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Sto lat!

Drodzy czytelnicy, 
szanowni Państwo,    
Przyjaciele! 
Zupełnie niepostrzeże-
nie i w sposób niespo-
dziewany oraz podstęp-
ny niczym zima, która 
zaskakuje zwyczajowo 
co roku drogowców, 
nastał nowiusieńki 2012 
rok! Przed nami kolej- 

nych 12 miesięcy, które będą ob�towały w wyda- 
rzenia, ważne nie tylko dla kibiców piłki kopanej 
nad Wisłą, ale również dla nas – �rmy Dentomax 
i dla Was - naszych klientów i partnerów bizneso-
wych. Oto bowiem, dokładnie przed dwoma dekada-
mi, powstał Dentomax. 

cem bieżącego roku, lecz zarazem dokument regulują-
cy tę kwestię wciąż posiada jedynie status projektu. 
O wszelkich zmianach w tym zakresie niezwłocznie 
poinformujemy. Co poza tym? Na pewno naszej 
uwadze nie umknie marzec – miesiąc, w którym trzeba 
dopełnić obowiązku sprawozdawczego względem 
urzędu marszałkowskiego. Chodzi oczywiście o niesz- 
częsne informacje dotyczące ilości wytwarzanych 
odpadów medycznych. Ponadto, w zasadzie jak co 
roku – branżę czeka kilka stałych punktów programu – 
targi w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i te największe – 
oczywiście w Poznaniu. 

Udzielanie pierwszej pomocy to wyzwanie nawet dla 
doświadczonego lekarza i może sparaliżować niejed- 
nego twardziela. W codziennej pracy gabinetu, do 
sytuacji, w której przyjdzie nam ratować życie, może 
przyjść właściwie w każdej chwili. Widząc zaintereso-
wanie i frekwencję na organizowanych przez nas 
szkoleniach właśnie z tego zakresu, doszliśmy do 
wniosku, że nigdy nie będzie za wiele informacji na 
temat zasad udzielania pierwszej pomocy. A że sprawa 
jest niewątpliwie istotna, postanowiliśmy uczynić z 
tego jednocześnie temat noworocznego numeru. Przy 
okazji, warto też zapoznać się z materiałem ściśle 
związanym z tym, co powyżej – a mianowicie – 
zachęcamy do przeczytania testu z cyklu „Badamy 
trendy” dotyczącego urządzeń stosowanych do 
ratowania życia. Wiele miejsca poświęcamy również 
naszej działalności społecznej – pomocy podopiecz-
nym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
im. Waldemara Kikolskiego.

Życzymy udanego roku 2012, samej pomyślności, 
powodzenia i żelaznej kondycji! 

PS. A przy okazji już dziś zapraszamy na nasze urodziny, 
które będziemy świętowali w Ostródzie, w dniach 4 – 6 
maja 2012 roku. Do zobaczenia!

Tak tak, drodzy Państwo, rok 2012 będzie wyjątkowy 
z powodu organizowanego w naszym kraju piłkar- 
skiego Euro lecz również ze względu na świętowany 
jubileusz – 20-lecie działalności. Z tej całkiem wyjątko- 

wej i podniosłej okazji 
(urodzin, nie Euro)szyku- 
jemy szereg atrakcji, 
których �nał – a właściwie 
�nały - odbędą się 
przynajmniej dwukrotnie 
wiosną i jesienią. Więcej 
informacji na temat pla-  
nowanych urodzinoych 
imprez znajdziecie wew- 
nątrz numeru oraz w 
kolejnych wydaniach 
Dentomax News.

Możemy na razie zdradzić jedno – zorganizujemy 
konkurs z nagrodą o wartości kilkudziesięciu tysięcy 
złoty! Co to będzie, sprawdźcie wewnątrz numeru, 
zapewniamy będzie warto!

Co nas czeka w nadchodzących miesiącach? Z pewno-
ścią jak bumerang powróci niebawem temat separato-
rów amalgamatu. Wciąż nie wyjaśniła się przecież 
sprawa dotycząca obowiązku ich montowania w gabi- 
netach udzielających świadczenia w ramach umowy 
z narodowym Funduszem Zdrowia. Sprawa jest niejas- 
na, bo teoretycznie obowiązek wejdzie w życie  z koń- 
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Dwudziestolecie działalności to niewątpliwie czas 
wyjątkowy. Niewiele �rm ma szansę doczekać tak 
zacnego jubileuszu. Dentomaxowi ta sztuka się udała – 
ale co warte podkreślenia – nie był to czas wegetacji i 
podążania jedynie z nurtem, w dół biznesowej rzeki. Ale 
była to praca na sto dziesięć procent, w myśl zasady: 
„wszystkie ręce na pokład!”. Dzięki temu, a może przede 
wszystkim, dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników 
�rmy, w tym roku mamy przyjemność odpalić po raz 
dwudziesty świeczki na urodzinowym torcie.

Każdy jubileusz sprzyja pewnym re�eksjom. A taka 
okazja jak ta, której jesteśmy właśnie sprawcami, sprzyja 
re�eksjom w sposób nad wyraz szczególny. Co się 
zmieniło w trakcie minionych dwóch dekad? Wszystko!  
My sami, biznes,świat dookoła nas. W międzyczasie 
zdążyliśmy zmienić kilkakrotnie siedzibę �rmy, aż 
wreszcie wylądowaliśmy na swoim. Przez mury 
Dentomaxu przewinęła się już z setka różnych osób i 
osobowości– z wieloma spośród nich, do dziś zresztą 
utrzymujemy miłe kontakty, inni wyjechali, jeszcze inni... 
cóż. Każdego i zawsze staraliśmy się traktować w sposób 
indywidualny i szczególny. 

Pomimo – normalnego zresztą w biznesie zjawiska 
�uktuacji kadr – od kilku lat trzon �rmy stanowi już 
niezmiennie trwały, stabilny zespół, który decyduje o 
tempie, w jakim pokonujemy kolejne etapy rozwoju. W 

ciągu zaledwie dwóch dekad udało się zbudować 
stabilną, nowoczesną, dynamiczną �rmę coraz śmielej 
spoglądającą poza widoczny horyzont, w poszukiwaniu 
kolejnych możliwości i szans. Kto mógł przypuszczać, że 
wystarczy dwadzieścia lat, żeby stworzyć biznes, dający 
radość, pasję i co najważniejsze – chleb ponad trzydziestu 
osobom... 

W wyniku prowadzonych działań biznesowych, w tej 
chwili jesteśmy głównymi dystrybutorami wielu 
wiodących marek – jak chociażby Tecno – Gaz, Crosstex, 
W&H, Satelec/ Acteon, Sani Swiss i wiele innych. Rozwija-
my sieć sprzedaży i dystrybucję regionalną. Dziś już 
jesteśmy obecni w województwach: mazowieckim, 
warmińsko – mazurskim, kujawsko – pomorskim, 
wielkopolskim, pomorskim. Ponadto, nasze produkty 
sprzedajemy poprzez sklep internetowy. Jesteśmy 
obecni na wszystkich targach branżowych: Poznań, 
Warszawa, Gdańsk, Łódź, Kraków, Wrocław, Toruń – nie 
może nas tam zabraknąć! Jesteśmy w internecie – 
komunikujemy się z klientami nie tylko tradycyjnie – ale 
także przy pomocy facebooka, a najświeższe informacje 
przekazujemy również z wykorzystaniem bloga
 i mailingów. 

Zdaje się, tak niedawno obchodziliśmy przecież swoją 
18-kę – to było tylko (aż) dwa lata temu! Przypomnijmy, 
wtedy to z okazji naszych urodzin i wejścia w dorosłość, 

postanowiliśmy uatrakcyjnić ten czas, organizując 
konkurs, w którym główną nagrodą był dwuosobowy 
wyjazd na wyjątkowe Wyspy Kanaryjskie. Jedną z akcji 
promujących konkurs przygotowaliśmy na poznańskim 
CeDe – stoisko zaaranżowaliśmy w formie tropikalnej 
wyspy. Każdy, kto był wtedy w Poznaniu zapewne 
pamięta, jak niepodziewanie to wyglądało. 

Świętowanie zaczynamy już w styczniu – od zimowego 
kursu medycznego, który odbędzie się w dniach 13 – 15 
stycznia w Mrągowie. Z tej okazji, odbędą się także 
wyjątkowe, nie pierwsze zresztą, zawody narciarskie w 
kategorii open o „Urodzinowy Puchar Dentomaxu”. 
Kolejna odsłona urodzinowych atrakcji odbędzie się na 
zapleczu majowego weekendu – w dniach 4 – 6 maja, w 
ostródzkim hotelu Villa Port będzie miał miejsce Majowy 
Kurs Medyczny, którego największą atrakcją będzie 
szansa na wygranie znakomicie wyposażonego unitu 
stomatologicznego! Będzie się działo! To będzie wydarze-
nie bez precedensu. Szansę na zwycięstwo otrzyma 
każdy uczestnik kursu. Wystarczy więc już dziś zaplano-
wać sobie tych kilka majowych dni i świętować z nami 
20-lecie Dentomaxu. Trzecią odsłonę urodzin zaplanowa-
liśmy na jesień – podczas kolejnych targów stomatolo-
gicznych CeDe 2012 w Poznaniu.

O tym obowiązku prawie nikt nie wie. A jednak. Zgodnie 
z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, każdy 
użytkownik autoklawu powinien zgłosić użytkowane 
urządzenie do właściwego terytorialnie Urzędu Dozoru 
Technicznego. Wykaz placówek UDT, można znaleźć na 
stronie internetowej urzędu, pod adresem 
www.udt.gov.pl. 
Użytkownik zgłaszający autoklaw powinien dostarczyć 
odpowiednie dokumenty. W przypadku klientów 
Dentomaxu, którzy zaopatrzyli się w sprzęt �rmy Tecno 
Gaz - Europa Evo B, dokumenty są dołączone do autokla-
wu i znajdują się wraz z instrukcją obsługi w papierowej 
kopercie.
Należy wykonać dwie kopie następujących dokumen-
tów, dostarczonych wraz z urządzeniem:
– deklaracja zgodności z dyrektywą medyczną 93/42/E-
EC – jest to najważniejszy dokument stwierdzający, że 
autoklaw jest urządzeniem medycznym
– Deklaracja zgodności z normą ciśnieniową PED 
97/23/EEC
– rysunek i dane techniczne zaworu bezpieczeństwa.

Numer seryjny autoklawu znajduje się na tabliczce 
znamionowej oraz na kopercie z dokumentami.
Do wniosku składanego do UDT należy dołączyć także 
instrukcję obsługi, która zostanie zwrócona.

DZIĘKUJEMY ZA 20 LAT WSPÓŁPRACY

…. jednym słowem

Zapraszamy do Ostródy 

Krótko - prawym okiem

W maju odbędzie się specjalny, urodzinowy kurs z okazji 20-lecia Dentomaxu

 Uwaga: zgłaszamy autoklawy do UDT!
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Podlaski Hipokrates po raz drugi

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, re-
dakcja Gazety Współczesnej rozstrzygnęła 
II edycję plebiscytu na najlepszego lekarza 
i pielęgniarkę województwa podlaskiego – 
Hipokrates 2011. Dentomax już po raz drugi 
zresztą, miał radość uczestniczenia w tym 
wyjątkowym w środowisku przedsięwzięciu 
jako mecenas.

Ogłoszenie wyników odbyło się podczas 
uroczystej Gali, w najbardziej reprezentacyj-
nej części białostockiego Pałacu Branickich 
– Auli Magna. W uroczystości wzięli udział 
wszyscy nominowani do tytułów lekarze 
i pielęgniarki. Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc otrzymali specjalne statuetki a w ręce 
wszystkich uczestników plebiscytu powę-
drowały pamiątkowe dyplomy. 

O tytuł Podlaskiego Hipokratesa 2011 w tym 
roku walczyło w sumie 46 przedstawicieli 
zawodów medycznych: 29 lekarzy różnych 
specjalności oraz 17 pielęgniarek i położ-
nych. Kandydatów do tytułu – podobnie jak 
w zeszłym roku mogli zgłaszać wszyscy czy-
telnicy Gazety Współczesnej. Po zakończeniu 
etapu polegającego na rejestracji kandyda-
tów, odbyło się głosowanie przy pomocy 
SMS-ów i kuponów wyciętych z gazety. 

Trzecie miejsce w kategorii „Pielęgniarka – 
położna” zajęła pani Grażyna Matulanis, tuż 
przed nią – na drugiej lokacie uplasowała się 
pani Justyna Semeniuk. Zdaniem czytelni-
ków dziennika, najlepszą „Pielęgniarką 2011 
roku” w regionie została pani Jolanta Alina 
Czebotar. 

W kategorii „Lekarz roku 2011” trzecie 
miejsce zajęła doktor Elżbieta Popław-
ska, drugie miejsce należało do dokto-
ra Grzegorza Mrugacza. Najlepszym 
lekarzem 2011 roku, zdaniem czytelni-
ków Gazety Współczesnej została dok-
tor Marzena Więckowska z Łomży. Ten 
zaszczytny tytuł, nie był zresztą jedyną 
nagrodą, jaką odebrała zwyciężczyni 
plebiscytu. 

Po raz pierwszy bowiem specjalna ka-
pituła na podstawie ankiet wypełnia-
nych przez placówki opeki medycznej, 
wybrała „Superprzychodnię Medy-
cyny Rodzinnej 2011 roku”. Zdaniem 

fachowców, najlepiej w tej kategorii wypadł 
NZOZ Famedyk, należący do doktor Marzeny 
Więckowskiej.

- Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom 
plebiscytu, a przede wszystkim oczywiście zwycięz-
com. I tylko trochę żal, że wśród zwycięzców, albo 
chociaż laureatów, zabrakło przedstawicieli stoma-
tologii. Już dziś zapewniamy, że za rok ponownie 
włączymy się w organizację tego interesującego 
przedsięwzięcia. To cenny projekt, który warto i na-
leży rozwijać w przyszłości. Pozostaje mieć tylko na-
dzieję, że za rok najlepszym lekarzem będzie denty-
sta – powiedział po Gali Kazimierz Klimczuk, 
szef Dentomaxu.

Jubileuszowe targi w stolicy Dolnego Śląska
Dentomax prezentował swoją ofertę na targach Dentamed 2011 we Wrocławiu

Poznaliśmy lekarza i pielęgniarkę roku 2011 w województwie podlaskim

W ostatni weekend listopada, we Wrocławiu 
odbyły się 10 – jubileuszowe Dolnośląskie Tar-
gi Stomatologiczne Dentamed. Swoją ofertę 
dolnośląskim stomatologom przedstawiał jak 
zwykle Dentomax, który był jednym z ponad 
setki wystawców z Polski i zagranicy.

- Na swoim stoisku zaprezentowaliśmy zarów-
no nowości – znajdujące się od niedawna 
w naszej ofercie, francuskie unity firmy Airel 
oraz produkty doskonale już znane naszym 
klientom – m.in. unit Panda, autoklawy Tec-
no Gazu, czy urządzenie do sedacji wziewnej 
– Master flux – mówi Małgorzata Słomińska – 
Wicher, odpowiedzialna za marketing w firmie.

Wrocławski Dentamed to jedne z najwięk-
szych w Polsce targów branży dentystycznej. 
Tegoroczna edycja przyciągnęła uwagę kilku 
tysięcy zwiedzających. Goście targów mogli 
oprócz bogatej oferty produktowej – sprzętu 
i materiałów stomatologicznych, nowocze-

snych technik i rozwiązań, a także fachowej 
literatury wziąć udział w licznych sesjach szko-
leniowych i prezentacjach., które dotyczyły 
między innymi, zaawansowanej odbudowie 
protetycznej w rekonstrukcji P-A Posterior - 
Anterior – Okluzja, wykonywaniu odbudów 
pełnoceramicznych w gabinecie stomatolo-
gicznym, technologiom obrazowania - rent-
geny panoramiczne i innowacyjność, nowych 
standardów wkładów z włókna szklanego Fi-
breKleer 4X. Organizatorzy przekonywali tak-
że, że endodoncji nie musi być trudna, a także 
przedstawiali nowy wymiar estetyki – licówki 
kompozytowe Direct Venear.

