacze-
go? Bo w każdym wypadku nasza wiedza nie będzie płynęła z 
naszego doświadczenia. Decyzję podejmujemy w oparciu o czy-

jeś opinie, doświadczenia, spo-
strzeżenia, a te, co jasne, mogą 
być – z jednej strony stronnicze, 

z drugiej nieobiektywne, z trzeciej pozbawione dystansu. Co 
więc zrobić? Wypróbować! Tak! Przecież poszukując samochodu, 

rzadko kiedy decydujemy się na zakup określonego modelu 
wyłącznie w oparciu o folder czy opinie znajomych 

kierowców lub sprzedawcy. Zanim wyjedziemy z 
salonu nowym samochodem, wcześniej zwy-

kle go osobiście testujemy wybierając się na 
jazdę próbną. Podobnie jest z naszą ofertą. 
Proponujemy naszym klientom unikalną 
możliwość wypożyczenia interesującego 

klienta sprzętu i przetestowania go w swo-
ich warunkach pracy, we własnym gabinecie. 

W ten sposób zyskacie pełną wiedzę na temat 
walorów danego urządzenia, sprawdzicie jego moż-

liwości czy funkcje. To wyjątkowa oferta, która pozwoli 
podjąć właściwą decyzję. Bez żadnych dwuznaczności, bez zo-
bowiązań, bez drobnych druczków czy prawnych haczyków. Po 
prostu. Możecie wypożyczyć sprzęt i wypróbować go w swojej 
praktyce.

Z

A D Z W O Ń  
        
    

    
W

Ypróbuj  tO
!     

numer tel.:

602 315 944

UWAGA DeNTyśCI!

porady z branży
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Elastyczna żywica wypełniająca – orygi-
nalne rozwiązanie pozwalające na sku-
teczne wypełnianie erozyjnych uszkodzeń 

szkliwa.
Bondfill SB powstał na bazie znanej żywicy 

Super-Bond i jest jej pochodną. Szereg unikato-
wych właściwości pozwala jednak na zastoso-
wanie nowoczesnego preparatu Bondfill SB nie 
tylko jako żywicy ale również jako samodziel-
nego preparatu służącego do wypełnień erozyj-
nych ubytków przyszyjkowych. Do wyjątko-
wych właściwości preparatru zaliczamy:

- elastyczną strukturę, lepiej absorbującą na-
prężenia

- łatwość zastosowania dzięki samo impre-
gnującemu primerowi

- zawartość w składzie cząsteczek żywicy 
wstępnie spolimeryzowanej, która zwiększa od-
porność materiału na uszkodzenia mechaniczne.

- chemiczną drogę polimeryzacji dzięki cze-
mu materiał nigdy nie jest tak twardy, i tak po-
datny na pękanie jak żywice kompozytowe a 
tym samym dzięki swej relatywnie większej pla-
styczności Bondfill SB lepiej absorbuje naprę-
żenia mechaniczne, na które narażone są zęby.

Biorąc pod uwagę zastosowanie preparatu, 
Bondfill SB jest dedykowany trudnym do le-

czenia ubytkom przyszyj-
kowym i to bez względu 
na ich pochodzenie. Za-
równo ubytki pochodze-
nia próchnicowego, jak 
i trudne ubytki erozyjne 
mogą być z powodzeniem 
zaopatrywane preparatem 
Bondfill SB.

Zestaw podstawowy 
materiału Bondfill SB za-
wiera primer oraz żywicę 
składającą się z monomeru wraz z katalizato-
rem. Kropla katalizatora pochodząca ze strzy-
kawki z tłokiem i śrubą mikrometryczną akty-
wuje monomer do przekształceń w usieciowany 
polimer. Zestaw zawiera również dwie butelecz-
ki z proszkiem koloryzującym żywicę. Proszek 
koloryzujący dostępny jest w kolorach A2 oraz 
A3,5 tak aby móc wypełnić zarówno bardzo ja-
sne jak i ciemniejsze szyjki zęba. Dodatkowym, 
możliwym do zakupu jest proszek koloryzujący 
w odcieniu A 4,5.

Jako pierwszy w ubytku umieszczamy przy 
użyciu specjalnego aplikatora dołączonego do 
zestawu (gąbeczki) warstwę przeźroczyste-
go primera. Płyn jest bardzo łatwy w użyciu. 

Idealnie nasącza preparat i po wyschnięciu 
pozostawia wyraźnie widoczną błyszczącą 
warstwę. 

Aby umieścić w odpowiednim miejscu ży-
wicę, używamy ostro zakończonej końcówki 
w kształcie pędzelka połączonej z aluminiową 
rękojeścią. Podobnie jak w przypadku stosowa-
nia preparatu Super-Bond, technika polega na 
pobraniu niewielkiej ilości proszku na pędzelek 
zamoczony uprzednio w monomerze. Dzięki od-
powiedniemu kształtowi końcówki czynność ta 
jest łatwa i szybka do wykonania.

Czas wiązania preparatu Bondfill SB jest 
dość długi: wynosi co najmniej 5 minut licząc 
od chwili zakończenia odbudowy zęba. Prepa-
rat Bondfill SB doskonale sprawdza się przy 
leczeniu pacjentów w podeszłym wieku, oraz 
w sytuacjach kiedy należy przewidzieć kilka 
kolejnych zabiegów polegających na renowacji 
zęba. Czas pracy, który wydaje się wydłużo-
ny przy obróbce jednego zęba, staje się mniej 
uciążliwy przy jednoczesnym opracowywaniu 
kilku ubytków naraz. Bondfill SB - Zgina się, ale nie pękaŻywica kompozytowa - łamie się łatwo pod 

wpływem nacisku

Bondfill SB 
żywica do zadań 
specjalnych

ZAPRASZAMY 

na nową stronę 

 internetową: 

www.labestetic.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

materiały
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Dane techniczne:
Zasilanie: 230±10 % VAC

Częstotliwość: 50-60 Hz
Moc: 1300 W
Waga: 22 kg

Wymiary: 445/330/800 mm

 NiezbęDNy w każDym  gabiNecie
cena: 4999 zł

Automatycznie nakłada folię na buty dopasowując 
się do jego kształtu i tworzy barierę izolacyjną, 
która nie utrudnia poruszania się.

Nie wymaga specjalnych ochraniaczy 
lecz wykorzystuje rolkę folii termokurczliwej.

Tworzy pozytywny wizerunek gabinetów.
Pozwala utrzymać najwyższy poziom czystości 
i higieny, a przy tym jest proste w obsłudze.

Obniża koszty  zarówno personalne jak i środków 
czystości.

Jedna rolka folii: 
400 metrów 
około 
1000 butów
Koszt jednej pary 
butów:
            0,35 zł

     ORMA
Automatyczny system
    ochraniaczy na buty

materiały
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oryginalny 
kompozyt SDR

zaawansowany 
system Palodent Plus

oryginalny 
kompozyt SDR

zaawansowany 
system Palodent Plus

kwiecień – czerwiec 2014

ZESTAW PROMOCYJNY

• perfekcyjne punkty styczne
• doskonała szczelność od strony dodziąsłowej
• większa stabilność formówek, mniej opracowywania
• niezwykła łatwość użycia

• jednorazowa aplikacja warstw grubości 4mm
• unikalne samoistne zapływanie i adaptacja do ścian ubytku
• 3-letnie badania potwierdzające skuteczność kliniczną*

ORAZ1
SDR ECO REFILL
Do zakupu 1 opakowania SDR eco refi ll (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: 
1 opakowanie formówek Palodent Plus 5,5 mm  (50 szt.) ORAZ 
1 opakowanie klinów Palodent Plus medium (100 szt.)