Część naukową targów stanowiła tradycyj-
nie już Konferencja PTS, odbywająca się tym 
razem pod hasłem „Estetyka w stomatologii”. 
W siedmiu sesjach wielu lekarzy stomatolo-
gów wysłuchało interesujących wykładów 
na temat klinicznego zastosowania szklanej 
ceramiki litowo-dwukrzemowej oraz dwu-

tlenku cyrkonu w stomatologii odtwórczej, 
rekonstrukcji wyrostka zębodołowego u dzie-
ci z rozszczepem wargi, wyrostka zębodoło-
wego i podniebienia, infekcyjnego zapalenia 
wsierdzia, problematyki chorób żył dolnych 
kończyn oraz ich leczenia dotyczącego rów-
nież dentystów, kliniczno-radiologicznej oce-
ny skuteczności implantacji z obciążeniem 
natychmiastowym w strefie estetycznej przy 
konwencjonalnym oraz ultradźwiękowym 
przygotowaniu łoża kostnego, chirurgiczne-
go leczenia asymetrii twarzy spowodowanej 
jednostronnym przerostem wyrostka kłykcio-
wego żuchwy, stomatologii sądowej, zagro-
żeń wynikających z procedur poprawiających 
estetykę w stomatologii, zachowania i odbu-
dowy naturalnych tkanek zęba, piercingu 
w rejonie jamy ustnej, zastosowaniu fibrobla-
stów z pierwotnej hodowli komórkowej w sto- 
matologii  i protetycznej rekonstrukcji z wyko- 
rzystaniem łuku twarzowego i artykulatora 
– system Arcus-Protar
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Rozpoczynamy świętowanie 
Zaraz po nowym roku, w Mrągowie odbędzie się pierwsza urodzinowa impreza Dentomaxu

W  styczniowy weekend, w dniach 
13 – 15, w sercu Mazur – w Mrągowie, 
odbędzie się Zimowy Kurs Medycz-
ny. Szkolenie, połączone z wieloma 
atrakcjami stanowi pierwszą odsłonę 
zapowiadanych wcześniej imprez or-
ganizowanych z okazji 20-lecia dzia-
łalności Dentomaxu.

Miejscem szkolenia będzie hotel „Mazuria” w Mrą- 
gowie. To będzie taka nasza baza wypadowa. 
Hotel jest usytuowany w przepięknej okolicy, 
wśród lasu sosnowego nad jeziorem Czos. 
W programie przygotowaliśmy niezwykle inte-
resujące wykłady oraz wiele atrakcji– zapewnia 
Sylwia Dawidowicz, koordynująca organizację 
imprezy. 

Wśród najważniejszych, należy z pewnością 
wymienić amatorski turniej narciarski o „Urodzi- 
nowy Puchar Dentomaxu!” na Górze Czterech 
Wiatrów, dancing przy akompaniamencie ze-
społu muzycznego oraz ognisko i niezapomnia-
ny kulig z pochodniami w krainie Duli-Duli – sie-
dzibie fundacji Zwierzęta Eulalii. 

Pierwszego dnia odbędzie się trzygodzinny wy-
kład Marzeny Kotyńskiej z Poldentu, a po obie-
dzie na Górze Czterech Wiatrów wspomniany 
urodzinowy puchar narciarski, o który będzie 
mógł zawalczyć każdy z uczestników. To nie 
pierwsze zawody na stoku, organizowane pod 
egidą Dentomaxu, podobne odbyły się kilka lat 
temu, zresztą w tym samym miejscu.

Góra Czterech Wiatrów jest zlokalizowana na 
terenie Gminy Mrągowo, na Półwyspie Czterech 
Wiatrów i wznosi się na wysokość 182,5 m npm. 
Różnice wzniesień wahają się od 34 metrów w 
części łagodniejszej do 46 metrów w części bar-
dziej stromej. Długości obydwu wyciągów or-
czykowych to odpowiednio: 290m i 270m. Góra, 
częściowo zalesiona, jest wspaniałym punktem 
widokowym, z którego roztacza się przepiękna 
panorama miasta i jego okolic.

Na Górze Czterech Wiatrów funkcjo-
nuje nowoczesny i stylowy budynek 
zaplecza - schronisko, mieszczący m.in.: 
bar – restaurację z kominkiem, ogólno-
dostępne toalety wraz z toaletą dla nie-
pełnosprawnych, miejsca noclegowe, 
punkt opieki medycznej, wypożyczal-
nie sprzętu sportowego.

Do dyspozycji gości są, m.in.: tzw. „ośla łączka” 
dla początkujących, biegowe trasy narciarskie 
oraz lodowisko, dla narciarzy zaś przygotowano 
dwa wyciągi orczykowe, pięć tras zjazdowych 
o różnym stopniu trudności, począwszy od trasy 
zielonej, poprzez niebieską, czerwoną a kończąc 
na czarnej, o łącznej długości ok. 2000 m.

Tuż obok wyciągu znajduje się snowpark, więc 
jest tu również miejsce dla snowboardzistów. 
Ośrodek wyposażony jest w ratrak i skuter śnież-
ny, a cały teren oświetlony jest całą dobę, 
a nad bezpieczeństwem gości czuwają Ratow-
nicy Beskidzkiej Grupy GOPR oraz Ratownicy 
Medyczni z Mrągowa. Na terenie Ośrodka dzia-
łają dwie, dobrze wyposażone wypożyczalnie 
sprzętu narciarskiego oraz snowboardowego 
oferujące również serwis narciarski.

- Po popołudniowych emocjach sportowych na 
stoku, wszystkich naszych gości zaprosimy na 
uroczystą kolację, połączoną z dancingiem, przy-
akompaniamencie muzyki granej na żywo 
– dodaje organizator.

Kluczowym punktem części szkoleniowej ko-
lejnego dnia będzie wykład lek. stom. Danuty 
Bukowskiej na temat „Stomatologii bez metalu”. 
Zostaną poruszone następujące kwestie: syste- 
my łączące - zastosowanie z uwzględnieniem 
właściwości - trawić czy nie trawić. Przyczyny 
nadwrażliwości. Charakterystyka systemów łą-
czących czwartej, piątej, szóstej i siódmej gene-
racji. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie samo-
trawienia. Zastosowanie kompozytów w 
metodzie bezpośredniej i pośredniej 
z uwzględnieniem przeznaczenia i właści-
wości materiałów. Porcelana czy kompozyt? 
Odbudowa tymczasowa - czy to tylko estety-
ka? Czy to naprawdę zmierzch metalu - wkła-
dy z włókien szklanych w praktyce - wybierz 
właściwy dla danego przypadku klinicznego. 
Licówki bezpośrednie - technika warstwowa 
z zastosowaniem podbarwiaczy. 

Licówki pośrednie: planowanie - preparacja - wy-
cisk - wklejanie z zastosowaniem past do przy-
miarki. Jeszcze raz o włóknie szklanym: podział 
włókien, szynowanie , uzupełnianie pojedyncze-
go braku międzyzębowego metodą pośrednią 
i bezpośrednią. 

Wieczorem, po całym dniu wykładów, za-
bierzemy wszystkich uczestników w po-
dróż do znajdującej się nieopodal Mrągowa, 
magicznej krainy Duli-Duli, będącej siedzibą 
Fundacji Zwierzęta Eulalii. Odbędzie się tam 
biesiada przy ognisku z muzyką na żywo 
i kulig z pochodniami oraz janczarami – in-
formuje przedstawiciel Dentomaxu.

Fundacja powstała 13 lat temu z inicjatywy 
Eulalii Wojnicz, w celu popularyzowania 
i rozwoju sportów konnych oraz sportów 
z użyciem zwierząt zaprzęgowych, a przede 
wszystkim propagowania idei humanitar-
nego stosunku do zwierząt. Ma też na celu 
wspomaganie budowy schronisk dla bez-
domnych czworonogów.

Obecnie fundacja opiekuje się na stałe ponad 
setką zwierząt. Są to konie, psy, koty, owce, kozy, 
śwink i ,  gęs i ,  k aczk i ,  kurk i  oraz  os iołek 
i 3 kucyki. W ramach swojej działalności Fundacja 
stara się walczyć z procederem wywozu koni na 
rzeź, gdzie często kierowane są zdrowe zwierzę-
ta, źrebne klacze i źrebaki. 

Organizacja prowadzi działalność charytatywną.  
Z udziałem koni wykupionych z transportów 
śmierci od lat prowadzona jest nieodpłatna hi-
poterapia dla dzieci z porażeniem mózgowym, 
spotkania i jazda konna dla dzieci z domów 
dziecka, pensjonariuszy domów opieki i pomocy 
społecznej oraz dla niepełnosprawnych zarów-
no dzieci jak i dorosłych.

Ostatniego dnia, odbędzie się natomiast wykład 
dr Iwony Kuroń Opalińskiej na temat „Licówki 
Edelweiss- estetyczne rozwiązanie dla każde-
go praktyka” . Warto wspomnieć, że za udział w 
kursie zostanie przyznaych 14 punktów eduka-
cyjnych. 

- Każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat 
potwierdzający uczestnictwo. Trzydniowy kurs 
to koszt 800 zł. Z przyczyn organizacyjnych, 
każdy rezerwuje nocleg we własnym zakresie, 
powołując się oczywiście na Dentomax - dodaje.
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MARIA BALUK

ROZMOWA Z MARIĄ BALUK DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO 
IM. W. KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, PLACÓWKI NA RZECZ KTÓREJ DENTOMAX ORGANIZUJE
AKCJĘ DOBROCZYNNĄ POD HASŁEM „PODARUJ UŚMIECH”.

Kierowana przez Panią placówka to 
jedyna o takim profilu działalności 
w tej części regionu?

Tak, Specjalny Ośrodek Szkolno Wycho-
wawczy im. Waldemara Kikolskiego w Bia-
łymstoku, którym mam radość kierować to 
jedyna placówka zajmująca się dziećmi i 
młodzieżą z niepełnosprawnością intelek-
tualną w tej części kraju. To ośrodek - a więc 
szkoła i internat. W tej chwili przebywają u 
nas 142 osoby – to dzieci i młodzież, właści-
wie z całego województwa podlaskiego. W 
internacie mieszka 74 uczniów, którzy nie 
przyjeżdżają do nas codziennie, ale zostają 
przywożeni w poniedziałek rano i wracają 
do domów na weekend. Nad resztą wycho-
wanków sprawujemy tylko opiekę dzienną 
w ramach szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Te dzieci są u Państwa przez cały rok?

Nie, tak jak w każdej szkole, tak i u nas obo-
wiązują ferie i wakacje. I wtedy nasi ucznio-
wie ten czas spędzają w swoich domach. 
Ale dostrzegamy ogromną potrzebę orga-
nizowania dla nich zajęć również podczas 
wakacji i ferii zimowych – chociaż dla dzieci 
z Białegostoku i okolic. Chcielibyśmy móc 
organizować coś w rodzaju letnich i zimo-
wych turnusów. Ale niestety, na to potrzeba 
pieniędzy, których zwyczajnie nie mamy. 
Kolejna rzecz to turnusy rehabilitacyjne, z 
których również nie możemy już korzystać. 
Dotąd funkcjonowało to w ten sposób, że 
rodzice częściowo refundowali nam udział 
swoich dzieci w turnusach rehabilitacyj-
nych ze środków, które otrzymywali. Okaza-
ło się jednak, że jest to działanie niezgodne 
z przepisami i nie możemy tego organizo-
wać w ten sposób. 
Ostatecznie więc na turnus nie jedzie ani 
dziecko, ani oczywiście też rodzic, bo żeby 
on mógł pojechać w charakterze opiekuna, 
musiałby dołożyć kilkaset złotych, a taki 
wydatek jest praktycznie niemożliwy do 
udźwignięcia dla zdecydowanej większości 
opiekunów naszych wychowanków. Z dru-
giej strony, rodzice nie mogą pełnić funkcji 
wychowawców i uczestniczyć w turnusach 
bo sami najczęściej w tym czasie pracują. 
Żeby temu zaradzić szukamy innych roz-
wiązań – zwracamy się m.in. z prośbą o 
wsparcie do sponsorów i próbujemy zbierać 
pieniądze.

Ponadto, nasze potrzeby finansowe, któ-
rym nie jesteśmy w stanie samodzielnie 
podołać, to organizacja wyjazdów naszych 
uczniów na basen, ich udział w zielonych 

szkołach, nie mówiąc już o wycieczkach i 
wyjazdach edukacyjnych.

W jaki sposób dzieci trafiają do Pań-
stwa?

Jesteśmy zwyczajną placówką oświatową, 
a zatem do nas można trafić na podstawie 
orzeczenia o niepełnosprawności. Mamy 
dzieci z upośledzeniem w stopniu głębo-
kim, które zostają zakwalifikowane do ze-
społów rewalidacyjno – wychowawczych, 
w wieku od 3 do 25 roku życia – w tej chwili 
mamy 20 takich wychowanków. Ponadto 
zajmujemy się dziećmi z upośledzeniem 
głębszym - umiarkowanym i znacznym – to 
w zasadzie równoważnik szkoły życia. Po-
zostali uczniowie to dzieci z lekką niepeł-
nosprawnością uczęszczający na zajęcia w 
ramach szkoły podstawowej i gimnazjum.

Pomimo naszych ogromnych potrzeb, 
zwłaszcza finansowych i licznych proble-
mów organizacyjnych, z którymi musimy 
się zmagać, nie mamym prawa narzekać, bo 
i tak mamy dobrze. Udało nam się wyposa-
żyć ośrodek dzięki programowi z PFRON-
-u.Całe zaplecze rehabilitacyjne, które jest 
naprawdę na bardzo dobrym poziomie 
oraz basen, powstały dzięki środkom sa-
morządowym. Z tym wszystkim właściwie 
nie mamy problemu i nie możemy się skar-
żyć. Jednak największe braki odczuwamy 
w zakresie zaspokajania tych zwykłych, 
codziennych potrzeb – takich jak zakup 
środków czystości, środków higienicznych 
i pielęgnacyjnych, artykułów i materiałów 
papierniczych, przyborów szkolnych – a 
więc tego, co zbieraliście Państwo podczas 
dwóch edycji akcji charytatywnej „Podaruj 
uśmiech”. Zresztą te rzeczy, które do nas 
trafiły, zostały przekazane do internatu – 
przebywającym w nim dzieciom naprawdę 
brakuje tak podstawowych rzeczy jak szczo-
teczki i pasta do zębów, pieluchy, mydło. 
Oprócz tego, wsparcia wymagają rodziny 
naszych wychowanków. 

Czasami zdarzają się sytuacje, w których 
brakuje sezonowej odzieży, czy np. stro-
jów sportowych. W naszym ośrodku mamy 
wielu niepełnosprawnych sportowców, któ-
rzy osiągają świetne wyniki na zawodach 
międzynarodowych i w wielu wypadkach 
rodziców tych dzieci nie stać na zakup stro-
ju sportowego czy butów, bez których nie 
mogliby jechać na zawody. Dorota Popław-
ska, nasza wychowanka w tym roku zdobyła 
złoto na olimpiadzie specjalnej w Atenach. 
Chłopcy wyjeżdżali do Szwecji na turniej 

piłkarski. To fantastyczne przeżycie dla tych 
dzieci – poznają świat, uczą się, ale trzeba to 
wszystko organizować.

Jakie są Wasze dzieci?

One dają przede wszystkim wiele radości. 
Są szczere, oddane. Płaczą gdy zaczynają się 
wakacje. Przecież wszyscy uczniowie cieszą 
się z ich nastania, ale większość naszych 
uczniów jest smutna z tego powodu, że na 
ponad dwa miesiące muszą opuścić nasze 
mury. Mówią że kochają, podkreślają, że im 
tutaj dobrze. Oczywiście zdarzają się sytu-
acje trudne. Ale to normalne. Te dzieciaki są 
fantastyczne, bo są szczere. Nie kłamią, nie 
kalkulują. Jeżeli kochają to kochają, a jeże-
li w danym momencie nie, to dokładnie to 
pokażą. Urzeka ich spontaniczność. Nie ma 
kalkulacji w ich postępowaniu. Żadnego cy-
nizmu. Ogromną radość sprawia im okazy-
wanie miłości, czułości - zwykłe przytulenie 
daje im wiele radości. 

Tworzą się silne więzi pomiędzy wycho-
wawcami a dziećmi. Wychowawcy niejed-
nokrotnie wchodzą do tych rodzin. Poma-
gają im w swoim wolnym czasie, wspierają 
przy remontach, pracach. Zdarza się, że wy-
chowawcy zabiegają i walczą o to, aby nie 
odebrano dzieci rodzicom. Bo w wielu wy-
padkach, pomimo tego, że te rodziny są 
niewydolne wychowawczo, tam jest miłość. 
Widać tę więź między rodzicami a dziećmi. 
Oczywiście nie można przymykać oka, ale 
czasami widać miłość i przywiązanie. Miłość 
nie zależy od wykształcenia czy sprawności 
intelektualnej, ona jest szczera i po prostu 
jest. W pracę angażują się nasi nauczyciele, 
pedagog i psycholog szkolny.

W tej chwili w ośrodku pracuje ok. 120 
osób. To wystarczająca kadra. Ale trzeba 
pamiętać, że ze względu na niepełnospraw-
ność dzieci w stopniu głębszym, oddziały 
są zmniejszone do 8 osób w grupie, więc 
liczba oddziałów musi być większa, a tym 
samym musimy zatrudniać więcej nauczy-
cieli. Współpracujemy z uczelniami wyższy-
mi. Studenci pedagogiki są u nas właściwie 
na co dzień. Oceniam to bardzo pozytywnie 
– bo studenci się uczą, a nauczyciele mają 
istotną pomoc. 

Jak długo działa ośrodek?

W tym miejscu Ośrodek działa od 1997 roku. 
Powstał w wyniku połączenia specjalnego 
ośrodka w Kamionce i ośrodka, który dzia-
łał przy pogotowiu opiekuńczym na Orlej. 
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Placówka w Kamionce funkcjonowała od 
wielu, wielu lat.

Ilu macie absolwentów?

Oj, nigdy nie liczyłam, ale wielu. Rocznie 
nasze mury opuszcza kilkanaście osób, 
więc wliczając w to też osoby, które opu-
ściły ośrodek w Kamionce będzie to ok. 500 
osób. 

Pamiętają? Przychodzą do Was, od-
wiedzają?

Ależ tak! Z wieloma mamy stały kontakt. 
Wielu z nich przychodzi do nas nawet kilka 
razy w tygodniu. Niektórzy nasi wychowan-
kowie mają już swoje rodziny, mają dzieci. 
Dobrze, jeżeli mogą liczyć na wsparcie bli-
skich. Bo niepełnosprawność w stopniu lek-
kim daje istotne szanse na wejście w życie 
i w społeczeństwo, ale brak refleksji i kryty-
cyzmu powoduje pewne problemy. Wielu 
z nich znajduje pracę i udaje im się samo-
dzielnie utrzymać, ale niestety nierzadkie 
są sytuacje wykorzystywania przez praco-
dawców naszych wychowanków i ich nie-
pełnosprawności, która cechuje się znaczną 

ufnością. Oni nie wiedzą jak upomnieć się 
o swoje. Z drugiej strony ich postępowa-
nie jet nie do końca odpowiedzialne, nie 
potrafią utrzymać pracy czy mieszkania. 
Nie rozumieją, że trzeba płacić czynsz bo w 
przeciwnym razie grozi im eksmisja lub eg-
zekucja komornicza. Wtedy przychodzą do 
nas z prośbą o pomoc i my im tej pomocy 
udzielamy. Nasi pracownicy interweniują w 
Zarządzie Mienia Komunalnego czy u pra-
codawców, zwracając np. uwagę aby nie 
wypłacać im pieniędzy do ręki a na konto 
lub część dochodów przelewać bezpośred-
nio na rachunek spółdzielni. Niektórzy koń-
czą w zakładach karnych, bo są wykorzysty-
wani przez ludzi, którym zaufali. Planujemy 
przeprowadzić taki spis i sprawdzić, jak po-
toczyły się losy naszych wychowanków.

Z jakich rodzin pochodzą te dzieci?

Z naprawdę bardzo różnych. Oczywiście, 
wiele jest rodzin z poważnymi problemami 
– alkoholem, przemocą, licznymi dysfunk-
cjami. Ale niestety bywa i tak, że problemy 
rodziny zaczynają się po tym, gdy urodzi się 
dziecko niepełnosprawne. Wielu rodziców 
nie jest wstanie udźwignąć tego obciążenia 

psychicznego i sprostać tej sytuacji. Zdarza 
się, że takie sytuacje zamiast zespajać, po-
wodują rozpad rodziny, a w konsekwencji 
czasami też pociągają za sobą pojawianie 
się określonych sytuacji patologicznych. 
Proszę mi wierzyć, nikt kto nie jest bezpo-
średnio dotknięty taką sytuacją do końca 
nie może przewidzieć jak się zachowa. To 
bardzo trudne, świadomość, że właściwie 
dziecku nie można pomóc – w tym sensie 
– że jego choroby nie da się wyleczyć, że ta-
kie jest i takie już będzie. Wielu rodziców to 
zwyczajnie przerasta. Rozumiem rodziców 
– bo to naprawdę trudna sytuacja i próba 
życiowa. Nie mamy prawa ich oceniać.

Dziękuję za rozmowę

 Chciałabym przy okazji serdecznie podzię-
kować wszystkim osobom, które wspiera-
ją nas w trakcie organizowanych przez 
Dentomax akcji dobroczynnych – czy to 
podczas zbiórki darów, czy teraz w ramach 
nowej edycji akcji „Podaruj uśmiech”. Raz 
jeszcze dziękuję i chciałabym zapewnić, że 
to pomoc, która naprawdę sprawia radość 
tym dzieciom.

NA IMIENINACH U PRZYJACIÓŁ

Dentomax uczestniczył w święcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

Pod koniec listopada odbyła się wyjątkowa 
uroczystość - święto patrona Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku.
Od przeszło roku placówkę wspiera Dento-
max w ramach prowadzonej akcji charyta-
tywnej pod hasłem „Podaruj uśmiech”. 

Spotkanie – pełne wzruszających i podnio-
słych chwil swoją obecnością zaszczyciło wie-
lu znakomitych gości - przedstawicieli urzędu 
miasta, Archidiecezji Białostockiej, dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych placówek oraz instytucji 
współpracujących z SOSW oraz sponsorów. 
Wśród z gości pojawiła się  m.in. mama patro-
na placówki, pani Eugenia Kikolska. 

Uroczystość była okazją do przypomnienia 
sylwetki Waldemara Kikolskiego, wybitnego 
polskiego sportowca. Wydarzenie rozpoczęło 

złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 
patrona szkoły. Spotkanie dopełniły występy 
artystyczne wychowanków placówki.   

 W czasie gali wspomniano także o zorgani-
zowanym kilka dni wcześniej Memoriale ku 
pamięci Waldemara Kikolskiego oraz obcho-
dach 20 rocznicy istnienia sekcji Sportowej 
Maratończyk, do której należą wychowanko-
wie SOSW.

- W związku z tym, że patronem Ośrodka jest 
wybitny polski niepełnosprawny sportowiec, 
cała społeczność placówki czuje się zobowią-
zana podtrzymywać w dalszym ciągu tradycje 
sportowe. Efektem tego jest przyznanie tytu-
łu najpopularniejszego sportowca roku, który 
otrzymała wychowanka Dorota Popławska, 
zdobywczyni złotego medalu w biegu na 200 
metrów na XIII Światowych Letnich Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w Atenach w 2011 r 

– przypomina dyrektor placówki, Maria Baluk. 
 
Jako że święto ośrodka to de facto jego 
imieniny, nie mogło zabraknąć niezwykłych 
prezentów. Janusz Mroczkowski, przedstawi-
ciel Dentomaxu przekazał na ręce dyrektor 
placówki symboliczny czek odpowiadający 
kwocie, która trafi na konto placówki w wy-
niku prowadzonej akcji organizowanej przez 
Dentomax. 

- Kazimierz Klimczuk – przyjaciel Ośrodka – 
bardzo ubolewa, że nie mógł się z państwem 
spotkać w tym wyjątkowym dniu osobiście, 
ale niestety sprawy służbowe pokrzyżowały 
mu plany. Ale za moim pośrednictwem ser-
decznie wszystkich pozdrawia i życzy pomyśl-
ności – powiedział. 
Po zakończeniu gali wszyscy goście oraz pra-
cownicy udali się na poczęstunek. 
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Za udział w kursie zostanie przyznanych 14 punktów edukacyjnych. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo.
Uwaga: Uczestnik we własnym zakresie rezerwuje noclegi – przy rezerwacji proszę powołać się na Dentomax by skorzystać z atrakcyjnej zniżki.

Ograniczona ilość miejsc! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uwaga ! Prosimy o zgłoszenie udziału (telefonicznie nr  604 305 778 lub e-mailem: sylwia@dentomax.pl do dn. 5.01.2012 r. 

Wpłaty za szkolenie prosimy wpłacać na konto BRE Bank S.A., nr konta: 11 1140 2017 0000 4502 0379 5721.

Ostróda Hotel Villa Port

 ul. Mickiewicza 17, 14-100 Ostróda

tel. +48 89 642 46 00 

villaport.pl

Informacji szukaj także na:
dentomax.blogspot.com 

i facebook.com/dentomaxspk

W kolejnym numerze:

Paulina Chajewska 
 doradca klienta woj. wielkopolskie

Bożena Kuziel 
specjalista ds sprzedaży hurtowej

Marta Tur 
kierownik hurtowni farmaceutycznej

Agnieszka Wojewódzka

Wiek: 
29 lat

Stanowisko:
Przedstawiciel handlowy województwo 
mazowieckie.

Od kiedy w �rmie:
Od pół roku

Zakres obowiązków: 
Do moich zadań należy obsługa klientów na 
podległym mi obszarze, prezentowanie 
oferty, przyjmowanie i realizacja zamówień. 
Ponadto, moją rolą jest budowa i podtrzymy-
wanie pozytywnych relacji z obecnymi i 
potencjalnymi klientami oraz kreowanie 
znakomitego wizerunku �rmy. 

Co najbardziej lubisz w pracy?
Widok zadowolonego klienta – wtedy czuję 
ogromną satysfakcję z dobrze wykonanej 
pracy.

Co najbardziej Cię denerwuje? 
hmmm... niezdrowa konkurencja.

Czym jest dla Ciebie Dentomax?
To �rma, w której bardzo szybko odnalazłam 
się zawodowo, w której mogę się realizować i 
zdobywać doświadczenie.

Ulubiona pora dnia w pracy:  
Każda pora jest dobra.

Co zwykle jadasz w pracy? 
To na co mam ochotę :)

Gdybyś nie pracował w Dentomaxie to...  
Któż to wie... :)

Lubię Dentomax bo... 
Robię to, co lubię.. A także za zaufanie i 
szacunek, którymi dażą mnie przełożeni i za 
swobodę działania.

Boisz się dentysty? 
Nieeeeee ;))

Wiek: 
30+

Stanowisko: 
Koordynator działu sprzedaży

Od kiedy w �rmie: 
Już prawie pół roku!

Zakres obowiązków: 
Koordynowanie, kontrolowanie, 
organizowanie, szkolenie, itp.

Co najbardziej lubisz w pracy?
Wzrostową tendencję sprzedaży.

Co najbardziej Cię denerwuje?  
OPTIMA!

Czym jest dla Ciebie Dentomax? 
Drugim domem, przecież spędzam tu ponad 
pół dnia.

Ulubiona pora dnia w pracy: 
Fajrant po zapracowanym dniu!

Co zwykle jadasz w pracy? 
To, co zdążę złapać z domu…

Gdybyś nie pracował w Dentomaxie to... 
Nie widzę innej opcji

Lubię Dentomax bo... 
daje możliwości rozwoju zawodowego

Boisz się dentysty?
Nieeeee, tylko kosztów leczenia!

Sylwia Dawidowicz

Wiek: 
25 lat

Stanowisko: 
Referent ds. sprzedaży

Od kiedy w �rmie: 
Już prawie roczek ;)

Zakres obowiązków: 
Obsługa klientów w sklepie

Co najbardziej lubisz w pracy? 
Piętrzące się obowiązki i ich nadmiar, tysiąc 
rzeczy do zrobienia na wczoraj – wtedy czas 
czybciej mija :)

Co najbardziej Cię denerwuje? 
Bałagan w sklepie, który każdy zostawia po 
sobie

Czym jest dla Ciebie Dentomax? 
Mam nadzieję, że przyszłością

Ulubiona pora dnia w pracy: 
Finish
 
Co zwykle jadasz w pracy? 
Kanapki i obowiązkowo małe, słodkie co nieco

Gdybyś nie pracował w Dentomaxie to... 
Pewnie wciąż bym tkwiła na nudnej 
państwowej posadce w szpitalu
 
Lubię Dentomax bo: 
Bo codziennie spotykam tu fantastycznych 
ludzi

Boisz się dentysty? 
Ależ oczywiście!

Justyna Stoksik
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PLAN SZKOLEŃ

Zimowy Kurs Medyczny Świętuj z nami 20-te urodziny 
Dentomaxu! 

Zapraszamy do Mrągowa!
PIĄTEK 13.01.12

10:00 - przyjazd i zakwaterowanie gości
11:00 – 14:00 wykład Marzena Kotyńska

„Poldent i postanowienia Noworoczne 
w gabinecie dentystycznym na rok 2012”

 Perfekcyjna protetyka
 Perfekcyjna endodoncja
 Perfekcyjna chirurgia
 Perfekcyjne nowości

14:00 - obiad
15:00 – 19:00- amatorski turniej narciarski    
                                   klasy open o „Urodzinowy   
                                  Puchar Dentomaxu!” 

20:00 - uroczysta kolacja z dancingiem    
                 i zespołem muzycznym
 

SOBOTA 14.01.12

9:00 - śniadanie
10:00 – 14:00 wykład lek.stom. Danuta Bukowska   
                            (4 godz.)

„Stomatologia bez metalu - czy to tylko estetyka?” cz. 1
1. Systemy łączące - zastosowanie z uwzględnieniem   
    właściwości - trawić czy nie trawić
                  Przyczyny nadwrażliwości
                  Charakterystyka systemów łączących   
                  czwartej, piątej, szóstej i siódmej generacji. 
                  Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie  
                  samotrawienia.
2. Zastosowanie kompozytów w metodzie   
    bezpośredniej i pośredniej z uwzględnieniem   
    przeznaczenia i właściwości materiałów.
                    Porcelana czy kompozyt?  
3. Odbudowa tymczasowa - czy to tylko estetyka?
4. Czy to naprawdę zmierzch metalu - wkłady 
     z włókien szklanych w praktyce - wybierz właści    
     wy dla danego przypadku klinicznego. 
 

NIEDZIELA 15.01.12

 9:00 - śniadanie
10:00 – 14:00 - wykład dr Iwony Kuroń 
Opalińskiej „Licówki Edelweiss- 
estetyczne rozwiąza nie dla każdego 
praktyka” 
14:00 - obiad
15:00 - wyjazd gości

5. Licówki bezpośrednie - technika warstwowa z   
     zastosowaniem podbarwiaczy.
6. Licówki pośrednie: planowanie - preparacja - wy   
     cisk - wklejanie z zastosowaniem past do   
     przymiarki. 
7. Jeszcze raz o włóknie szklanym: podział włókien,    
     szynowanie , uzupełnianie pojedynczego braku   
     międzyzębowego metodą pośrednią i bezpo
     średnią.
14:00 - obiad
15:00 – 19:00 - wykład lek.stom. Danuta Bukowska 
                              (4 godz.)