665 PLN
Do zakupu 1 opakowania SDR eco refi ll (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: Do zakupu 1 opakowania SDR eco refi ll (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: Do zakupu 1 opakowania SDR eco refi ll (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: Do zakupu 1 opakowania SDR eco refi ll (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: Do zakupu 1 opakowania SDR eco refi ll (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: 

2
SDR ECO REFILL
Do zakupu 1 opakowania SDR eco refi ll (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: 
1 opakowanie systemu polerskiego Enhance (30 szt.); 
do wyboru kielichy lub płomyki

665 PLN
Do zakupu 1 opakowania SDR eco refi ll (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: Do zakupu 1 opakowania SDR eco refi ll (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: Do zakupu 1 opakowania SDR eco refi ll (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: Do zakupu 1 opakowania SDR eco refi ll (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: Do zakupu 1 opakowania SDR eco refi ll (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: Do zakupu 1 opakowania SDR eco refi ll (50 kompiul) otrzymujesz GRATIS: 

5
DYRACT XP
IV generacja materiału Dyract o niepowtarzalnych zaletach klinicznych
opakowanie: 
20 kompiul w kolorze (do wyboru) A2, A3, A3,5; B1

170 PLN
IV generacja materiału Dyract o niepowtarzalnych zaletach klinicznych

20 kompiul w kolorze (do wyboru) A2, A3, A3,5; B1

7
AH PLUS REFILL
Do zakupu 2 strzykawek uszczelniacza kanałowego AH Plus Jet refi ll otrzymujesz GRATIS: 
wkłady z włókna szklanego X-Post w rozmiarze 2

510 PLN

LUB8
AQUASIL ULTRA 
Do zakupu I warstwy Aquasil Ultra Soft Putty (2 x 450 ml) otrzymujesz GRATIS: 
1 nabój II warstwy 50 ml, do wyboru LV lub XLV

415 PLN
Do zakupu I warstwy Aquasil Ultra Soft Putty (2 x 450 ml) otrzymujesz GRATIS: Do zakupu I warstwy Aquasil Ultra Soft Putty (2 x 450 ml) otrzymujesz GRATIS: Do zakupu I warstwy Aquasil Ultra Soft Putty (2 x 450 ml) otrzymujesz GRATIS: 

LUB

6
DYRACT XP INTRO KIT
Promocyjny zestaw Dyract XP zawiera:
40 kompiul po 0,25g (10 x A2; 15 x A3; 10 x A3,5; 5 x B1)
pistolet, Prime&Bond NT 2,5 ml, aplikatory i akcesoria

410 PLN

4
CERAM.X MONO STRZYKAWKI
Do zakupu strzykawki 1 Ceram.X Mono 
w dowolnym kolorze otrzymujesz GRATIS: 
1 strzykawkę Ceram.X Mono M2 lub M5

170 PLN

1+1

3
440 PLN
CERAM.X MONO COMPACT KIT
Do zakupu zestawu Ceram.X Mono Compact Kit w cenie 440 PLN
otrzymujesz GRATIS: dodatkową strzykawkę Ceram.X Mono w kolorze M2 lub M5
Zestaw Ceram.X Mono Compact Kit zawiera: 
4 strzykawki w kolorach M1, M2, M5, M6, 
Prime&Bond NT 4,5 ml, wytrawiacz, akcesoria

Zrób zakupy w DENTOmAX za min. 1500 zł 
a elegancką serwetę 
OTRZyMASZ GRATIS!

wymiary: 140/200 cm, powłoka teflonowa
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5
DYRACT XP
IV generacja materiału Dyract o niepowtarzalnych zaletach klinicznych
opakowanie: 
20 kompiul w kolorze (do wyboru) A2, A3, A3,5; B1

170 PLN
IV generacja materiału Dyract o niepowtarzalnych zaletach klinicznych

20 kompiul w kolorze (do wyboru) A2, A3, A3,5; B1

7
AH PLUS REFILL
Do zakupu 2 strzykawek uszczelniacza kanałowego AH Plus Jet refi ll otrzymujesz GRATIS: 
wkłady z włókna szklanego X-Post w rozmiarze 2

510 PLN

LUB8
AQUASIL ULTRA 
Do zakupu I warstwy Aquasil Ultra Soft Putty (2 x 450 ml) otrzymujesz GRATIS: 
1 nabój II warstwy 50 ml, do wyboru LV lub XLV

415 PLN
Do zakupu I warstwy Aquasil Ultra Soft Putty (2 x 450 ml) otrzymujesz GRATIS: Do zakupu I warstwy Aquasil Ultra Soft Putty (2 x 450 ml) otrzymujesz GRATIS: Do zakupu I warstwy Aquasil Ultra Soft Putty (2 x 450 ml) otrzymujesz GRATIS: 

LUB

6
DYRACT XP INTRO KIT
Promocyjny zestaw Dyract XP zawiera:
40 kompiul po 0,25g (10 x A2; 15 x A3; 10 x A3,5; 5 x B1)
pistolet, Prime&Bond NT 2,5 ml, aplikatory i akcesoria

410 PLN

4
CERAM.X MONO STRZYKAWKI
Do zakupu strzykawki 1 Ceram.X Mono 
w dowolnym kolorze otrzymujesz GRATIS: 
1 strzykawkę Ceram.X Mono M2 lub M5

170 PLN

1+1

3
440 PLN
CERAM.X MONO COMPACT KIT
Do zakupu zestawu Ceram.X Mono Compact Kit w cenie 440 PLN
otrzymujesz GRATIS: dodatkową strzykawkę Ceram.X Mono w kolorze M2 lub M5
Zestaw Ceram.X Mono Compact Kit zawiera: 
4 strzykawki w kolorach M1, M2, M5, M6, 
Prime&Bond NT 4,5 ml, wytrawiacz, akcesoria
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ZESTAW ENDO

OFERTA PROMOCYJNA DOSTĘPNA POPRZEZ DYSTRYBUTORÓW FIRMY DENTSPLY. MATERIAŁY GRATISOWE SĄ PRZESYŁANE Z BIURA DENTSPLY W MOMENCIE WYSTAWIENIA 
PRZEZ DYSTRYBUTORA FAKTURY SPRZEDAŻY DOT. ZAKUPU PRODUKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROMOCJI. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ORAZ ZAMÓWIENIA 
U PRZEDSTAWICIELI DENTSPLY ORAZ W BIURZE POD NUMEREM TEL. 22 500 28 34. PRZELICZNIK WEDŁUG KURSU 1 EURO=4,20 PLN.
OFERTA WAŻNA W OKRESIE: 1 KWIETNIA 2014 – 31 CZERWCA 2014 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. 
ZE WZGLĘDU NA DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW GRATISOWYCH, REALIZACJA PROMOCJI JEST GWARANTOWANA 
DLA FAKTURY PRZESŁANEJ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 2 TYGODNIE OD DNIA JEJ WYSTAWIENIA.

LUB

11
4x PROTAPER UNIVERSAL
Do zakupu 4 opakowań narzędzi Protaper Universal do ręcznego LUB 
maszynowego opracowania kanałów korzeniowych otrzymujesz GRATIS:
opakowanie kalibrowanej Gutaperki Protaper asortyment F1-F3 60 szt. (3 rozmiary po 20 szt.) ORAZ
opakowanie kalibrowanych sterylnych sączków papierowych Protaper asortyment F1-F3 180 szt. (3 rozmiary po 60 szt.) ORAZ
1 opakowanie SDR Sample Pack 10 kompiul.