„Stomatologia bez metalu - czy to tylko estetyka?” cz. 2
20:00 - biesiada przy ognisku z muzyką na żywo 
                 i kulig z pochodniami i janczarami 
                 w krainie   
                Duli-Duli - siedzibie Fundacji Zwierzęta 
                Eulalii (http://www.eulalia.pl/)

Za udział w kursie zostanie przyznanych 14 punktów edukacyjnych. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo.
Uwaga: Uczestnik we własnym zakresie rezerwuje noclegi – przy rezerwacji proszę powołać się na Dentomax by skorzystać z atrakcyjnej zniżki.

Ograniczona ilość miejsc! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uwaga ! Prosimy o zgłoszenie udziału (telefonicznie nr  604 305 778 lub e-mailem: sylwia@dentomax.pl do dn. 5.01.2012 r. 

Wpłaty za szkolenie prosimy wpłacać na konto BRE Bank S.A., nr konta: 11 1140 2017 0000 4502 0379 5721.

25.02.2012 ROKU 
„ABC ENDODONCJI ORAZ PRAKTYCZNE ZAKŁADANIE KOFERDAMU” 

Koszt szkolenia wynosi 300 zł (w tym pilniki o wartości 95 zł). Prowadzenie dr Katarzyna Brus -  Sawczuk oraz Marzena Kotyńska.

W programie: 
 Anatomia jam zębowych.
 Leczenie jedno czy wielo wizytowe?
 Techniki opracowania systemu kanałowego.
 Metody udrażniania zobliterowanych kanałów.

  Zasady endometrii kanałowej.
 Rola płynów płuczących.
 Techniki wypełniania systemu kanałowego.
 Praktyczne zakładanie koferdamu.

KOSZT SZKOLENIA: 800 ZŁ -
WYKŁADY,WYŻYWIENIE, 

PRZYGOTOWANE ATRAKCJE

Weź udział w szkoleniu! 
Świętuj z nami i...

20 lat        WYGRAJ 
       KOMPLETNIE WYPOSAŻONY 
              UNIT STOMATOLOGICZNY!

OSTRÓDA
hotel Villa Port

4 – 6 maja 2012 r.

MAJOWY KURS MEDYCZNY
&

20-te urodziny DENTOMAXU

Ostróda Hotel Villa Port

 ul. Mickiewicza 17, 14-100 Ostróda

tel. +48 89 642 46 00 

villaport.pl

Informacji szukaj także na:
dentomax.blogspot.com 

i facebook.com/dentomaxspk
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Stomatologia w Kamerunie nie jest mocną 
stroną opieki medycznej. Dostęp do denty-
stów jest bardzo ograniczony. Ludzie korzy-
stają z usług „wyrywaczy zębów” lub leczą 
się „naturalnymi” metodami, których natu-
ralność polega na stosowaniu czarów w ce- 
lu uśmierzenia bólu zębów. Takie metody 
są wykorzystywane w leczeniu też innych 
chorób, które dziesiątkują ludność tej części 
Afryki. Malaria, cholera, AIDS i wiele innych 
chorób dotyka również dzieci, które system 
społeczny umieszcza w hierarchii pomiędzy 
kozą a psem. Tylko niektórzy rodzice dbają 
o ich leczenie. Przeważnie jednak nie mają 
chęci na przyprowadzenie potomstwa do 
lekarza. Często też nie stać ich na pokona-
nie wielu kilometrów, poświęcenie kilku dni 
i opłacenie nie tylko wizyt lekarskich i leków, 
ale i takich wydatków jak noclegi i jedzenie. 
O wizytach u stomatologa w takich warun-
kach można zapomnieć! W Polsce istnieje 
problem z uzębieniem dzieci mieszkających 
na wsiach, w Kamerunie, gdzie dostęp do 
lekarza stomatologa jest tak trudny, to już 
nie problem – nie wiem, jakim słowem moż-
na się w takim przypadku posłużyć.
W takie właśnie miejsce zostałem posłany, 
aby służyć innym swoją pomocą. Aby służyć 
ubogim, dać im to co mogę – siebie.

W czasie pierwszej wizyty odwiedziłem 
między innymi polską misję w Essiengbot. 
Pracują tam siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej, które oprócz szkoły 
i przedszkola, prowadzą ośrodek zdrowia; 
dwie z nich to pielęgniarki.

Do miejsca tego w czasie pory deszczowej 
niezwykle trudno jest dojechać samocho-
dem. Nie ma tam oczywiście prądu – gene-
rator w misji włączany jest na trzy godziny 
dziennie. Woda to deszczówka, łapana 
w porze deszczowej do dużych zbiorników i 
potem przez kilka miesięcy wykorzystywana 
również do gotowania i picia. W takich warun-
kach siostra Gracjana i Annuncjata stworzyły 
doskonale funkcjonującą przychodnię. Jest 
tam porodówka z dwoma łóżkami, sala 
poporodowa, sale obserwac yjne,  prze -
stronna sala zabiegowa i pokoje kon-
sultacyjne. Poza odbieraniem porodów le-
czy się tam również chore dzieci i chorych 
na AIDS, choć najczęściej ci drudzy umierają 

wprost na naszych oczach. To bardzo moc-
ne przeżycie.

Do tego miejsca schodzą się ludzie z od-
ległych nawet o 80 kilometrów wiosek. 
Czasem któraś z sióstr jedzie na tydzień 
czy dwa w teren – szczepi dzieci, prowadzi 
akcje profilaktyczne. Patrząc na tę pracę, 
zupełnie innego wymiaru nabiera określe-
nie „służba zdrowia”. Bez prądu (lodówki ze 
szczepionkami zasilane są albo gazem 
z  butli, albo benzyną), wody, narażone 
na choroby, zależne od darczyńców, 
siostry są w stanie codziennie stawiać 
czoła nieuleczalnym chorobom ich 
podopiecznych i być z nimi. Są też ra-
dosne chwile. Z siostrą Annuncjatą po-

przednio widziałem się w sierp-
niu tego roku. Była na urlopie 
w Polsce (misjonarz ma trzy 
miesiące urlopu – raz na 2-3 
lata. W czasie jego trwania 5-6 
niedziel poświęca na głoszenie 
homilii na temat misji i zbiera-
nie funduszy na działalność). „Ko-
niecznie – powiedziała– musisz do 
nas przyjechać leczyć zęby.” To ziści-
ło się szybciej niż się spodziewałem, 

już we wrześniu podczas mojego drugiego 
pobytu w Kamerunie. 

Razem z dr Joanną pojechaliśmy do Es-
siengbot w odwiedziny. Nie była to jednak 
tylko kurtuazyjna wizyta. Do samochodu 
zapakowaliśmy praktycznie całe wyposaże-
nie gabinetu, tzn. narzędzia chirurgiczne 
i znieczulenia w zastrzykach.

W podróż wybraliśmy się wcześnie 
rano i około 15.00 byliśmy na miej-
scu, na szczęście bez żadnych nie-

spodzianek, o które w Afryce nietrudno. 
Jeszcze tego samego dnia zabraliśmy się do 
pracy. Na gabinet stomatologiczny zaadap-
towaliśmy salę porodową.

Do wieczora przyjęliśmy kilkunastu pacjen-
tów i usunęliśmy kilka zębów, na leczenie 
kierując już do naszego gabinetu w Abong-
-Mbangu. Wieść o tym, że we wsi są dentyści 
szybko się rozeszła. 

Następnego dnia na brak pacjentów nie 
mogliśmy narzekać. We dwoje przyjęliśmy 
łącznie ponad pięćdziesiąt osób. Poza usu-
waniem zębów mogliśmy też czyścić je z ka-

W Essiengbot

Relacja lek. stom. Konrada Rylskiego z Kamerunu cz. 2
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mienia. Przywieziony z Polski skaler był 
zasilany z akumulatora poprzez odpo-
wiedni zasilacz.

Skaler z osprzętem zostawiłem sio-
strom, a wcześniej przeszkoliłem je, 
jak się nim posługiwać. Siostry dzielnie 
wspierały nas w medycznych działaniach – 

jedna z nich przez pół dnia tłumaczyła pa-
cjentom na język francuski to, co chcieliśmy 
im przekazać, druga zaś, co jakiś czas, „przy-
muszała” nas do przerwy, przynajmniej na 
kęs doskonałego placka.  W ramach profi-
laktyki, w szkole przeprowadziliśmy prelek-
cje na temat jak używać szczoteczek do zę-
bów i co to takiego próchnica. Mogliśmy też 
rozdać dzieciakom pasty i szczoteczki, które 
miałem ze sobą dzięki uprzejmości ludzi 
dobrej woli. Niestety, pomimo naszych do-
brych uśmiechów, na pytanie skierowane 
do dzieci: „Czym zajmują się dentyści?”, była 
tylko jedna odpowiedź – WYRYWANIEM ZĘ-
BÓW!

Podbudowało nas jedynie to, że pomimo ta-
kiego nastawienia, duża ich grupa przyszła 
do nas na kontrolę zupełnie z własnej woli.

Z Essiengbot wracaliśmy z poczuciem 
dobrze wypełnionej misji. Zmęczeni, 
ale podbudowani tym, że jednak nie 
jesteśmy tacy straszni. Jeżeli tylko Bóg 
pozwoli, zawitamy tam jeszcze...
 

Zapraszam do lektury kolejnej relacji – opi-
szę w niej miejsce, przy którym Essiengbot 
to  kurort. Miejsce, gdzie nie ma nawet ge-
neratora prądu, gdzie od pół roku noc poza 

gwiazdami rozświetlają zasilane bate-
riami słonecznymi pojedyncze diody 
LED. Od dwudziestu lat, w niezwykle 
trudnych dla Europejczyka warunkach, 
pracują tam dwie polskie zakonnice.

Jeśli chcesz wspierać misję material-
nie, konto do wpłat jest następujące: 
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606 – 
Z DOPISKIEM „Dentysta w Kamerunie” 
Fundacja Dzieci Afryki jest Organizacją 
Pożytku Publicznego – jeżeli możesz, 
przekaż proszę 1% podatku na jej 
rzecz, KRS nr 0000331212 – Z DOPI-
SKIEM celu szczegółowego „Dentysta 

w Kamerunie”.  Wszystkie uzyskane w ten 
sposób środki wykorzystane będę na funk-
cjonowanie tej dentystycznej misji.

Chcesz pomóc? Napisz do nas: 
ekodent@ekodent.pl
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Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym

Przedstawiamy podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w gabinecie stomatologicznym.

TEMAT
NUMERU

Każdy lekarz – w tym także stomatolog – 
jest zobowiązany do tego, aby w sytuacji 
zagrożenia życia udzielić w sposób pra-
widłowy pierwszej pomocy. Zagadnienie 
to było już wielokrotnie tematem szkoleń 
organizowanych w Dentomaxie. Jednak 
frekwencja i zainteresowanie, jakim nie-
zmiennie cieszą się zajęcia prowadzone 
przez specjalistów z Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego niezbicie dowo-
dzą, że nigdy o tym za wiele.

Udzielenie pierwszej pomocy to sytuacja 
wyjątkowo stresująca. Bardzo trudno o opa-
nowanie i zachowanie zimnej krwi. Dlatego 
trzeba w zasadzie ciągle mieć świadomość, 
że właściwie w każdej chwili może zdarzyć 
się konieczność udzielenia pierwszej pomo-
cy siedzącemu na fotelu stomatologicznym 
pacjentowi. Właściwe zachowanie w sytu-
acjach nagłych muszą zostać wykształcone 
i przyswojone na tyle dobrze, by działanie 
nawet w sytuacji stresogennej było szybkie 
i zdecydowane, a co za tym idzie, by zapew-
niało bezpieczeństwo pacjentowi.

Pacjentami gabinetów stomatologicznych 
nie są wyłącznie ludzie zdrowi. Wielu z nich 
cierpi na poważne, przewlekłe dolegliwości 
i schorzenia. Stąd tak ważny jest wstępny 
wywiad, przeprowadzany na początku, przy 
pierwszej wizycie. W przeciwnym razie, ist-
nieje niezwykle poważne zagrożenie wystą-
pienia sytuacji, w której konieczna będzie 
pomoc. Powinniśmy przy tym pamiętać, 
że ryzyko wystąpienia niepożądanych sytu-
acji jest największe u osób chorych przewle-
kle. 

Wizyta na fotelu stomatologicznym, pomi-
mo zaawansownej techniki i rozwoju u wielu 
osób wciąż wywołuje silny stres, który dodat-
kowo może nasilać podstawowe dolegliwo-
ści. Silne emocje związane z leczeniem mogą 
być zarazem sprawcą powstawania nieocze-
kiwanych reakcji – np. omdleń. 
W materiale omówimy zasady postępowa-
nia w sytuacjach, w których statystycznie 
najczęściej może dojść do konieczności 
udzielania pierwszej pomocy, do których 
należą: omdlenie, zadławienie, wstrząs 
anafilaktyczny i zawał. 

Omdlenie zazwyczaj występuje nagle. Jest 
krótkotrwałą (trwającą zwykle ok. 30 sekund) 
utratą przytomności wywołaną przejścio-
wym niedokrwieniem (niedotlenieniem) 
mózgu. Często poprzedzone jest uczuciem 
ogólnego osłabienia, zawrotami głowy, 
złym samopoczuciem, zaburzeniami wzroku 
(tzw. mroczki przed oczami), nudnościami, 
poceniem się i kołataniem serca. Poszko-
dowany(pacjent) blednie, jego tętno ulega 
zwolnieniu, a ciśnienie tętnicze obniża się. W 
momencie utraty przytomności może prze-
wrócić się na podłogę, chodnik , ulicę.  W nas- 
tępstwie upadku może doznać obrażeń ciała, 
na przykład obrażeń głowy. Udzielając 
pierwszej pomocy w przypadku omdlenia, 
postępuj  spokojnie w pewnej kolejności. 
- Podtrzymaj padającego lub złagodź upadek.
- Ułóż poszkodowanego na plecach na   twar-
dym podłożu
- Jeżeli nie byłeś świadkiem zdarzenia oceń 
sytuację i stan ogólny poszkodowanego. 
- Sprawdź czy prawidłowo oddycha- jeżeli 
tak, zapewnij mu dostęp świeżego powietrza
- Rozluźnij odzież, rozepnij kołnierzyk, polu-
zuj krawat, otwórz okna i drzwi
- Unieś kończyny dolne ponad poziom serca 
(ok. 30 cm ponad podłoże) wykorzystaj pod-
kładkę- zwinięty koc, teczkę, plecak itp

Uniesienie kończyn dolnych przyspiesza do-
pływ krwi do mózgu, a tym samym umożli-
wia szybszy powrót świadomości. Gdy na 
miejscu zdarzenia nie jesteśmy sami, druga 
osoba powinna udrożnić drogi oddechowe.
 
Jeżeli poszkodowany nie odzyskuje przy-
tomności w ciągu 3 minut, nadal nie mamy 
z nim kontaktu słownego ani nawet wzro-
kowego taki stan określa się mianem utraty 
przytomności.