760 PLN
LUB

12
K-FILE
Do zakupu 3 opakowań (po 6 szt.) pilników ręcznych typu K (K-FILE) 
otrzymujesz GRATIS:
CLEAN-STAND wygodny stojak do dezynfekcji i czyszczenia 
narzędzi kanałowych w trakcie leczenia

145 PLN
3

9
PROTAPER NEXT
Do zakupu 2 opakowań PROTAPER NEXT otrzymujesz GRATIS: 
1 opakowanie PROGLIDER (3 szt.)
System PROTAPER NEXT to zestaw pilników o niepowtarzalnym kształcie, budowie i elastyczności, które pozwalają na opracowanie 
bardziej zakrzywionych, wąskich kanałów. W połączeniu z nowatorskim rozwiązaniem PROGLIDER zapewniają skrócony czas 
preparacji a ryzyko złamania jest w znacznym stopniu zmniejszone.
PROGLIDER – narzędzia rotacyjne NiTi (w jednym rozmiarze!) do szybkiego wstępnego poszerzenia kanału (technika tzw. Glide Path).

380 PLN

10
3x PROTAPER UNIVERSAL
Do zakupu 3 opakowań narzędzi PROTAPER UNIVERSAL do ręcznego LUB 
maszynowego opracowania kanałów korzeniowych otrzymujesz GRATIS:
TWIN-BLOC LUB ENDO-STAND
TWIN-BLOC  zawierający linĳ kę endodontyczną pojemnik do przechowywania i sterylizacji narzędzi kanałowych w trakcie leczenia
ENDO-STAND  pojemnik do przechowywania i sterylizacji narzędzi endodontycznych

570 PLN LUB
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O
fe

rt
a 

w
aż

na
 d

o 
30

 c
ze

rw
ca

 2
01

4 
lu

b 
do

 w
yc

ze
rp

an
ia

 z
ap

as
ów

NR 02(17)/2014 l DENTOMAX NEWS18

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

Zastąp ręczne mieszanie nowym Pentamix TM Lite 

3M, ESPE,  Adper, Clinpro, Impregum, Express, Filtek, Ketac, Penta i 
Pentamix, Protemp, Single Bond, Sof-Lex, RelyX, są znakami handlowymi 
3M lub 3M Deutschland GmbH. 
© 3M 2013 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.

w tym produkty PREMIUM
za 1 500 zł brutto**

otrzymasz urządzenie Pentamix TM Lite za 1 zł netto/szt.*

Kup mix produktów za 3 000 zł brutto**

Pentamix TM Lite
Mieszalnik do mas wyciskowych.

*  Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M ESPE. Promocja ważna w okresie 1 kwietnia - 31 sierpnia 2014 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Realizacja promocji u autoryzowanych dystrybutorów 3M ESPE lub w sklepach stomatologicznych (lista na www.3mespe.pl).

**  Realizacja promocji tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Obowiązuje zakup w cenach sugerowanych wg aktualnego cennika 3M ESPE.

GRATIS*

Przy zakupie min. 5 uzupełnień 3M TM ESPE TM Monophase lub 3M TM ESPE TM Soft Monophase 
Końcówki mieszające Penta TM  1 opakowanie końcówek mieszających x 50 szt.

lub

Strzykawka do elastomerów
Strzykawka dostępna w okresie 
1 maja - 31 sieprnia 2014 r.

Protemp TM

Single Bond TM Universal

Adper TMImpregum TM

RelyX TM  Unicem RelyX TM  Fiber Post

RelyX TM Ultimate Ketac TM Cem Filtek TM

Sof-Lex TM  spiralne krążki Clinpro TM

RelyX TM U200

3M TM ESPE TM Monophase, 
3M TM ESPE TM Soft Monophase

3M TM ESPE TM Astringent

Express TM

121 zł  
za strzykawkę 

Filtek TM Ultimate

92 zł  
za strzykawkę 
Filtek TM Z550

96 zł  
za strzykawkę 
Filtek TM Z250

54 zł  
za opakowanie 

Sof-Lex TM 

kup produkt otrzymasz produkt 
za 1 zł netto/szt.*

cena brutto

Filtek tM Ultimate
zestaw profesjonalny
12 strzykawek (4 g):
odcienie zębinowe - A2D, A3D, B3D,
odcienie body - A2B, A3B, A3.5B, B2B,
odcienie szkliwne - A1E, A2E, A3E, WE,
odcienie transparentne - AT,  
przewodnik doboru odcieni.

1699 zł

Filtek tM Ultimate
2 uzupełnienia w kolorach A1B, A4B.

Filtek tM Ultimate
3 uzupełnienia w dowolnym kolorze. 552 zł

Filtek tM Ultimate
1 uzupełnienie w kolorze A2B. 

Filtek tM z550
Zestaw wprowadzający 
8 x 4 g strzykawki o odcieniach: 
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.

920 zł

Filtek tM z550
2 uzupełnienia w kolorach A2, A3.

Filtek tM z550
3 uzupełnienia w dowolnym kolorze. 375 zł

Filtek tM z550
1 uzupełnienie w kolorze A3.

Filtek tM z250
Zestaw wprowadzający 
8 x 4 g strzykawki w odcieniach 
A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD, 
1 x 6 ml Adper TM Single Bond 2,  
1 x 3 ml Scotchbond TM Etchant,  
akcesoria.

870 zł

Filtek tM z250
1 uzupełnienie w kolorze A2.

Ketac tM Molar Aplicap tM,
Ketac tM Molar Quick Aplicap tM

1 dowolne opakowanie x 50 kapsułek.
490 zł

Filtek tM z550
1 uzupełnienie w kolorze A2.

single Bond tM Universal
1 uzupełnienie, pojemnik x 5 ml. 280 zł

sof-lex tM spiralne krążki
1 uzupełnień x 12 spiralnych krążków  
do polerowania (5081)

sof-lex tM

3 dowolne uzupełnienia. 216 zł
sof-lex tM 
1 uzupełnienie (8693C).
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1 x 3 ml Scotchbond TM Etchant, 
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920 zł

Filtek tM z550
2 uzupełnienia w kolorach A2, A3.
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3 uzupełnienia w dowolnym kolorze. 375 zł
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Filtek tM z250
Zestaw wprowadzający 
8 x 4 g strzykawki w odcieniach 
A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD, 
1 x 6 ml Adper TM Single Bond 2,  
1 x 3 ml Scotchbond TM Etchant,  
akcesoria.

870 zł

Filtek tM z250
1 uzupełnienie w kolorze A2.

Ketac tM Molar Aplicap tM,
Ketac tM Molar Quick Aplicap tM

1 dowolne opakowanie x 50 kapsułek.
490 zł

Filtek tM z550
1 uzupełnienie w kolorze A2.

single Bond tM Universal
1 uzupełnienie, pojemnik x 5 ml. 280 zł

sof-lex tM spiralne krążki
1 uzupełnień x 12 spiralnych krążków  
do polerowania (5081)

sof-lex tM

3 dowolne uzupełnienia. 216 zł
sof-lex tM 
1 uzupełnienie (8693C).
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53
4122516

Bond 008 1ml syringe
Samotrawiący system wiążący firmy SpofaDental

ce
n

a 
zł

 
305

BEM

Uniwersalna końcówka 
skalera  Scorpio
wyjątkowo cienkie, tytanowe (4-krotnie twardsze od 
stali) końcówki o 30% bardziej wydajne,  znacznie 
podnoszą komfort zabiegu i skracają czas pracy 
Dostępne również: EPEM  - perio  

4011251

BondFill SB
Unikalna, samoutwardzalna i samoadhezyjna żywica, 
zwiera 4-META/ MMA-TBB. 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

 

150
ce

n
a 

zł
 

790

Super-Bond Brush-Dip 
Samoutwardzalna żywica 4 meta/TBB doskonała 
do stabilizacji ruchomych zębów i szynowania 
poortodontycznego. Bez metalowych drutów! 
Bez włókien syntetycznych! Bez systemu wiążącego! 
Bez kompozytu!
Zestaw 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

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.

GRATIS
2 opakowania

ślinociągów 
CrosstexGRATIS

2 opakowania
ślinociągów 

Crosstex

GRATIS
strzykawka 

Metafil o 
wartości 150 zł

ce
n

a 
zł

 

999

ce
n

a 
zł

 

18
4142120

Calxyd 1x3,5g
firmy SpofaDental
Pasta zawierająca wodorotlenek wapnia, która alkali-
zuje, dezynfekuje i posiada działanie przeciwzapalne, 
wspierając tworzenie mostu zębinowego.

ce
n

a 
zł

 

249

NanoWise Trial Kit 
firmy SpofaDental
Nanohybrydowy materiał kompozytowy
4 x 4g w odcieniach A2, A3, A3,5, OM

GRATIS
NanoWise 

Refill 4g A2 

ce
n

a 
zł

 

335
4124380

easy Glasspost 
Intro Kit 
firmy 
SpofaDental
Wkłady kompozytowe 
z włóknami szklanymi, 
przeznaczone 
do wzmocnienia 
korzenia zęba po 
leczeniu endodon-
tycznym.
Zestaw: 15 wkładów 
(5 x 1,25+5 x 1,375+ 
5 x 1,5) 
+ 3 wiertła
Uzupełnienia w cenie 95,00 za opakowanie dostęp-
ne w rozmiarach: 1,25 (10szt); 1,375 (10szt); 1,5 
(10szt) 

GRATIS
Elastic Cromo 

450g

SUPeR CeNA!

ce
n

a 
zł

 

92
4124312, 4124313, 
4124361, 4124362, 

4124368

easyCore Refill 8,6g firmy SpofaDental
Wzmocniony włóknami, podwójnie utwardzalny 
materiał kompozytowy, przeznaczony do odbudowy 
utraconej struktury zęba i do osadzania wkładów 
koronowo-korzeniowych.
Dostępne kolory: A2, A3, Blue, OW, Gold

ce
n

a 
zł

 

82
4124372, 
4124375, 
4124377

easyCem Refill – 7,8g
Samoadhezyjny cement w samomieszających strzy-
kawkach. Uzupełnienie 7,8g dostępne w odcieniach:
A2, TL, OW

ce
n

a 
zł

 

399
 4124300

easyCore Intro Kit 5x8,6g
Materiał kompozytowy wzmocniony włóknami, 
podwójnie utwardzalny.
Yestaw: A2, A3, Blue, Gold, OW + 40 końcówek mie-
szających + 40 końcówek.

GRATIS
Elastic Cromo 

450g
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760

GC G-ænial Anterior & Posterior
4 x strzykawki w dowolnym odcieniu + jedna 
strzykawka w odcieniu A2 lub A3

GC G-ænial Universal Flo (1x3,4g)
lub
GC G-ænial Flo (1 x 3,8g)

GC G-ænial Bond 
5ml

 Kup 6 opakowań po 50 kapsułek 
dowolnych materiałów GC Fuji 

a mieszalnik

otrzymasz 

gRATIS

ce
n

a 
zł

 

780
2039

GRATIS
1 strzykawka w 

odcieniu A2, A3, 
P-A2 lub P-A3

ce
n

a 
zł

 

645

ce
n

a 
zł

 

3225

Gradia Direct 
strzykawka x5

Gradia Direct 
strzykawka x8

Gradia Direct 
strzykawka x25

GC Gradia Direct Zestaw Intro
6 strzykawek (4 g) odcienie anterior: A2, A3, A3.5, AO3, 
CV, CT, 1 strzykawka (4.7 g) posterior: P-A2 i kolornik

GRATIS
1x A2, A3, P-A2,  

lub P-A3 

GRATIS
2x A2, A3, P-A2,  

lub P-A3 lub 
G-Bond 5ml

GRATIS
lampa 

Silverlight

ce
n

a 
zł

 

1032

Kup 2 opakowania po 50 kapsułek 
dowolnych materiałów GC Fuji 
a otrzymasz 10% rabatu

Fuji IX GP
50 kaps.

Fuji IX GP 
EXTRA 50 kaps.

Fuji TRIAGe
50 kaps.

Fuji PLUS 
50 kaps.

Fuji I
50 kaps.

ce
n

a 
zł

 

405

ce
n

a 
zł

 

445

ce
n

a 
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397

ce
n

a 
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452

ce
n
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343

ce
n
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199

ce
n
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303

ce
n

a 
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1480

2 x evetric 
Assortment 
8x3.5g

1 x evetric 
Intro Pack*

+

ce
n

a 
zł

 

473

1 x AdheSe 
One F VivaPen 
2ml

1 x evetric 
3.5g*
(kolory do wyboru)

+

ce
n

a 
zł

 

740

1 x evetric 
Assortment 
8 x 3.5g

2 x evetric 
3.5g*
(kolory do wyboru)

+

ce
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969
66038308

Charisma 
Opal 
master Kit 
10x4g
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CO, OL, OM, 
OD; Gluma 2Bond 4ml; wytrawiacz 2x2,5ml; aplikatory; 
kolornik.

GRATIS
Charisma 
Opal A2

ce
n

a 
zł

 

1499
66043881

Charisma Diamond Master Kit 10x4g
Nowy, uniwersalny, nanohybrydowy kompozyt Chari-
sma Diamond łączy wysoką wytrzymałość i niewielkie 
naprężenie skurczowe z idealnie naturalnym pięknem.
Zestaw zawiera: A2, A3, A4, A3.5, B2, C2, OM, OD, CL, 
BL; Gluma 2Bond 4ml; GLUMA Etch żel 2,5ml; kolornik; 
akcesoria.

GRATIS
Diamond 

4g A2

ce
n

a 
zł

 

519

Charisma 
Classic 6x4g 
Charisma Classic jest pierwszym kompozytem zawie-
rającym wypełniacz Microglass® drugiej generacji. 
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, Gluma 2Bond 
4ml, wytrawiacz 2x2,5ml, instrukcja obrazkowa, 
kolornik

GRATIS
Charisma 

Classic 4g A2 
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34056

Maxcem elite Mini Kit
1 x strzykawka 5g z materiałem w odcieniu Clear 
plus końcówki

ce
n

a 
zł

 

272,53

ce
n

a 
zł

 

444,11

evolution 
Standard 20x20
Membrama kolage-
nowa wytwarzana z 
heterologicznego ko-
lagenu pochodzącego 
z osierdzia - wytrzy-
małe i gęste włókna 
kolagenowe. Idealne 
dostosowywanie się 
do tkanek miękkich i 
twardych. Łaywo pod-
daje się szyciu, szwy są 
bezpieczne. Stabilność 
i przedłuzona ochrona. 
Resorpcja: około 4 
miesiące. 