-Kontroluj regularnie czy prawidłowo oddy-
cha. Pochylając się swoim policzkiem  nad 
nosem i ustami poszkodowanego, twarzą 
zwróconą w kierunku klatki piersiowej pa-
cjenta wykorzystujemy trzy zmysły: czucie- 
czujemy oddech pacjenta na policzku, słuch 
- słyszymy oddech, wzrok - widzimy unoszą-
cą się klatkę piersiową  (czas 10 sekund). Jeśli 
oddycha, ułóż go w pozycji bezpiecznej 
i wezwij pomoc specjalistyczną. O ile istnieje 
taka możliwość – podaj do oddychania tlen 
na masce (10-12 l/min) .
Brak oddechu oraz brak widocznych cech za-
chowanego krążenia (dla medycznych – brak 
tętna) jest wskazaniem do podjęcia  resuscy-
tacji, którą możemy przeprowadzić bezpo-
średnio na fotelu stomatologicznym, (o ile jest 
on  rozkładany i odpowiednio utwardzony) 

Resuscytacja może doprowadzić do przy-
wrócenia oddechu oraz akcji serca.
Reanimacja – przywrócenie oddechu, akcji 
serca i świadomości.

Podejmując resuscytację układamy pacjenta 
na twardym, płaskim podłożu (np. fotel sto-
matologiczny )o ile oczywiście sprzęt spełnia 
te warunki.
Choć na pierwszy rzut oka wydawać się 
może to nawet nieco absurdalne, ale warto 
stworzyć w naszym gabinecie schemat po-
stępowania w nagłym wypadku. Jeżeli 
w naszym gabinecie mamy stałe zespoły (te 
same składy osobowe) to na każdym dyżurze 
wyznaczmy jedną osobę(na każdym dyżurze 
inną), która będzie liderem i  w razie koniecz-
ności działania będzie koordynowała działa-
niami ratunkowymi całego zespołu.

Według obowiązujących standardów (ERC 
2010) resuscytację należy rozpocząć od uło-
żenia dłoni (jedna nad drugą)  na środku 
odsłoniętej klatki piersiowej i w sekwencji 
30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość 
1/3 wymiaru przednio –tylnego uciskać ją w 
tempie 100 x min. Po 30 uciśnięciach należy 
wykonać 2 wdechy (Jeśli chcemy, umiemy, 
nie mamy oporów natury estetycznej).
Jeżeli  pacjent nie oddycha do wentylacji 
należy używać maseczek  lub worków z mas- 
ką typu AMBU. Zapewni nam to bezpieczeń-
stwo, nie narazi nas na się na kontakt z wy- 
dzielinami z jamy ustnej pacjenta. Wiemy że 
może to być nie tylko ślina, ale jak w przy-
padku przeprowadzania zabiegów stomato-
logicznych - również krew. Powinniśmy też 
zadbać o to by wentylacja prowadzona sku-
tecznie była w pozycji z głową odchyloną do 
pozycji udrażniającej.

Podczas pracy z pacjentem znajdującym się 
na fotelu dentystycznym stosunkowo nie 
trudno o zadławienie, (np wacikiem.) Każde 
ciało obce(jedzenie, płyn a nawet własna śli-
na ) dostając się w nie odpowiednie miejsce 
(nasada języka, ) podrażnia je  i wywołuje 
naturalny odruch obronny, kaszel. Zawsze 
możemy użyć ślinociągu tak jak ratownicy 
używaja ssaka. Jeśli kaszlemy nie jest źle. 
Kiedy jednak kaszel staje się nieefektywny, 
pomoc nasza będzie polegała na serii ude-
rzeń w okolicę międzyłopatkową (5 razy) na-
przemiennie z uciśnięciami nadbrzusza. Nie-

Należy zwrócić szczególną uwagę 
na pacjentów cierpiących na:

•             nadciśnienie tętnicze,
•             chorobę niedokrwienną serca,
•             cukrzycę,
•             przyjmujących leki obniżające 
               krzepliwość  krwi,
•             z przewlekłą obturacyjną 
               chorobą płuc i astmą,
•             z padaczką. ZADŁAWIENIE

OMDLENIE

ODDECH + KRĄŻENIE = RESUSCYTACJA
ODDECH + KRĄŻENIE + ŚWIADOMOŚĆ = REANIMACJA
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przytomnemu zadławionemu, wykonujemy 
czynności takie jakbyśmy wykonywali masaż 
i wentylację podczas resuscytacji  w sekwen-
cji 30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 wdechy. 

Polekowy wstrząs anafilaktyczny może wy-
stąpić u pacjenta zaraz po podaniu leku 
(np. znieczulenia).  Wstrząs objawia się zwy-
kle: dusznością, zaburzeniami oddychania, 
zblednięciem, oziębieniem powłok, przy-
śpieszeniem tętna, spadkiem ciśnienia, nie-
pokojem, utratą przytomności. Po ich wy-
stąpieniu należy postępować z pacjentem 
podobnie jak przy utracie przytomności. Po-
daje się wówczas domięśniowo w dawce 0,3 
mg dla dzieci (1/3 ampułki) i 0,5 mg dla doro-
słych (1/2 ampułki) adrenalinę 0,0001 g/l m1.
Wstrząs może się przytrafić właściwie u każ-
dego pacjenta po zastosowaniu znieczulenia 
miejscowego. Substancje używane w znie- 
czuleniu mogą bowiem wywołać reakcję 
anafilaktyczną. Właściwie nie można się 
przed tym ustrzec. Nie pomoże nawet pogłę-
biony, przeprowadzony bardzo starannie 
i szczegółowo wywiad. Mając to na wzglę-
dzie, istnieje obowiązek wyposażenia każ-
dego gabinetu stomatologicznego w zestaw 
przeciwwstrząsowy.

Czym dokładnie jest wstrząs anafilaktyczny? 
Definiuje się go jako jako krytyczne zmniej-
szenie mikrokrążenia z hipoksją tkanek i zabu-
rzeniami metabolicznymi. Możemy wskazać 
cztery stopnie nasilenia reakcji anafilaktycz-
nej: 
1. Objawy ogólne (zawroty głowy, ból głowy, 
strach) oraz reakcje skórne (przekrwienie, 
swędzenie, pokrzywka itp.).
2. Dodatkowo: spadek ciśnienia, zaburzenia 
rytmu serca (tachykardia), objawy żołądko-
wo-jelitowe (nudności, wymioty).
3. Dodatkowo: skurcz oskrzeli (napad dycha-
wicy) i wstrząs, rzadziej obrzęk krtani ze świ-
stem wydechowym.
4. Zatrzymanie krążenia i oddychania.

W sytuacji, gdy dojdzie do zatrzymania 
krążenia, należy działać błyskawicznie, po-
nieważ komórki mózgu pozbawiony tlenu 
zaczynają umierać po około 4 minutach. Naj-
większym stresem dla udzielającego pierw-
szej pomocy jest rozpoczęcie resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej, dlatego w każdym 
gabinecie stomatologicznym powinien znaj-
dować się sprzęt ułatwiający jej prawidłowe 
prowadzenie, z defibrylatorem automatycz-
nym włącznie. 

Łańcuch przeżycia to umowne określenie 
stosowane w medycynie ratunkowej odno-
szące się do działań mających na celu zwięk-
szenie przeżywalności u osób po nagłym za-
trzymaniu krążenia. Jednym z jego czterech 
ogniw jest wczesna defibrylacja, a  sprzęt 
zalecany i coraz częściej wykorzystywany to 
AED. Jest to sprzęt używany do ratowania ży-
cia, ale nieumiejętne używanie go może stać 
się bezpośrednią przyczyną zagrożenia życia. 
Pomocne w takich sytuacjach są defirylatory  
AED. Więcej na temat sprzętu w dalszej czę-
ści bieżącego numeru. Korzystając z defibry-
latora powinniśmy zachować pewne środki 
ostrożności. Umiejętność prawidłowego prze-
prowadzenia resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej przekłada się na wzrost przeżywalno-
ści wśród poszkodowanych. Aby pomoc była 
maksymalnie skuteczna, należy zastosować 
uniwersalny międzynarodowy algorytm po-
stępowania, jakim jest tzw. łańcuch przeżycia.

Przerwanie jednego ogniwa łańcucha 
zmniejsza szanse na przeżycie poszkodowa-
nego, ponieważ siłę łańcucha mierzy się siłą 
jego najsłabszego ogniwa.

Praktyczne zastosowanie łańcucha przeżycia 
Standard postępowania według wytycznych 
z 2010 roku Europejskiej Rady Resuscytacji:
1.  Upewnić się, czy osoba poszkodowana 
oraz świadkowie zdarzenia są bezpieczni.
2.  Sprawdzić, czy osoba poszkodowana re-
aguje – potrząsnąć ją lekko za ramię i spytać: 
„Czy wszystko w porządku?” Jeżeli to możli-
we, obrócić osobę poszkodowaną na plecy.
3.   Zadzwonić lub polecić świadkowi zdarze-
nia zadzwonić pod 999 lub nr 112, aby we-
zwać pogotowie ratunkowe oraz przynieść 
defibrylator, jeżeli jest dostępny w pobliżu.
4. Udrożnić drogi oddechowe, odchylając 
poszkodowanemu głowę do tyłu i przycią-
gając podbródek.
5.  Sprawdzić, czy poszkodowany oddycha 
(patrz, słuchaj, wyczuj); poświęcić na to 10 
sekund. Jeżeli oddycha, ułożyć go w pozycji 
bocznej ustalonej i obserwować stan do cza  

        su przyjazdu pogotowia ratunkowego.
6.  Jeżeli poszkodowany nie oddycha,  Roz-
począć uciskanie klatki piersiowej. Wykonać 
30 uciśnięć klatki piersiowej. Powtarzać uci-
śnięcia z częstotliwością około 100 razy na 
minutę.
8.  Kontynuować cykle: 30 uciśnięć 2 odde-
chy na do czasu powrotu samoistnego krą-
żenia, dostarczenia automatycznego defi-
brylatora (wówczas dostosować się do jego 
poleceń głosowych), przyjazdu pogotowia 
ratunkowego.

Zawał serca podejrzewamy, gdy pacjent 
skarży się na silny ból w klatce piersiowej. 
W wywiadzie chorobowym, który pacjent 
wypełnia przed podjęciem leczenia, powin-
ny się znajdować pytania dotyczące leczenia 
kardiochirurgicznego. Gdy dojdzie do zawa-
łu, powinniśmy podać aspirynę rozpuszczo-
ną w wodzie lub do rozgryzienia (pacjent 
odczuwający silny ból nie poczuje smaku 
aspiryny). Następnie podajemy tlen (prze-
pływ 6 l/min) i mierzymy ciśnienie - jeśli jest 
wysokie, podajemy nitroglicerynę. Prawidło-
we byłoby też podanie morfiny (postępowa-
nie wg standardu MONA -morfina, oxygen, 
nitrogliceryna, aspiryna).

WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY

30:2

ZAWAŁ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 
WE WSTRZĄSIE:

1. Zaprzestać podawania antygenu.
2. Ułożyć poszkodowanego w pozycji leżącej,   
     unieść nogi o 30-40 cm.
3. Założyć wkłucie dożylne lub alternatywne  
     doszpikowe.
4. Ostrzyknąć adrenaliną miejsce wniknięcia 
     antygenu.
5. Podać sterydy.
6. Szybko wypełniać łożysko naczyniowe 
     (0,9% NaCl, płyn Ringera, PWE).
7. Podać leki przeciwhistaminowe blokujące 
     receptory H1W.
8. W razie skurczu oskrzeli podać leki pobu
     dzające receptory adrenergiczne beta2 w  
     aerozolu lub i.v. oraz teofilinę i.v.
9. W razie rozwijającego się wstrząsu podać 
     we wlewie kroplowym dopaminę.
10. W razie zatrzymania krążenia rozpocząć 
        resuscytację krążeniowo-oddechową.

ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA SKŁADA SIĘ Z CZTE-
RECH POŁĄCZONYCH OGNIW:
1. WCZESNE ROZPOZNANIE STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA 
     I WEZWANIE SŁUŻB RATOWNICZYCH.
2. WCZESNA RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO  
    -ODDECHOWA.
3. WCZESNA DEFIBRYLACJA.
4. WCZESNE WDROŻENIE ZAAWANSOWANYCH   
     ZABIEGÓW RATUJĄCYCH ŻYCIE.
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Badamy trendy

Pierwsza pomoc wg firmy Tecno Gaz

Sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia 
mogą zdarzyć się w gabinecie stomatologicz-
nym właściwie w każdej chwili. Ich przyczyn 
może być wiele – począwszy od wstrząsu 
anafilaktycznego, a na zawale, czy uduszeniu 
kończąc. Dlatego warto – oprócz nieustanne-
go podnoszenia swoich umiejętności w za-
kresie udzielania pierwszej pomocy, rozważyć 
również zakup urządzeń skutecznie wspoma-
gających prowadzenie reanimacji i udzielania 
pierwszej pomocy. 

Interesującą propozycję w tym zakresie przy-
gotowała włoska firma Tecno Gaz – znana 
przede wszystkim z produkcji znakomitych, 
cieszących się znaczną popularnością auto-
klawów. 

- Profesjonalne instrumenty służące do ra-
towania życia nie są jeszcze może tak popu-
larne, szczególnie w mniejszych praktykach 
stomatologicznych. W przeciwieństwie do 
dużych klinik, których managerowie coraz 
częściej świadomi konieczności zapew-
nienia odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa przebywającym tam pacjentom, 
decydują się na zakup takich urządzeń jak 
defibrylator – uważa Kazimierz Klimczuk, 
szef Dentomaxu. 

Tecno Gaz posiada w swojej ofercie nowocze-
sny, półautomatyczny, przenośny defibrylator 
Tecnoheart S. To defibrylator zewnętrzny AED, 
który jest sterowany przez komendy głosowe. 

- Impulsy są dostarczane za pomocą poleceń 
użytkownika. Jego istotnym walorem jest 
więc wyjątkowo proste użytkowanie i wła-
śnie sterowanie poprzez komendy głosowe. 
To bardzo ważne w niezwykle stresującej 

sytuacji ratowania życia. Nie 
może być tak, że osoba obsłu-
gująca defibrylator traci cenne 
sekundy na zorientowanie się 
w zasadach obsługi tego urzą-
dzenia – uważa z kolei Monika 
Suchowierska, doradca klienta.

Postępując zgodnie z instrukcjami teksto-
wymi i komendami głosowymi, praktycznie 
każdy może używać tego ratującego życie 
urządzenia. Tecnoheart S automatycznie sza-
cuje, gdy konieczny jest potencjalny impuls 
ratujący życie, a jednocześnie chroni użyt-
kownika przed przypadkową dawką ładunku 
elektrycznego.

Tecnoheart został zaprojektowany w taki spo-
sób, aby zapewnić reakcję we właściwym cza-
sie i bez chwili wahania. Dzięki niewielkim roz-
miarom i wadze, sprzęt nie sprawia kłopotów 
z przechowywaniem. Zmieści się w niewielkiej 
szafce i dzięki temu może być zawsze pod 
ręką, w przypadku nieoczekiwanej i nagłej sy-
tuacji zatrzymania akcji serca.

Defibrylatory Tecnoheart stanowią dosko-
nały przykład, jak można szybko i skutecznie 
reagować na zaistniałe zagrożenie. Sprzęt 
jest zasilany litowymi bateriami o wysokiej 
wydajności i żywotności, które nie wymagają 
konserwacji.

Urządzenie zostało wyposażone w szereg 
systemów zabezpieczających, które automa-
tycznie sprawdzają prawidłowość działania 
wszystkich najważniejszych komponentów 
– sprawność baterii, układów, oprogramo-
wania, napięcia i elektrod, co sprawia, że jest 
zawsze w stanie gotowości do użycia w kry-
tycznym momencie.

- To bardzo ważne, tym bardziej, że przecież 
defibrylatorów na szczęście nie używamy 
na co dzień i choć skutecznie pomagają ra-
tować życie, ich specyfika polega na tym, 
że muszą być gotowe do użycia w każdym, 
zwłaszcza najmniej spodziewanym momen-
cie. A to właśnie zapewnia system stworzony 
przez Tecno Gaz – uważa doradca klienta z 
Dentomaxu.