Gen-Os 0,5 g
Heterologiczny 
korowo-gabczasty miks 
kości z kolagenem.
Naturalna replika 
kości autogennej. 
Ulega stopniowej 
resorpcji i daje wsparcie 
nowo tworzącej się 
kości. Dzięki zawartości 
kolagenu ułatwia krzep-
niecie krwi (inwazję 
komórek naprawczych 
i regenerujących). Czas 
re-entry: około 4/5 
miesięcy.

ce
n

a 
zł

 

12,90

Rękawice 
lateksowe
Opakowanie: 100 szt.
Dostępne 
w rozmiarach: 
XS, S, M, L

ce
n

a 
zł

 

14,90

ce
n

a 
zł

 

29

Rękawice 
lateksowe 
bezpudrowe
Opakowanie: 100 szt.
Dostępne 
w rozmiarach: 
XS, S, M, L

Rękawice 
nitrylowe
Opakowanie: 200 szt.
Dostępne 
w rozmiarach: 
XS, S, M, L

ce
n

a 
zł

 

12,99
06-589

Tubulex T-x 
sterylne 
tampony 
stomatologiczne
16szt
nie kleją się do rany - są elastyczne, miękkie, nie strzę-
pią się, zapobiega powstawaniu stanów zapalnych 
po operacjach nie drażni miazgi zęba, śluzówki jamy 
ustnej.

ce
n

a 
zł

 

75
HN3184

Pasta Have 
Cleanic
Z fluorem tuba 
100g light

SUPeR CeNA!CENA SPECjAlNA

ce
n
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147

Herculite 
Ultra Syringe 
Standard Kit 10 x 4g
Zestaw zawiera 10 strzykawek po 4g w kolorach 
szkliwnych:A1,A2,A3,A3.5, B2,B3,C2,D2 oraz zębinowy-
ch:A2,A3,Optibond solo 5ml,wytrawiacz, Premise Flow 
A2 op.1,7g,optidisc 4x15szt,akcesoria.

GRATIS
Herculite 

Ultra Mini Kit 
(3x4g)

ce
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1150

ce
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80*

526797/S.528932; 
527314/S.528934

Ubistesin Forte 4% 1,7ml x 50amp 
lub Ubistesin 4%  1,7ml x 50amp
* przy zakupie 3 opakowań

ce
n

a 
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80*

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

 3+1

 3+1
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159
1782P

Płyn 
do płukania 
jamy ustnej 
Paroex 0,12% 
5l
gratis dozownik
płyn zawiera 
m.in. chlorchexidine 
digluconate
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25

Maseczka Crosstex Isofluid 50szt 
najwyższej jakości maseczki ochronne
o filtracji BFE ≥ 98%; PFE ≥ 98% @ 0,1 micron
dostępne kolory: fioletowy, niebieski, zielony, beżowy
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59

Serwety 
stomatologiczne 
Crosstex
serwety foliowo-papierowe, znakomicie chłoną płyny 
zabezpieczając przez to ubranie pacjenta
Dostępne kolory: zielony, żółty, niebieski, turkusowy, 
różowy, fioletowy, Teddy Bear
Opakowanie: 500 szt.

ce
n
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18

SCXX

Torebki do sterylizacji folia-papier 
Crosstex 6x10, op. 200szt 
Dostępne również: 9x23 op.200szt - 24 zł
30.5x46, op.100szt - 120 zł
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28
TPH

Kalka artykulacyjna podkowiasta
Crosstex 71u 12sztx6 
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13,99
ENC312

Kompresy niejałowe gazowe
7,5x7,5cm 12 warstw Crosstex 200szt
Dostępne również 5x5 200szt - 6 zł
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29
WEXWHT

Serwety stomatologiczne Crosstex
Samoprzylepne 100szt. Białe

MEDAL050

Rękaw 
do sterylizacji 
foliowo-papierowy Medal 50mmx200m
Extra długie rękawy do sterylizacji
Dostępne również:
75mmx200m – 43,90
100mmx200m – 55,90
150mmx200m – 87,90
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29,90
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99

Serwety na tacki Crosstex 1000 szt.

Świetnie zastępują tacki jednorazowego użytku
Dostępne kolory: biały, żółty, zielony, fioletowy, 
niebieski, różowy, brzoskwiniowy)

0,1zł
za 1szt.
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36
19400

Guma do koferdamu Crosstex
Rozmiar: 15x15cm średnia. Opakowanie: 36szt. 
Smak: miętowa
Dostępna również: 
Bezsmakowa, średnia 36szt. – 42,41
Bezlateksowa, średnia 15szt. – 66,00
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16
ENC48

Kompresy niejałowe gazowe
8 warstw 10x10cm  Crosstex 200szt.
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70
GCPAT

GCSS

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

GRATIS
Osłona na twarz 
lekarza Crosstex 

1 szt. 
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15
ZWWCP

Końcówki ślinociągu Crosstex Comfort 
Plus, białe, bezzapachowe; 100szt
wyjątkowo komfortowe końcówki, z miękką i za-
okrągloną główką  dzięki czemu nie wciągają tkanek 
pacjenta; nie odkształcają się. 
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284
HX8241/02 

Air Floss Pro TRIAl 
Czyszczenie przestrzeni między 
zębami. Od standardowych 
irygatorów AirFloss odróżnia to, 
że mini-kropelki wody napę-
dzane strumieniem powietrza 
pod ciśnieniem mechanicznie 
rozrywają osad i płytkę nazęb-
ną a nie tylko wypłukują ich 
luźne cząsteczki z pomiędzy 
zębów, tak jak zwykłe irygatory. 
Technologia ta jest bardzo 
skuteczna a zarazem niezwykle 
łagodna dla tkanek miękkich. 

HX 6311/07

Sonicare for kids 
Sonicare for Kids pomaga 
dzieciom kształtować 
prawidłowe nawyki hi-
gieniczne na wczesnym 
etapie życia, co procentuje 
doskonałym stanem zdro-
wia jamy ustnej na całe 
życie. Szczoteczka Sonicare 
for Kids, opracowana dla 
dzieci w wieku 4-10 lat, 
wykorzystuje tę samą opa-
tentowaną technologię 
soniczną, co inne modele 
Sonicare, wzbogaconą 
o funkcje i zakresy mocy 
przyjazne dla dziecka. 

HX 9342/02 

00-233

listerine 
Smart Rinse 
owocowa
Płyn do płukania 
jamy ustnej dla 
dzieci, 250ml
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259

PROFILAKTyKA GeRMIPHeNe
ZeSTAW PROMOCyJNy eCONOMy
Piasek do polerowania Buff(364g)
Żel do fluoryzacji  Gel7 / 60 Second (450 ml)
Lakier do fluoryzacji Flolli(40x0,3 ml)
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26
03-588
03-586 

Listerine Teeth 
and gum 
Defence 
lub Listerine 
Total Care 1L
Płyn do płukania 
jamy ustnej

Zapewnia dogłębną ochronę przed nadwrażliwością zębów 
tworząc fizyczną tarczę dla odsłoniętych nerwów. 
Większość produktów do ochrony jamy ustnej znieczula 
zakończenia nerwowe lub pokrywa zębinę cienką warstwą ochronną. 
Blokuje otwarte kanaliki poprzez odkładanie się stabilnych 
kryształków głęboko w świetle (wewnątrz) kanalików 
oraz na powierzchni zębiny. 

Potrójna ochrona przed próchnicą 
Potrójnie działająca formuła zawierająca olejki eteryczne, 
fluorek  i ksylitol chroni przed próchnicą na wiele sposóbów: 
•  Wzmacnia szkliwo zębów 
•  Skutecznie usuwa bakterie i redukuje płytkę nazębną 
• Spowalnia rozwój bakterii aby zmniejszać wytwarzanie kwasów 
   w jamie ustnej 

Sensitivity Therapy 
wyrób medyczny

Fluoride Plus
kosmetyk

NOWOśĆ
ce

n
a 

zł
 

16,50
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203,70
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365

Diamond Clean 
Pro Trial 
Najbardziej zaawanso-
wany model szczoteczki 
Sonicare.
Usuwa do 7 razy więcej 
płytki nazębnej niż zwykła 
szczoteczka manualna 
i zapewnia o 2 odcie-
nie bielsze zęby już po 
tygodniu stosowania, 
jednocześnie poprawiając 
zdrowie dziąseł w zaled-
wie 2 tygodnie.

OSZCZĘDZASZ 

41%
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157
Zestaw 
dezyfenkujący: 
 
Aerodesin 2000 1L, 
Aniosyme DD1 1L 
oraz Aniosgel 500 ml 
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8,50
000407

Płyn 
do mycia 
podłóg 
myjąco 
-dezynfekujący 
„SAmA D”
poj. 1L
5 L = 30 zł
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15
01-314
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27,99

4731270

Desident® CaviCi-
de 700ml
Uniwersalny środek do 
czyszczenia i dezynfek-
cjiurządzeń i narzędzi 
stomatologicznych i 
medycznych.Stosowany 
do powierzchni nieporo-
watych jest skuteczny w 
przypadku nawet najbar-
dziej opornych bakterii 
(np. MRSA, VRE, TB) oraz 
wirusów ( np. HBV, HCV) i 
grzybów
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59
01-029

Lysoformin 3000 1L
Preparat w koncentracie 
na bazie aldehydu 
glutarowego, do manu-
alnej dezynfekcji i mycia 
narzędzi, endoskopów 
i innych wyrobów 
medycznych 
oraz powierzchni.
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15
01-034, 01-040

Dozownik 
za 15 zł przy 
zakupie 
3 uzupełnień 
dowolnych 
Sterisoli

Do wyboru uzupełnienia:
Sterisol mydło 0,7L – 28
Sterisol Etanol 0,7L – 26
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36
00-056

AniosprayQuick 1L
dezynfekcja wyrobów 
medycznych i małych po-
wierzchni, na bazie alkoholi
- szerokie spektrum 
biobójcze: bakteriobójczy, 
prątkobójczy, grzybobójczy, 
wirusobójczy 
- aktywny wobec wirusów 
w 30 sekund: HIV, HBV, HCV, 
Adenowirus, Herpes wirus, 
SARS, Vacciniawirus, H1N1 
- aktywny również wobec 
Tbc i MRSA

5L = 101zł

SUPeR CeNA!
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65
61694

Ręcznik biały składany Katrin Classic 
150szt x 21
Najwyższa jakość. Super miękki. delikatny 
i higieniczny. 
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9,90
1230200321

Tampony 
celulozowe 
Batist 
PERFECT
2x500 szt. 
12 warstw 
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7,70
PC301

Ręcznik 
papierowy 
Softinelka
Maxi
1 rolka = 300 listków
2 warstwy, 100% mięk-
ka, biała bibuła

Mydło anty-
bakteryjne 
SAmA 5 l
delikatne i 
antybakteryjne 
mydło o 
przyjemnej 
nucie 
zapachowej

Za 1 zł!
              krem 
              Mediwax 
               360 ml 
                z pompką
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9,50

Kubki plastikowe jednorazowe 
Crosstex 
l bogata gama pastelowych kolorów
l szerokie dno powoduje,  że nie wywracają się
l pojemność 150ml
l Opakowanie jednorazowe: 100szt.
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11

Łyżki wyciskowe PROMOCJA 10+1 szt 
Różne rodzaje i rozmiary - pełne, częściowe bezzebie, 
częściówki, obrotówki. Perferowane i bez perforacji.
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3,50

Lusterko 
płaskie: 3 - 20mm; 4 - 22 mm; 5 - 24 mm; 6 - 26 mm
powiększające: 4 - 22 mm; 5 - 24 mm; 6 - 26 mm
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11

Łyżeczka zębodołowa Hemingway 
18,5 cm
mała, średnia, duża
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40

Kleszcze do klamer BReWeR 
17,5 cm
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75

Kleszcze ekstrakcyjne Meissner 
wąskie, średnie, szerokie
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15

Nożyczki LA GRANGe 10,5 cm
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7

Nakładacze elastyczne lub sztywne
1,6x1,6;  2,0x2,0; 2,5x2,5; 3,0x3,0
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7

Nóż do wosku Lessmann 
13 cm lub 17 cm
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250

Strzykawka CitoJet 720-003 
do znieczulenia śródwięzadłowego
Dostępne również:
720-004   - 200 zł; 720-005  - 150 zł
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16

Kleszczyki MOSQUITO
proste  lub wygięte 12 cm
proste  lub wygięte 14 cm
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65

Dziurkacz do koferdamu Ainsorth 
17 cm
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8

Nakladacz do MTA
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Urządzenie do sedacji wziewnej
firmy

lidera na rynku urządzeń stomatologicznych

Master Flux Plus
z nowym systemem maseczek Tecno-Gaz

Cena: 18 000 zł 

Najbliższe szkolenia: 
PSS: Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne, 

29-31.05.2014, Augustów
Dentopolis - MEGA EDYCJA, 

23-25 maja 2014, Kielce

Szkolenia w gabinetach w całym kraju! 
Zapytaj o szczegóły: 602 315 944

PromoCja! Pokrywamy roczne koszty dzierżawy butli!

Bezpieczny: 
wyposażony w zawór 

bezpieczeństwa

Elegancki: butle 
schowane w szafce 

nie odstraszają 
pacjentów

Polecany dla osób 
w każdym wieku 

cierpiących 
na dentofobię

Gwarantuje spokój 
Twoich pacjentów WydAjny!
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DOWIeDZ SIę WIęCeJ I ZAMóW: 
Krzysztof Baranowski, doradca klienta ds. sprzedaży sprzętu, tel. 784 066 925 e-mail: krzysztof@dentomax.pl

M U LT I S T e R I L
Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji,

mycia, płukania i suszenia narzędzi

OSZCZĘDZA CZAS
ODNIŻA KOSZTY CAŁEGO SYSTEMU STERYLIZACJI 

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

Cena: 13 500 zł

Z

A D Z W O Ń  
        
    

    
W

Ypróbuj  tO
!     

numer tel.:

602 315 944
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System identyfikacji instrumentów 
medycznych TRACCIA Tecno-Gaz
TRACCIA system identyfikacji 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 identyfikację.
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1099
225-S
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1900

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

2165S
ce

n
a 

zł
 

890

Destylarka 
wody 
Tecno-Gaz
Pojemność 4 litry.
Wydajność 1 litr/1 
godzinę.
Moc całkowita 580 
W (grzanie 565 W, 
chłodzenie  
15 W). Waga ok. 3,5 
kg. W zestawie 
z urządzeniem: 
zbiornik 
na wodę destylowa-
ną, łącznik oraz kabel 
zasilający.
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799
2035S – EuropaB Evo; 

2035TS – 220V

Inkubator do ampułkowych 
testów biologicznych B test 
firmy Tecno-Gaz
Sprawdza czy autoklaw poprawnie sterylizuje wszelkie 
formy mikroorganizmów; posiada 3 miescja na testy; 
dostępny w 2 wersjach: do podłączenia do autokla-
wów Tecno-Gaz (Europa B Evo, Aura B, Alia B – 2035S) 
lub bezpośrednio do zasilania 220V (2035TS)

eXTRA PLUS firmy Tecno-Gaz
To urządzenie, które czyści, dezynfekuje i smaruje 
końcówki stomatologiczne w tym 2 turbiny 
lub 2 kątnice jednocześnie.
Wszystkie fazy dezynfekcji, czyszczenia, suszenia 
i olejowania odbywają się automatycznie, w ramach 
procesu prowadzonego przez potężny mikroprocesor.

EXTRA PLUS to urządzenie przydatne w każdym 
gabinecie stomatologicznym.

EXTRA PLUS to świetny wybór dla użytkowników, 
którzy chcą zminimalizować ryzyko zawodowe 
i zmaksymalizować działanie i prestiż w swojej 
praktyce stomatologicznej.