Tecnoheart jest niebywale prosty w użyciu. 
Wystarczy jeden przycisk do jego urucho-
mienia. Jest wyposażony w elektrody, które 
są zawsze gotowe do zastosowania. Wyróżnia 
je brak polaryzacji. Ponadto, komendy gło-
sowe poleceń pojawiają się dodatkowo na 
czytelnym wyświetlaczu – system instruuje 
obsługującą defibrylator osobę, w jaki sposób 
prowadzić akcję reanimacyjną, podpowiada 
krok po kroku, co należy zrobić, jak umieścić 
elektrody. 

Producenci urządzenia wyposażyli je w dwu-
fazową technologię systemu pobudzania ła-
dunkami elektrycznymi. Już pierwszy impuls 
posiada stuprocentową skuteczność. Zda-

niem projektantów, średni czas potrzebny na 
skuteczną defibrylację to mniej niż minuta – 
dokładnie 55 sekund.
Dodatkowo Tecnoheart jest wyposażony 
w pamięć wewnętrzną obejmującą 60 minut 
zapisu parametrów EKG wraz ze zdarzeniami. 
Ponadto współdziała z ręcznymi defibrylato-
rami, posiada też specjalną elektrodę przezna-
czoną dla dzieci. Urządzenie jest objęte 5 letnią 
gwarancją.

- Podsumowując, defibrylator to wyjątkowo 
wartościowy sprzęt, w który warto wyposażyć 
swoją praktykę, tym bardziej, że żyjąc w cią-
głym stresie i biegu, nagłe zdarzenia związane 
z zatrzymaniem akcji serca mają miejsce nie-
stety coraz częściej, a do tego, co jest zarazem 
bardzo niepokojące również coraz młodszym 
osobom – przyznaje przedstawiciel Dentoma-
xu.
Kolejnym instrumentem firmy Tecno Gaz sku-
tecznie wspomagającym ratowanie życia jest 
pulsoksymetr Vital Test. 

- Ten profesjonalny pulsoksymetr służy do 
ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania 
wartości nasycenia tlenem hemoglobiny 
tętniczej (SpO2) u pacjentów dorosłych oraz 
u niemowląt. Jest prosty i łatwy w obsłudze. 
Posiada duży wyświetlacz LCD z funkcją pod-
świetlania. Ma także możliwość ustawiania
i wyłączania alarmów dla dolnych i górnych 
progów saturacji oraz pulsu – informuje Mo-
nika Suchowierska.
 
Wyświetlacz pokazuje trendy – czyli zmiany 
poziomu i wartości, przedstawia wizualizację 
fali pletyzmograficznej. Dodatkowo, sprzęt 
jest wyposażony w pamięć uzyskanych po-
miarów oraz sygnalizuje uszkodzenia lub 
odłączenie czujnika. Dzięki swoim cechom 
jest uniwersalny i ma szerokie zastosowanie 
w intensywnej terapii, na oddziałach szpital-
nych, w gabinetach lekarskich i oczywiście 
dentystycznych.

Dodatkowo, co ciekawe, można go wyposa-
żyć w specjalny uchwyt do zamontowania 
przy unicie.
Na koniec przyjrzymy się zestawom do re-
animacji Speedy 2 i Air-OX firmy Tecno Gaz. 
Pierwszy z nich zawiera półlitrowy pojemnik 
ładowany z butli tlenowej, reduktor z ma-
nometrem, urządzenie dozujące tlen, torbę 
reanimacyjną wraz z maską i końcówki do 
prawidłowego układania języka oraz spiralny 
rozwieracz ust.

W skład zestawu do reanimacji Air-OX wcho-
dzi torba reanimacyjna wraz z maską, akce-
soria do ładowania butli z tlenem, reduktor 
wraz z przepływomierzem oraz zbiornik tlenu 
zamontowany na wózku.
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CHARISMA OPAL - łatwa i estetyczna

Lekarz Stomatolog Małgorzata Grzegorzak - Nowakowska
Właściciel Dental Clinic Stomatologia Grzegorzak

Przypadek złamania brzegów siecznych zębów 11, 21. Pacjent (lat 33) zjawił się w 
naszej klinice w Gliwicach po urazie (rys. 1). Zastosowano oszczędną preparację 
tkanek ograniczoną do ścięcia szkliwa.
Kolor dobraliśmy za pomocą wzornika kolorów Charisma Opal, w którym 
bardzo dobrze wyjaśniona jest możliwość nakładania warstw kompozytu. 
Najodpowiedniejszy był kolor A2. Wyboru koloru dokonaliśmy przed wykonaniem 
uzupełnienia, ponieważ odwodnienie zębów może zmienić postrzegany kolor.
Po wytrawieniu szkliwa za pomocą kwasu ortofosforowego oraz zastosowaniu 
odpowiedniego systemu łączącego piątej generacji Gluma 2Bond, nałożyliśmy 
kompozytowe szkliwo w kolorze A2 w celu uzupełnienia podniebiennej części 
brakującego szkliwa.
Za pomocą masy zębinowej w kolorze OM wykonaliśmy rekonstrukcję tkanki 
zębinowej, uzyskując naturalną nieprzezierność zębów. 
Powierzchnia przedsionkowa została odbudowana za pomocą szkliwa 
uniwersalnego w kolorze A2. Brzeg sieczny odbudowano materiałem przeziernym 
opalizującym CO.
Uzupełnienie ma właściwości samopolerujące, jednak dla uzyskania większej 
estetyki wykonaliśmy na koniec polerowanie za pomocą odpowiednich 
instrumentów, gumek i wierteł wolframowych, a także szczotki z włosia koziego.
Ostateczny rezultat pozwala nam polecić Charisma Opal jako wyjątkowo estetyczny 
materiał do uzupełnień (rys. 3).
Warto zwrócić uwagę, że w dobie stomatologii estetycznej bardzo popularne 
stają się zabiegi wybielania zębów. Kompozyt Charisma Opal oferuje szeroką 
gamę barw do zębów wybielanych.

Lekarz Stomatolog 
Małgorzata Grzegorzak - Nowakowska
Właściciel Dental Clinic 
Stomatologia Grzegorzak 

ul. Zawiszy Czarnego 5a, 
Kompleks Rezydencje Zawisza, 
Gliwice
Tel. 600 975 896

Lek. stom. Małgorzata Grzegorzak- Nowakowska
higienistka stomatologiczna Barbara Kośmider - Puchalska

Rys. 1. Przypadek złamania brzegów siecznych zębów 11, 21

Rys. 2. Preparacja brzegu siecznego tzw. „wavy bevel”

Rys. 3. Odbudowa techniką bezpośrednią materiał Charisma Opal 
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NOWOŚĆ W LAB ESTETIC
Lab Estetic z jedyną 5-cio osiową komputerową frezarką w regionie
Wraz z nastaniem Nowego Roku białostoc-
kie laboratorium protetyczne Lab Estetic 
dysponuje najnowszej generacji automa-
tyczną frezarkę komputerową Zirkozahn, 
wykorzystywaną do tworzenia prac z tlenku 
cyrkonu. Lab Estetic jest pierwszą pracownią 
protetyczną wyposażoną w ten nowoczesny 
sprzęt w tej części kraju. Najbliższa placów-
ka posiadająca to urządzenie znajduje się w 
Warszawie. 

- Pomimo tego, że jesteśmy młodą pracow-
nią, nieustannie stawiamy na rozwój. Gdy 
kilka miesięcy temu otwieraliśmy labora-
torium, byliśmy pierwsi w regionie, którzy 
dysponują specjalistycznym skanerem 
służącym do projektowania w systemie 
Lava. Dzięki temu zostaliśmy jedynym w 
tej części Polski certyfikowanym centrum 
projektowania Lava 3M. Teraz natomiast 
zdecydowaliśmy się zaopatrzyć również w 
pierwszą na wschód od Warszawy frezarkę 
– informuje Monika Klimczuk, właściciel 
Lab Estetic.

Frezarka to obok skanera i programu do 
projektowania, kolejny element systemu do 
wykonywania prac protetycznych na bazie 
tlenku cyrkonu. Dzięki temu, że jest ona 

w pełni kompatybilna z zakupionym wcze-
śniej skanerem, Lab Estetic może teraz ofe-
rować oprócz Lavy, również jeszcze tańsze 
od niej, ale równie dobre co system 3M pod-
budowy, wykonane z tego wyjątkowo mate-
riału – tlenku cyrkonu.

- Dotąd, pracując w systemie Lava 3M, 
mogliśmy tylko skanować modele i je na 
miejscu projektować. Frezowanie odby-
wało się w zupełnie innym miejscu – w 
centrum frezowania w Bielsku Białej, do-
kąd musieliśmy wysyłać prace. Co praw-
da, nie trwało to długo, bo przekazywa-
nie danych odbywa się elektronicznie, 
ale było to zdecydowanie najdroższe i 
dotąd, w praktyce jedyne dla nas, dostęp-
ne rozwiązanie. Teraz, możemy rozwinąć 
naszą ofertę o podbudowy z materiałów 
Zirkozahn, przez co możemy znacznie 
obniżyć ceny prac z cyrkonu, dlatego też 
system Zirkozahn jest naprawdę bardzo 
atrakcyjny dla klientów – dodaje.

Posiadanego przez laboratorium skane-
ra można więc używać wraz z określonym 
oprogramowaniem Zirkozahn do przygoto-
wywania modeli do frezowania w systemie 

Software Modellier Zirkonzhan, ale już nie-
stety nie na odwrót, bo prace w Lavie wciąż 
będą musiały być wysyłane do frezowania 
przez frezarki 3M.

Laboratorium będzie więc posiadało w swojej 
ofercie cyrkonię wykonywaną w dwóch sys-
temach: dotychczas oferowanym, droższym 
systemie Lava 3M oraz tańszym oferowanym 
przez Zirkonzahn, których frezowanie bę-
dzie odbywało się na miejscu. Technicy chcą 
zachęcić dentystów do wypróbowania prac 
stworzonych na bazie tlenku cyrkonu. W tym 
celu, wprowadzają wyjątkową ofertę.

- W styczniu będziemy wykonywali pod-
budowy na bazie cyrkonu prawie w ce-
nie prac stworzonych na bazie metalu. 
„Prawie”, bo koszt pracy metalowej to 
190 złotych, my zaś chcemy zachęcić 
lekarzy do wypróbowania tego rodzaju 
podbudowy, oferując cyrkon w cenie 
250 zł za jeden punkt. A to przecież i tak 
mniej, niż w niejednej pracowni prote-
tycznej trzeba zapłacić za zwykły metal 
– przyznaje właścicielka Lab Estetic. 

Ortodoncja w Lab Estetic
Oprócz prac standardowych wymienionych w o- 
fercie, wykonujemy także prace kombinowane 
i nietypowe. Współpracujemy z gabinetami na 
terenie całego kraju. Wykonujemy prace również 
w ramach umowy NFZ. Mając dobre przygoto-
wanie teoretyczne, pod patronatem doświad-
czonego technika dentystycznego, jesteśmy 
w stanie zagwarantować solidność i terminowość 
oraz najwyższą jakość wykonywanych przez nas 
prac - przekonuje Magdalena Kusznierko, tech-
nik specjalizujący się właśnie w tej dziedzinie. 

Przedstawiciel Lab Estetic zapewnia, że firma jest 
w stanie również i przy dochowaniu najwyższych 
standardów wykonania dostarczyć w zasadzie 
pracę stanowiącą dowolną modyfikację, którą 
zna technika ortodontyczna. 

Laboratorium Lab Estetic wykonuje m.in.: apa-
raty ruchome tkj.: płytka Schwarza, Twin Block, 
Doppelplatte, aparat blokowy, aparat Klammta, 
aparat Metzeldera, aparat M.O.A ( Medium Ope-
ning Activator), płyka retencyjna Hawleya górna 
i dolna, Kapa nazębna, płytkoproteza, aparat 
Moralesa, Deprogramator Koisa, aparat Hyrax na 
szynach akrylowych. Prace ortodontyczne 
z tworzywa termoplastycznego: szyna retencyj-
na, szyna eliminująca bruksizm, szyna Michigan, 
Invisible retainer, Retainer Osamu, pozycjoner 
gnatologiczny, pozycjoner Osamu, szyna trans-
ferowa do zamków.

CYRKON
prawie* w cenie METALU

Ile płacisz za metal? 

Przekonaj się o niewątpliwych walorach podbudowy ceramicznej z tlenku cyrkonu. 
To naprawdę wyjątkowa oferta. 

Tylko w styczniu płać za cyrkon prawie jak za metal.

O SZCZEGÓŁY PYTAJ NASZYCH TECHNIKÓW

Oferta ograniczona w czasie i trwa do końca stycznia lub do odwołania.
* promocyjna cena jednego punktu odbudowy ceramicznej z tlenku cyrkonu to 250 zł. 

A może 250 zł?
180 zł? 

200 zł? 
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Cyrkon ( ZrSiO4) jest minerałem należącym do 
grupy tlenków krzemu, wynalezionych w 1789 
przez M.H. Klaprotha. Dwutlenek cyrkonu (ZrO2) 
jest związkiem chemicznym elementów cyrkonu 
występującym w naturze. To najstarszy i najczę-
ściej występujący w skorupie ziemskiej minerał. 
Jest on podstawą do wytworzenia zirkonoxid 
(yttrium stabilizowany zir- koniumdioxid). Ten 
pierwszej klasy materiał od ponad 20 lat z powo-
dzeniem stosowany jest w ortopedii, (na przy-
kład w chirurgii stawu biodrowego). Udało się 
również wykorzystać go w stomatologii. Spośród 
dostępnych dziś materiałów ceramicznych, cyr-
kon posiada znakomite właściwości biologiczne 
i jest bez wątpienia najlepszym i najnowocze-
śniejszym materiałem protetycznym.

Właściwości cyrkonu - wysoka przezierność daje 
możliwość indywidualnego doboru koloru. Pod-
budowa posiada estetyczny i zupełnie natural-
ny wygląd. W przeciwieństwie do podbudowy 
metalowej nie posiada ciemnych krawędzi przy 
dziąsłach zachowując tym samym naturalny ko-
lor.

Cyrkon jest materiałem kwasoodpornym, 
zapobiega wchłanianiu substancji szkodli-
wych, a tym samym znacznie ułatwia czysz-
czenie. Znakomita przejrzystość cyrkonu na-
daje protezie estetyczny i naturalny wygląd.

Badania dowiodły, że zastosowanie cyrkonu nie 
prowadzi do powstania jakichkolwiek alergii. 
Jest to materiał wyjątkowo biokombatybilny z 
tkankami i błoną śluzową, co nie pozostaje bez 
znaczenia dla paradontozy i higieny jamy ustnej. 
Charakteryzuje się niewielką przenikalnością 
cieplną, co jest niezwykle ważnym czynnikiem 
przy uzupełnieniach protetycznych.

Przy prawidłowej budowie zębów, prace pro-
tetyczne z cyrkonu są inwestycją na całe życie. 
Ze względu na wysoką twardość i dużą gęstość 
materiału, są odporne na czynniki mechaniczne, 
ścieranie, a z upływem czasu nie ulegają prze-
barwieniom i zmianom koloru.

Naturalny wygląd, stabilność i komfort prac 
poczynając od pojedynczej korony do dużych 
mostów - cyrkon spełnia wszystkie wymagania 
wysokiej jakości i trwałości, przy równoczesnym 
zachowaniu świeżości i estetyki. 

W siedzibie Zirkonzahn, wśród gór południowe-
go Tyrolu, proszek cyrkonu jest oczyszczany za 
pomocą specjalnej procedury oraz prasowany 
na bloczki. Jeszcze “miękkie” bloczki cyrkonu 
trafiają do laboratorium protetycznego, gdzie 
technik frezuje odpowiedni, pożądany kształt 
podbudowy, a następnie spieka ją w piecu do 
synteryzacji w temperaturze 1500°C. Tylko w 
ten sposób cyrkon osiąga ostateczną twardość 
i odporność. Czystość materiału ma zasadnicze 
znaczenie dla jego trwałości i biozgodności. Su-

rowiec Zirkonzahn charakteryzuje się wyjątkową 
wytrzymałością na zginanie, twardością i stałą 
dokładnością wymiarów. 