EKSTRA PLUS dostarczany wraz z oprogramowaniem 
w celu umożliwienia kontroli faz procesu 
i przechowywania danych na karcie SD.

ce
n

a 
zł

 

16999

Autoklaw europa B eVO

- autoklaw klasy B o stalowej komorze 18l
- 3 programy testowe
- system monitorowania każdym procesem i funkcją 

autoklawu
- potrójne zabezpieczenie drzwi

Autoklaw europa B Pro 18l

- łatwa obsługa – przyciśnięcie jednego przycisku 
do wyboru cyklu, drugiego – do rozpoczęcia procesu; 
tylko cykle klasy B;

- system monitorowania i sterowania każdym 
procesem autoklawu potrójne zabezpieczenie drzwi;

- nowy system chłodzenia 
z podwójną chłodnicą

13 900 zł

15 999 zł

Kup dowolny autoklaw firmy Tecno-Gaz 
                a system uzdatniania wody      otrzymasz gRATIS!

Z

A D Z W O Ń  
        
    

    
W

Ypróbuj  tO
!     

numer tel.:

602 315 944

NOWOśĆ

wmontowana 
drukarka

zapis na 
karcie SD
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16900
1.007.6200.

Radiografia przewodowa cyfrowa Gendex GXS-700 SIze1
GXS-700 firmy Gendex jest radiografią przewodową z czujnikiem typu CMOS wykonanym 
w unikalnej technologii CSL o bardzo wysokiej rozdzielczości w połączeniu z warstwą fibro-
optyczną. Jego unikalną zaletą jest niezwykła łatwość użycia także dla osób, które nie mają 
doświadczenia czy też w obsłudze komputera.

RVG z komputerem MSI - 19900zł
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1450

ZeSTAW FANTOMóW PRO-DeNT 
DO SAMODZIeLNeGO WyKONANIA 
TeSTóW PODSTAWOWyCH 
W STOMATOLOGICZNyCH 
PRACOWNIACH RENTgENOWSKICH.

ce
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19700

DiagnoCam
Najnowocześnijsza diagnostyka próchnicy bez stoso-
wania promieni rentgenowskich.

Czytaj więcej na str. 6-7

ce
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790

Fartuch RTG 
z kołnierzem

ce
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4500

Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych 
GeNDeX expert DC z fartuchem
- Wiodąca technologia i niezawodność
- Udowodniona niezawodność:
- najnowszy cyfrowy panel kontrolny dla bezpiecznego 
i solidnego wykonywania zdjęć
- prawidłowo wykonane zdjęcia
- Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości:
- rozmiar ogniska 0,4 mm 
(wyjątkowo ostre zdjęcia)
- kompatybilne z sensorami, PSP i filmami
- Zwiększona produktywność:
- głowica Quickset dla zwiększenia 
wydajności (sterownik na głowicy)
- specjalne ustawienia programów (21 rodzajów zdjęć)
3 długości ramienia: 140 cm, 165 cm, 191 cm
Gwarancja: 2 lata

TaNiej w zestawie 
z radiowizjografią 
nawet - 28 000 zł

0.017
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650
54-2071

Zestaw pozycjonerów 
do radiowizjografii
W skład zestawu wchodzą: 
1 x XCP-ORA ring, 1 x  XCP-ORA arm, anterior, 
posterior, skrzydłowo-zwarciowe
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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
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13600

Kamera 
wewnątrzustna 
GeNDeX GXC-300
Znakomicie udoskonala 
komunikację z pacjentem, 
dokumentację 
przypadku i postępy 
leczenia oraz zwiększa wzajemne 
zaufanie.

NOWOśĆ
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Mikroskop Leica  M320
Z systemem jezdnym 
i oświetleniem LED. Mikroskop, 
który można zamontować 
na sufit, ścianę lub system 
Centro, ew. system jezdny.
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zł

 

15

Turbina jednorazowa TX-122
Promocja przy zakupie 25 sztuk turbin TX-122  
szybkozłączka gratis
Szybkozłączka – 35,00

ce
n

a 
zł

 

50
177942

Olej Orbis Dental
Do smarowania końcówek 
wolno 
i szybkoobrotowych. 
Opakowanie: 500ml

ce
n

a 
zł

 

19900
1.009.5309

Laser diodowy 
KaVo EXPERT lase
zastosowanie, m.in: chirurgia 
tkanek miękkich; endodoncja; 
periodontologia; biostymulacja, 
protetyka

ce
n

a 
zł

 
6900

Lampa chirurgiczna Iride
min. 6000 – max 60000 lx; 
18 LEDowych punktów świetlnych; 
możliwość ustawienia wiązki światła od 18 – 30 cm; 
montowana do ściany, unitu, na sufit lub do unitu

ce
n

a 
zł

 

5500
2025/s

Szafa Steril 
Copact
Praktyczny stojak 
do organizacji 
sterylizatorni na małej 
przestrzeni, z miejscem 
na: na autoklaw 
z wysuwaną półką, 
na zgrzewarkę, stelaż 
na tacki, dużą szufladę 
do przechowywania 
potrzebnych 
przedmiotów
Wykonana z najwyższej 
jakości stali!

ce
n

a 
zł

 

15000

Fizjodyspenser expertsurg
Nowy mikrosilnik chirurgiczny KaVo EXPERTsurg 
wraz z kątnicą KaVo SURGmatic S201 L ze światłem, 
przełożenie 20:1

Lampa diodowa Lynx
min. 3000 – max 40000 lx; wielkość wiązki: 
180x80mm; moc. 12 W; optyczny przełącznik 
dotykowy, montowana do ściany, unitu, na sufit lub 
do unitu 

ce
n

a 
zł

 

2540

Siedzisko 
ergonomiczne  
3D Dental-S
oparte na mechanizmie 
asynchronicznym (pro-
wokuje do nieustannej 
zmiany pozycji sie-
dzenia), krzesło „śledzi” 
ruch ciała użytkownika 
aktywnie podpierając 
plecy i kręgosłup; 
regulacja pozwala na 
dostosowanie krzesła 
do każdego użytkow-
nika, spełniając  funkcję 
profilaktyczno-rehabili-
tacyjną

ce
n

a 
zł

 

820
02-639

Asystor 
4-szufladowy 
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

ce
n

a 
zł

 

1300
05-998

Szafa 
kartotekowa 
8-szufladowa 
firmy Tom-Pag
fronty dostępne w 
9 kolorach; każda 
szuflada zamykana 
na klucz; stopki z 
regulacją wysokości; 
wymiary: szer. x głęb. 
x wys: 61,5 x 50 x 
123,5 cm 
dostępne również 
kartoteki 3, 4, 5, 6 i 
10-cio szufladowe

02-123

ce
n

a 
zł

 

824

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

Z

A D Z W O Ń  
        
    

    
W

Ypróbuj  tO
!     

numer tel.:

602 315 944

Z

A D Z W O Ń  
        
    

    
W

Ypróbuj  tO
!     

numer tel.:

602 315 944

zapytaj o cenę
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2500
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Unit Primus 1058 S 

n SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ 
n LAMPA DIODOWA „MAIA LED”
n STRZYKAWKA 3-F 
n MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 701 K 

Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny 
ze światłem, zakres obrotów 
od 100 do 40.000 obr/min

n SKALER PIEZOsoft Skaler piezoelektryczny 
bez światła, sterylizowalna obudowa, 
w komplecie 3 końcówki (201, 202, 203)

n ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 460LE
n TURBINA KaVo SMARTtorque  619L
n KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20L
n FOTELIK DLA LEKARZA 

KaVo PHYSIO One

n lewy i prawy odchylany podłokietnik fotela pacjenta
n oparcie „Progress”
n dwuprzegubowy zagłówek „Scandinawian”
n pulpit asysty „Comfort” z regulacją  wysokości
n rękaw ssaka i ślinociągu powietrznego
n tapicerka miękka
n SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ
n PODSTAWA TACKI Z TACKAMI „Normal” 

- tylko do wersji S
n LAMPA DIODOWA „KaVoLux 540 LED”
n STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA
n ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 465 LED*
n TURBINA KaVo EXPERTtorque E680 L
n MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 703 KL
n KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L
n SKALER KaVo PiezoLED
n Skaler piezoelektryczny ze światłem, sterylizowalna 

obudowa, w komplecie 3 końcówki (201, 202, 203)
n LAMPA POLIMERYZACYJNA Mini L.E.D. Satelec
n OSADNIK CIĘŻKICH ODPADKóW
n FOTELIK DLA LEKARZA LUB ASYSTY 

KaVo PHYSIO Evo*

Unit Estetica E30

Cena za zestaw: 
12700 euro brutto

Cena: 22041 euro brutto
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Cyfrowy aparat RTG Gendex GXDP-700 2D i 3D

GXDP-700 firmy Gendex to najnowszej generacji aparat RTG do wykonywania zdjęć pantomograficznych 
cefalometrycznych oraz tomograficznych w technologii wiązki stożkowej. Wielosilnikowa głowica sterowana 
komputerem może wykonywać skomplikowany ruch w płaszczyźnie poziomej, co pozwala na uzyskiwanie 
bardzo dużej ilości różnych 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. 