Głównym nieprzetworzonym materiałem do 
produkcji ditlenku cyrkonu jest minerał cyrkonu 
(ZrSiO4). Z niego jest uzyskiwany tlenek cyrko-
nu poprzez reakcję chemiczną z dodatkowymi 
substancjami (additives). Uzyskany proszek 
substancji reaktywnej mieszamy z substancja-
mi dodatkowymi. Rozróżnia się spiek substancji 
dodatkowych, ze specyficznym wpływem na 
zachowanie podczas synteryzacji i właściwości 
ukończonej ceramiki oraz materiał pomocniczy 
z ułatwionym kształtem. Następnie bloczki cyr-
konu są produkowane wg ściśle określonych 
różnych procedur.

Podczas synteryzacji substancje dodatkowe po-
zostają w tlenku cyrkonu, materiał pomocniczy, 
który oprócz wody, jest najbardziej ulatniającym 
się związkiem chemicznym, jest usuwany z for-
my tlenku cyrkonu przed procesem synteryza-
cji nie pozostawiając żadnych śladów chociaż 
materiał przechodzi proces pre- synteryzacji, 
materiał zostaje możliwy do pracy za pomocą 
wierteł z węglika wolframu (tungsten carbide 
burs). Obiekt jest wyfrezowany z miękkiego 
kredowego bloku cyrkonu ok. 25% większy niż 
rozmiar obiektu. Wtedy jest ponownie syntery-
zowany w temp. 1500oC i w ten sposób osiąga 
swoją finalną konsystencję. Podczas tego pro-
cesu obiekt kurczy się o 20%. Podczas końcowej 
synteryzacji struktury uzyskują swoją aktualną 
charakterystykę. Sprężenie cząstek elementar-
nych proszku tlenku cyrkonu odbywa się przez 
spadek specficznej powierzchni.

System Cyrkon Prettau 
          – opatentowany przez Zirkonzahn

Aby pod względem techniczno-dentystycznym 
zaradzić problemom, które często występują u
pacjentów, jak np. brak miejsca dla odbudowy, 
bruksizm, odpryski ceramiki, Enrico Steger po-
starał się ze swoim zespołem stworzyć rozwią-
zanie, które jest jednocześnie funkcjonalne i 
estetyczne –opracował nadzwyczaj przezierny 
cyrkon. Za pomocą takiego materiału o wysokiej 
przezierności, który nazwano Cyrkon Prettau, 
można teraz wykonywać pełnocyrkonowe od-
budowy protetyczne o czarującej estetyce.

Cyrkon Prettau sprawdza się idealnie szczególnie 
w dziedzinie implantoprotetyki, w przypadkach
braku wystarczającego miejsca dla odbudowy 
lub przy pracach protetycznych z odbudową 
dziąsła. Dodatkową zaletę stanowi wyelimino-
wanie ryzyka odprysków ceramiki, ponieważ 
licowanie porcelaną konieczne jest jedynie 
w obszarze zębów przednich lub po stronie po-
liczkowej zębów, a wszystkie obszary aktywne 
czynnościowo wykonywane są wyłącznie w Cyr-
konie Prettau.

Można go stosować w technice dentystycznej 
do wykonywania prawie wszystkich rodzajów 
prac protetycznych. Cyrkon wytwarzany jest 
chemicznie z surowców mineralnych, jak piasek 
cyrkonowy, stabilizowany itrem i przetwarzany 
metodami mechanicznymi do postaci bloczków. 
Tlenek cyrkonu stabilizowany itrem jest wśród 
obecnie dostępnych materiałów ceramicznych 
bezsprzecznie tworzywem o najwyższej wytrzy-
małości na naprężenie niszczące i najwyższej od-
porności na pękanie.

Dzięki udoskonalonej mikrostrukturze tlenku 
cyrkonu firma Zirkonzahn oferuje cyrkon, który 
cechuje się nadzwyczajną przeziernością (trans-
lucencją). W połączeniu z barwnikami Prettau® 
Color Liquids i farbkami możecie Państwo teraz 
sami wykonywać mosty pełnocyrkonowe i w ten  
sposób uniknąć problemu odpryskującej cera-
miki. Po wymodelowaniu i wyfrezowaniu uzu-
pełnienia protetycznego w sposób tradycyjny, 
pracę barwi się specjalnymi płynami barwniko-
wymi Colour Liquids i wypala w piecu do cyr-
konu stosując specjalnie do tego przeznaczony 
program. Kompetencje technika przechodzą za-
tem ewolucję od techniki warstwowej do techni-
ki barwnikowej.

Powierzchnia żująca nie musi już być przy tym 
żmudnie tworzona warstwami ceramiki, lecz jest 
bezpośrednio kopiowana z wymodelowanego 
w pełni zęba.

W porównaniu z polerowanym cyrkonem, 
korona z ceramiką napalaną warstwami jest 
10000 razy bardziej abrazyjna, ponieważ 
porowata powierzchnia warstwowej cerami-
ki działa na ząb naturalny jak papier ścier-
ny. Można to zobrazować na następującym 
przykładzie: jeśli pocieramy sobie dłonie, to 
powstaje abrazja, która może doprowadzić 
do otarć na skórze. Jeśli natomiast pociera-
my dłoń na szybie szklanej, to miękka dłoń 
ześlizguje się po powierzchni szyby. Powstaje 
przy tym jedynie niewielkie tarcie i ciepło, ale 
nie abrazja.

Podobnie dzieje się, gdy spiekany cyrkon znaj-
dzie się w kontakcie z zębem naturalnym. Cyrkon 
po synteryzacji jest w pełni gładki i nieporowaty, 
więc ześlizguje się na zębie naturalnym bez tar-
cia, tak jak dłoń po szybie szklanej. Uogólniając 
można powiedzieć: im tworzywo jest twardsze 
i gładsze, tym mniejsze jest zużycie materiału 
spowodowane tarciem, a tym samym także 
mniejsza abrazja. 

Cyrkon Prettau® dostępny jest w 7 różnych 
kształtach bloczków i w 5 różnych wysokościach 
(16 mm, 22 mm, 30 mm, 40 mm oraz 50 mm). 
Bloczki Prettau dostępne są zarówno do obróbki 
w urządzeniu Zirkograph jak i dla systemu CAD/
CAM firmy Zirkonzahn.

Cyrkon – materiał estetycznie idealny

METALU
Ile płacisz za metal? 

* promocyjna cena jednego punktu odbudowy ceramicznej z tlenku cyrkonu to 250 zł. 

A może 250 zł?
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Krążki OptiDisc
 – standard w dziedzinie opracowania wstępnego i polerowania wypełnień

Autor: lek.dent. Dariusz Miśkiewicz, Kerr

Istnieje duża liczba technik i materiałów 
umożliwiających opracowanie wstępne 
i wypolerowanie powierzchni wypełnień 
z materiałów kompozytowych i kompo-
merów. Systemy do polerowania mogą 
różnić  się  kształtem  i  rozmiarem  po-
szczególnych  narzędzi,  liczbą  etapów, 
budową  podłoża  i  składem  cząstek 
abrazyjnych.  W  zasadzie  nie  ma  uni-
wersalnych  narzędzi  do  opracowania 
wstępnego  i  polerowania,  a  wykorzy-
stanie  różnych  środków  zależy  od  ro-
dzaju opracowywanej powierzchni.
W przypadku powierzchni płaskich lub 
z  niewielką  wypukłością  standardem 
klinicznym  stały  się  elastyczne  krążki 
ścierne – narzędzia, które, dzięki zróż-
nicowaniu wielkości nasypu, umożliwia-
ją  zastosowanie  podczas  wszystkich 
etapów  opracowania  wypełnienia,  od 
usuwania  nadmiarów,  poprzez  nada-
nie kształtu  i polerowanie wstępne, do 
polerowania  ostatecznego.  Wspomi-
nając o krążkach nie sposób pominąć 
krążków OptiDisc, produktu firmy Kerr, 
która  jest  liderem  w  dziedzinie  opra-
cowania wstępnego  i polerowania wy-

pełnień  z  materiałów  kompozytowych 
i kompomerów.
OptiDisc  to  unikalne  krążki  ścierne, 
umożliwiające  opracowanie  wstępne 
i  polerowanie  powierzchni  wypełnień 
z materiałów kompozytowych,  kompo-
merów, szkło-jonomerów, amalgamatu, 
a  także  powierzchni  metali  szlachet-
nych  i półszlachetnych. Cztery dostęp-
ne  gradacje  krążków  zapewniają  peł-
ne  opracowanie  płaskich  i  wypukłych 
powierzchni  wypełnień,  od  usunięcia 
nadmiarów,  poprzez  nadanie  kształtu 
i polerowanie wstępne, do polerowania 
ostatecznego,  bez  potrzeby  zastoso-
wania  innych narzędzi. Pracę  krążkami 
OptiDisc  ułatwiają  praktyczne  rozwią-
zania w postaci: kodu kolorystycznego, 
przezroczystego  podłoża,  wolnej  od 
kleju warstwy abrazyjnej oraz dwóch ro-
dzajów trzymadełek.
Krążki  posiadają  intuicyjny  kod  kolory-
styczny, który zapewnia łatwe rozpozna-
nie poszczególnych ich gradacji – krążki 
o  większych  właściwościach  abrazyj-
nych  oznaczone  są  kolorami  ciemniej-
szymi  (usuwanie  nadmiarów  –  krążki 

ciemnoczerwone;  nadanie  kształtu  – 
krążki  jasnoczerwone),  krążki  do  pole-
rowania oznaczone są kolorami jasnymi 
(polerowanie wstępne – krążki ciemno-
żółte;  polerowanie  ostateczne  –  krążki 
jasnożółte).  Kod  kolorystyczny  umiesz-
czony jest wyłącznie na pierścieniu krąż-
ka. Dzięki temu, pracująca część krążka 
jest przezierna, co ułatwia kontrolę pro-
cesu opracowania wypełnienia. 
Pierścień  mocujący  krążek  na  trzy-
madełku  wykonany  jest  z  miękkiego 
tworzywa,  które,  dopasowując  się  do 
kształtu  uchwytu  trzymadełka,  zapo-
biega obracaniu krążka na trzymadełku 
w  czasie  opracowywania  wypełnienia. 
W  odróżnieniu  od  pierścieni  metalo-
wych, stosowanych w innych krążkach, 
miękki  pierścień  zapobiega  uszkodze-
niu powierzchni wypełnienia. Od strony 
pozbawionej  nasypu  pierścień  posiada 
dwa wcięcia, które zapewniają łatwe od-
różnienie  strony  nieaktywnej  od  strony 
aktywnej (z nasypem), ułatwiając i przy-
spieszając opracowanie wypełnień.
Trzymadełka do krążków OptiDisc po-
siadają opatentowany kształt – uchwyt 
krążka nie wystaje ponad powierzchnię 
krążka, co, podobnie jak specjalna po-
włoka pokrywająca trzymadełko, zapo-
biega uszkodzeniu powierzchni wypeł-
nienia, a wyjątkowy system mocowania 
zapobiega  niepożądanemu  obracaniu 
krążka na trzymadełku w czasie pracy.
Krążki  OptiDisc  posiadają  wolną  od 
kleju warstwę abrazyjną, która zapew-
nia  skuteczną  pracę  od  pierwszego 
obrotu krążka. Wpływa  to na  znaczne 
skrócenie  czasu  opracowania  wypeł-
nienia  oraz  lepszą  jakość  powierzchni 
po opracowaniu, w porównaniu z krąż-
kami, w których nasyp pokryty jest cał-
kowicie klejem.

Krążki OptiDisc dostępne są w trzech wielkościach (9,6; 12,6; 15,9 mm) i zestawach o różnych konfiguracjach, dostosowa-
nych do potrzeb użytkowników. 
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Krążki OptiDisc
 – standard w dziedzinie opracowania wstępnego i polerowania wypełnień

Autor: lek.dent. Dariusz Miśkiewicz, Kerr

Istnieje duża liczba technik i materiałów 
umożliwiających opracowanie wstępne 
i wypolerowanie powierzchni wypełnień 
z materiałów kompozytowych i kompo-
merów. Systemy do polerowania mogą 
różnić  się  kształtem  i  rozmiarem  po-
szczególnych  narzędzi,  liczbą  etapów, 
budową  podłoża  i  składem  cząstek 
abrazyjnych.  W  zasadzie  nie  ma  uni-
wersalnych  narzędzi  do  opracowania 
wstępnego  i  polerowania,  a  wykorzy-
stanie  różnych  środków  zależy  od  ro-
dzaju opracowywanej powierzchni.
W przypadku powierzchni płaskich lub 
z  niewielką  wypukłością  standardem 
klinicznym  stały  się  elastyczne  krążki 
ścierne – narzędzia, które, dzięki zróż-
nicowaniu wielkości nasypu, umożliwia-
ją  zastosowanie  podczas  wszystkich 
etapów  opracowania  wypełnienia,  od 
usuwania  nadmiarów,  poprzez  nada-
nie kształtu  i polerowanie wstępne, do 
polerowania  ostatecznego.  Wspomi-
nając o krążkach nie sposób pominąć 
krążków OptiDisc, produktu firmy Kerr, 
która  jest  liderem  w  dziedzinie  opra-
cowania wstępnego  i polerowania wy-

pełnień  z  materiałów  kompozytowych 
i kompomerów.
OptiDisc  to  unikalne  krążki  ścierne, 
umożliwiające  opracowanie  wstępne 
i  polerowanie  powierzchni  wypełnień 
z materiałów kompozytowych,  kompo-
merów, szkło-jonomerów, amalgamatu, 
a  także  powierzchni  metali  szlachet-
nych  i półszlachetnych. Cztery dostęp-
ne  gradacje  krążków  zapewniają  peł-
ne  opracowanie  płaskich  i  wypukłych 
powierzchni  wypełnień,  od  usunięcia 
nadmiarów,  poprzez  nadanie  kształtu 
i polerowanie wstępne, do polerowania 
ostatecznego,  bez  potrzeby  zastoso-
wania  innych narzędzi. Pracę  krążkami 
OptiDisc  ułatwiają  praktyczne  rozwią-
zania w postaci: kodu kolorystycznego, 
przezroczystego  podłoża,  wolnej  od 
kleju warstwy abrazyjnej oraz dwóch ro-
dzajów trzymadełek.
Krążki  posiadają  intuicyjny  kod  kolory-
styczny, który zapewnia łatwe rozpozna-
nie poszczególnych ich gradacji – krążki 
o  większych  właściwościach  abrazyj-
nych  oznaczone  są  kolorami  ciemniej-
szymi  (usuwanie  nadmiarów  –  krążki 

ciemnoczerwone;  nadanie  kształtu  – 
krążki  jasnoczerwone),  krążki  do  pole-
rowania oznaczone są kolorami jasnymi 
(polerowanie wstępne – krążki ciemno-
żółte;  polerowanie  ostateczne  –  krążki 
jasnożółte).  Kod  kolorystyczny  umiesz-
czony jest wyłącznie na pierścieniu krąż-
ka. Dzięki temu, pracująca część krążka 
jest przezierna, co ułatwia kontrolę pro-
cesu opracowania wypełnienia. 
Pierścień  mocujący  krążek  na  trzy-
madełku  wykonany  jest  z  miękkiego 
tworzywa,  które,  dopasowując  się  do 
kształtu  uchwytu  trzymadełka,  zapo-
biega obracaniu krążka na trzymadełku 
w  czasie  opracowywania  wypełnienia. 
W  odróżnieniu  od  pierścieni  metalo-
wych, stosowanych w innych krążkach, 
miękki  pierścień  zapobiega  uszkodze-
niu powierzchni wypełnienia. Od strony 
pozbawionej  nasypu  pierścień  posiada 
dwa wcięcia, które zapewniają łatwe od-
różnienie  strony  nieaktywnej  od  strony 
aktywnej (z nasypem), ułatwiając i przy-
spieszając opracowanie wypełnień.
Trzymadełka do krążków OptiDisc po-
siadają opatentowany kształt – uchwyt 
krążka nie wystaje ponad powierzchnię 
krążka, co, podobnie jak specjalna po-
włoka pokrywająca trzymadełko, zapo-
biega uszkodzeniu powierzchni wypeł-
nienia, a wyjątkowy system mocowania 
zapobiega  niepożądanemu  obracaniu 
krążka na trzymadełku w czasie pracy.
Krążki  OptiDisc  posiadają  wolną  od 
kleju warstwę abrazyjną, która zapew-
nia  skuteczną  pracę  od  pierwszego 
obrotu krążka. Wpływa  to na  znaczne 
skrócenie  czasu  opracowania  wypeł-
nienia  oraz  lepszą  jakość  powierzchni 
po opracowaniu, w porównaniu z krąż-
kami, w których nasyp pokryty jest cał-
kowicie klejem.