Cechy aparatu: 

n czujnik 2D może być łatwo odłączany i przenoszony pomiędzy głowicą 
a ramieniem cefalostatu. Możliwe jest także zamówienie wersji z dwo-
ma sensorami 2D. Sensor 3D obraca się automatycznie po wybraniu 
tego trybu. 

n cyfrowy cefalostat  o krótkim czasie skanowania 

n znaczna redukcja dawki dla pacjenta zarówno w trybie 2D, jak i 3D z 
możliwością precyzyjnego dobrania pola badania 

n możliwość pracy w sieci – dystrybucja obrazów na wiele stanowisk, 
dołączone licencje WixWin oraz InVivo 5

n mikroprocesorowe sterowanie, komunikacja z operatorem przez duży 
dotykowy wyświetlacz graficzny doskonale czytelny i łatwy w obsłudze 
panel kontrolny, umiejscowiony na kolumnie aparatu ułatwia kontrolę 
ustawienia pacjenta i parametrów ekspozycji 

n trzy laserowe linie pozycjonujące gwarantują dokładność ustawienia 
pacjenta, w trybie 3D podają wysokość skanu generator wysokiej 
częstotliwości zasila głowicę rtg stałym napięciem, redukując dawkę 
pochłanianą przez pacjenta o 25% w stosunku do aparatów klasycz-
nych (true DC unit)

GXDP300 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 77 000 zł

GXDP700 3D pole obrazowania 3D 4x6cm ............................................................................................................................................ 195 000 zł

GXDP700 3D pole obrazowania 3D 6x8cm ............................................................................................................................................ 219 000 zł

 GXDP700 3D z cefalometrią  pole obrazowania 3D 4x6cm ...................................................................219 000 zł

GXDP700 3D z cefalometrią  pole obrazowania  3D 6x8cm ................................................................................ 275 000 zł

Promocje ważne w dniach 7- 25 kwietnia 2014r.



35Firma Dentomax nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Informacje zawarte w magazynie mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową 
w rozumieniu art. 66 kodeksu Cywilnego. Ceny brutto podane do celów orientacyjnych mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

NASI PRZEDSTAWICIElE
warmińsko-mazurskie, podlaskie

Hanna
Domagała

tel. 600 096 966
hanna@dentomax.pl

Klimczuk i Wspólnicy sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok, tel.:85 740 36 90,  

fax:85 743 79 98, dentomax@dentomax.pl www.dentomax.pl
Razem! Dla zdrowych uśmiechów. Od 20 lat!

warmińsko-mazurskie, podlaskie

Marzanna
Milkamanowicz

tel. 692 887 387
marzanna@dentomax.pl

podlaskie

magdalena
Leończuk

tel. 602 470 800
podlasie@dentomax.pl

kujawsko-pomorskie

Katarzyna 
Olszewska

tel. 668 849 944
kujawy@dentomax.pl

podlaskie, mazowieckie

Anna
Bagińska

tel. 660 716 050
anna@dentomax.pl

CZYTAJ NASZ 
FIRMOWY BLOG

DOŁĄCZ DO 
NAS NA FACE-

BOOKU! 

wielkopolskie

eliza 
Horodeńska

tel. 784 547 236
tele1@dentomax.pl

Call Center:

Lidia Sołowiej
kom. 784-547-236
tele1@dentomax.pl

2600 zł brutto

   490 zł brutto

3100 zł brutto

2850 zł brutto

2100 zł brutto

       930 zł brutto 
790 zł brutto

    1700 zł brutto 
1490 zł brutto

6900 zł brutto

3700 zł brutto

Instrumenty

Turbina EXPERTtorque LUX E680 L
n czterodrożny spray
n szerokokątny światłowód
n ceramiczne łożyska
n system „anti-suck-back”
n wymienny mikrofiltr wody
Turbina występuje również 
w wersjach E680 LN 
na złączkę NSK, E680 LS 
na złączkę Sirona

Turbina EXPERTtorque LUX E680 L
ze złączką ze światłem 
KaVo 460 LE

Kątnica EXPERTmatic E20 L
n przełożenie 1:1
n wewnętrzny, dwukanałowy spray
n szerokokątny światłowód

Turbina SMARTtorque S609 C
n montowana bezpośrednio na rękaw 
   typu Midwest
n ceramiczne łożyska
n czterodrożny spray
n nowoczesna, higieniczna 
    obudowa

Zestaw 
profilaktyczny 
KAVO
n Piaskarka PROPHY Flex 
   czarna lub fioletowa
n skaler SONIC FLEX 2008L
n hak nr 5A

Piaskarka 
PROPHYflex
ze złączką KaVo 460 E

Kątnica przyspieszająca EXPERTmatic E25 L
n na wiertła turbinowe
n przełożenie 1:5
n trójdrożny spray
n szerokokątny światłowód
n wymienny mikrofiltr wody

Turbina SMARTtorque S619 L
n montowana na szybkozłączkę KaVo Multiflex
n szerokokątny światłowód
n ceramiczne łożyska
n czterodrożny spray

Szybkozłączka ze światłem 
KaVo 460 LE
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PROmOCjA: 
Olej KaVo spry, 500 ml - 90 zł brutto

PROmOCjA 

ważna 

do 30.04.2014

PROmOCjA 

ważna 

do 30.04.2014



O
fe

rt
a 

w
aż

na
 d

o 
30

 c
ze

rw
ca

 2
01

4 
lu

b 
do

 w
yc

ze
rp

an
ia

 z
ap

as
ów

NR 02(17)/2014 l DENTOMAX NEWS36

n ergonomiczny panel lekarza: 5 rękawów od góry, trójdrożna 
dmuchawka, negatoskop, wygodna tacka narzędziowa

n komfortowy i nowoczesny fotel z bezszwową tapicerką, 
pamięć 5 ustawień, sterowania z panelu lekarza, bloku systy 
lub sterownikiem nożnym

n obrotowy panel asysty ze ślinociągiem, ssakiem i trójdrożną 
dmuchawką

n nowy blok spluwaczki z obrotową miską ceramiczną

n wydajna bezcieniowa lampa halogenowa na ramieniu 
pantograficznym, dwustopniowe natężenie oświetlenia

n pedał sterujący z funkcjami przedmuchiwania i przepłukiwania, 
wyłącznikiem wody

n dostosowany do pracy z wózkiem inwalidzkim

PANDA ERGONOMIC PREMIUM

TYLKO 

21000zł 
BRUTTO

Dowiedz się 
więcej i zamów: 

Krzysztof Baranowski, 
doradca ds. sprzedaży sprzętu 

tel. 784 066 925 
e-mail: krzysztof@dentomax.pl