Krążki OptiDisc dostępne są w trzech wielkościach (9,6; 12,6; 15,9 mm) i zestawach o różnych konfiguracjach, dostosowa-
nych do potrzeb użytkowników. 
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Intuicyjny kod kolorystyczny, który ułatwia identyfikację poszczególnych grada-
cji krążków; krążki o większych właściwościach abrazyjnych posiadają pierścienie 
w kolorach ciemniejszych, kolorami  jasnymi oznaczone są krążki przeznaczone 
do polerowania. Kod kolorystyczny dotyczy wyłącznie pierścienia z tworzywa, co 
zwiększa kontrolę procesu opracowania powierzchni. Pierścień z tworzywa za-
pobiega uszkodzeniu powierzchni materiału.

Innowacyjny system identyfikacji strony nieaktywnej – dwa wcięcia w pierścieniu 
z tworzywa od strony pozbawionej nasypu, które zapewniają  łatwe odróżnienie 
strony bez nasypu od strony pracującej, ułatwiając właściwe założenie krążka na 
trzymadełko.

Extra-Fine
10 µm 

Fine
20 µm 

Coarse/Medium
40 µm 

Extra-Coarse
80 µm 

POLEROWANIE
WST¢PNE

NADANIE
KSZTA¸TU

POLEROWANIE
OSTATECZNE

USUWANIE
NADMIARÓW

Inne krà˝ki OptiDisc
®

Inne krà˝ki OptiDisc
®

Inne krà˝ki 
O

p
tiD

isc
®

Zalety i korzyści ze stosowania krążków OptiDisc

Powierzchnia krążka 
OptiDisc

Powierzchnia innego 
krążka

Gotowa do pracy powierzchnia abrazyjna – niepokryte krawędzie cząstek abra-
zyjnych są skuteczne od pierwszego obrotu krążka. Dzięki temu, w porównaniu 
z    innymi  krążkami uzyskuje  się znaczne skrócenie czasu pracy,  a  jakość po-
wierzchni po opracowaniu jest znacznie lepsza.

Mocowanie krążka na trzymadełku.  Trzymadełko  OptiDisc  nie  wystaje  ponad 
powierzchnię krążka, co zapobiega uszkodzeniu powierzchni opracowywanego 
materiału. Kwadratowy kształt końcówki trzymadełka zapobiega niepożądanemu 
obracaniu się krążka w czasie pracy.

Dwa rodzaje trzymadełek: standardowe i krótkie. Trzymadełko krótkie uła-
twia opracowanie powierzchni wypełnień w odcinku bocznym, szczegól-
nie u dzieci i dorosłych pacjentów z małą jamą ustną.

Trzy rozmiary  (9.6  mm,  12.6  mm,  15,9  mm) 
i cztery gradacje krążków  (Extra-Coarse, Coar-
se/Medium,  Fine,  Extra-Fine)  zapewniają  pełne 
opracowanie wstępne i wypolerowanie wypeł-
nień we wszystkich sytuacjach, w których stosuje 
się  krążki  ścierne,  a  dostępna  oferta  zestawów 
i  uzupełnień zadowoli nawet najbardziej wyma-
gających lekarzy.

OptiDisc General Assorted Kit 9.6mm, 12.6mm, nr kat. 4200
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sterowany przez komendy głosowe; prosty w użyciu - impulsy 
są dostarczane za pomocą poleceń użytkownika; niewielkie 
wymiary - lekarze mogą natychmiast korzystać z urządzenia 
w przypadku nieoczekiwanego zatrzymania akcji serca

PÓŁAUTOMATYCZNY 
PRZENOŚNY DEFIBRYLATOR 

TECNOHEART S 
FIRMY TECNO-GAZ

930302

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

ZESTAW DO REANIMACJI 
SPEEDY 2 

FIRMY TECNO-GAZ

3007-E-2

zawiera ambu z maską, stalową butlę tlenową do napeł-
niania o poj. 5l, reduktor  z przepływomierzem, wózek 
do  butli

ZESTAW DO REANIMACJI  
AIR-OX 

FIRMY TECNO-GAZ

3003-E

Przeczytaj artykuł 
 „Pierwsza pomoc 

w gabinecie 
stomatologicznym”

ZAPYTAJ O CENĘ! ZAPYTAJ O CENĘ! 
ZAPYTAJ O CENĘ! 

  

wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia, płuka-
nia, suszenia włoskiej firmy Tecno-Gaz; znacznie skraca 
czas i obniża koszty przygotowania narzędzi do sterylizacji

                                MULTISTERIL 
FIRMY TECNO-GAZ

2200S

bezpieczne urządzenie do wprowadzania pacjenta w stan 
uspokojenia i relaksu; prosty w obsłudze;  zastosowane 
rozwiązania sprawiają, że proces nie musi być kontrolowa-
ny przez anestezjologa; aparat ułatwia leczenie osób 
o znacznym poziomie lęku, zwłaszcza dzieci

URZĄDZENIE DO SEDACJI  
MASTER FLUX 

FIRMY TECNO-GAZ

1500/AS

łatwy w obsłudze, profesjonalny pulsoksymetr do ciągłego, 
nieinwazyjnego monitorowania wartości oraz trendów 
SpO2 i HR u pacjentów dorosłych oraz u niemowląt; 
możliwość ustawiania i wyłączania alarmów dla dolnych 
i górnych progów saturacji oraz pulsu; pamięć pomiarów; 
sygnalizacja uszkodzenia lub odłączenia czujnika

PULSOKSYMETR VITAL TEST 
FIRMY TECNO-GAZ

11250

ZAPYTAJ O CENĘ! 

ZAPYTAJ O CENĘ! 

ZAPYTAJ O CENĘ! 

autoklaw klasy B o stalowej komorze; do sterylizacji wszystkich materiałów; 3 programy testowe: próżni,  Bowie Dick’a i Helixa; 
system monitorowania i sterowania każdym procesem i funkcją autoklawu; potrójne zabezpieczenie drzwi

AUTOKLAW EUROPA B EVO Z WBUDOWANĄ DRUKARKĄ 
FIRMY TECNO-GAZ

2033S

sterylizacja dużych wsadów ( do 7,5 kg) lub długich 
instrumentów (do 50 cm)

  EUROPA B EVO 24L 
Z SYSTEMEM UZDATNIANIA 

WODY PURA 

2034S

kompaktowa zgrzewarka z obcinarką i podajnikiem na 
rękawy; długość zgrzewu do 30 cm

ZGRZEWARKA ONE 
Z OBCINARKĄ I PODAJNIKIEM 

FIRMY TECNO-GAZ 

2165S

ZAPYTAJ O CENĘ! ZAPYTAJ O CENĘ! 

1 900 zł

lampa z obrotową głowicą i 3 zdejmowalnymi, sterylizowal-
nymi osłonkami światłowodu; szybka polimeryzacja dzięki 
soczewkom skupiającym światło; moc 1 400 mW/cm2

DIODOWA LAMPA 
POLIMERYZACYJNA 

CLEVER

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

pierwsza lampa diodowa na baterie AA; moc 1 250 mW/cm2; 
polimeryzuje 3 mm kompozytu w 10 sekund

DIODOWA LAMPA 
POLIMERYZACYJNA 

NA BATERIE  MINI LED BLACK 
FIRMY ACTEON/SATELEC

F05400

niedroga alternatywa dla lamp plazmowych; 
moc 2 000 mWatt/cm², 3-sekundowa polimeryzacja dla 
większości kompozytów bez ryzyka przegrzania miazgi; 
lekka, ergonomiczna i łatwa w obsłudze

DIODOWA LAMPA 
POLIMERYZACYJNA MINI 

LED SUPER CHARGED 
FIRMY ACTEON/SATELEC 

F 05 214

1 950 zł

GRATIS: 
3 dodatkowe osłonki 

światłowodu i okulary 
ochronne     

1 840 zł
3 780 zł

EUROPA B EVO 18L

Ceny mogą ulec zmianie. Oferta ważna do 29.02. 2012 r.

AŻ 

6 OSŁONEK 

W KOMPLECIE!
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ZAPYTAJ O CENĘ! 

ZAPYTAJ O CENĘ! 

1 900 zł

3 780 zł

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

mocowanie Midwest, na przycisk, prędkość 
>320 000 obr/min., spray wodny, zawór antyretrakcyjny

LAMPA DO WYBIELANIA 
ALADDIN

4 390 zł

02-766

krótki czas zabiegu, nie wydziela ciepła, 
minimalizuje nadwrażliwość pozabiegową

LAMPA DO WYBIELANIA     
FIRMY TECNO-GAZ

4450KS

proste w obsłudze, skutecznie zwalcza bakterie zapobie-
gając zapaleniom i infekcjom; skraca się czas zabiegu;  
bezpieczny dla pacjenta i lekarza; kontrolowana dawka

URZĄDZENIE 
DO OZONOTERAPII 

PROZONE 
FIRMY W&H

12930100

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

TURBINA ALEGRA 
Z ŚWIATŁEM DIODOWYM 

I WEWNĘTRZNYM 
GENERATOREM  

FIRMY W&H

TE-98 LED G RM

1:1, wewnętrzne chłodzenie, na przycisk, 
podświetlenie LED – światło białe

KĄTNICA ALEGRA 
Z ŚWIATŁEM DIODOWYM 

I WEWNĘTRZNYM 
GENERATOREM  

FIRMY W&H

02-766

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ KĄTNICA ALEGRA Z GENERATOREM: 
PRZYSPIESZAJĄCA  1:4,5 (WE-99 LED G) 
ZWALNIAJĄCA 4:1 (WE-66 LED G)

TURBINA RUIXIN 
Z SZYBKOZŁĄCZKĄ

na przycisk, prędkość >320 000 obr/min., spray wodny, 
zawór antyretrakcyjny

RXBY standardowa główka
RXBDY duża główka – większy moment obrotowy
RXBXY mała główka  – większe pole widzenia
RXCB główka 450 do zębów mądrości – łatwiejszy dostęp do trudnodostęp-
nych miejsc

GRATIS: 
5 szt turbin jenorazowych

2 800 zł*

6 900 zł

  380 zł

ZAPYTAJ O CENĘ! 

TURBINA RUIXIN 
RXBY-4/RXBDY-4

RXBY - 4 standardowa główka
RXBDY - 4 duża główka

  350 zł

KĄTNICA 
NA MIKROSILNIK  FPB 

FIRMY NSK

FPB – EC

1:1, zewnętrzne chłodzenie, na przycisk

      550 zł

na szybkozłączkę, prędkość ok. 300 000 obr/min., zalecana 
przy pacjentach z grupy ryzyka (choroby zakaźne, HIV, 
żółtaczka czy zgorzele) lub przy ciężkich pracach 
 (np. szlifowanie pod koronę) 

STERYLNA TURBINA 
JEDNORAZOWA 

TX-122

*przy zakupie w zestawie z kątnicą

18 zł/ szt.

Zadbaj o wnętrze...
Przedłuż życie... ...swoich końcówek!

 skutecznie usuwa organiczne i nieorganiczne 
                   osady wewnątrz przewodów wodnych końcówek
 wyjątkowo delikatny dla końcówek, z zabezpieczeniem antykorozyjnym
 łatwy i bezpieczny w dozowaniu; wydajny – 300 aplikacji 2  sekundowych
 szerokie spectrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze 
                   i wirusobójcze w tym m.inn. HBV / HIV / HCV, TB
 krótki czas działania
 dokumentacja techniczna opracowana przez W&H Dentalwerke i Sirona

Spray IK austriackiej firmy Metasys

spray Green&Clean IK 200 ml 
2x olej Universal Handpiece Oil Spray 500 ml

Uniwersalny olej do konserwacji Universal Handpiece 
Oil Spray angielskiej firmy Topdental

efektywny, do wszystkich końcówek
zawiera silikon oraz zabezpieczenie antykorozyjne
zapobiega rdzewieniu łożysk 159 zł

2 800 zł*
GRATIS: szybkozłączka* 

GRATIS: olej do końcówek
 TOPDENTAL 500ml 

ZESTAW DO DEZYNFEKCJI I KONSERWACJI KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH 

Ceny mogą ulec zmianie. Oferta ważna do 29.02. 2012 r.

MOŻLIWOŚĆ 
WYPOŻYCZENIA 

LAMPY

*przy zakupie opakowania -25 szt.
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najnowsza, prosta w użyciu kamera firmy GoodDoctors; po-
siada stop-klatkę oraz zoom; monitor - urządzenie łączy w sobie 
funkcje monitora komputerowego oraz telewizora ze zinte-
growanym odtwarzaczem DVD

KAMERA 
PRZEWODOWA  ANY

Z BIAŁYM MONITOREM 
DVD i TV

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

bezprzewodowy system do obturacji przy użyciu płynnej gu-
taperki - w jednym kompaktowym, wygodnym urządzeniu 
zintegrowano pistolet i bardzo lekki plugger do uplastycznia-
nia gutaperki; szybki, łatwy i bezpieczny system do doskona-
łych, wypełnień kanału korzenia; opatentowana, obrotowa 
(360 stopni), koncówka pluggera i komora cieplna zmniejsza 
napięcie mięśni rąk

KOMPLETNY SYSTEM DO 
WYPEŁNIANIA KANAŁÓW 

ENDO@PEX

C

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

MIKROSILNIK 
ENDODONTYCZNY 

ENDO E class

MARATHON 
ENDO

  

płyn do tamowania krwawienia - chlorek glinu 25%

                              PŁYN  ALUSTAT 
10g       

11-256 

preparat do opracowywania kanałów korzeniowych 
w żelu - EDTA 15%

PREPARAT 
ENDO-PREP GEL  

10ml

101-201

płyn do osuszania kanałów korzeniowych

PŁYN 
CANAL CLEAN 

45ml 

3 300 zł

17 zł 54 zł 26 zł

GRATIS: 
 uchwyt do monitora, 

uchwyt do kamery
4 700 zł

1 500 zł

Ceny mogą ulec zmianie. Oferta ważna do 29.02. 2012 r.

F03809
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26 zł

1 500 zł

nowoczesny system do zaawansowanej chirurgii ultradźwię-
kowej; trzy urządzenia w jednym: Piezotome (piezochirurgia 
stomatologiczna), I-Surge (mikrosilnik implantologiczny)
i Newtron (skaler, profilaktyka jamy ustnej, endo, perio);     
urządzenie z 2 rękojeściami: Piezomote II, Newtron II 
oraz 3 zestawami tipów: Bone Surgery, SinusLift, IntraLift

IMPLANT CENTER II 
FIRMY ACTEON/SATELEC

F27160

APARAT RTG X-MIND DC HF 
FIRMY ACTEON/SATELEC

F03809

RADIOWIZJOGRAFIA 
PRZEWODOWA SOPIX2 USB 

FIRMY ACTEON/SATELEC

S8020001

PIASKARKA AIR-N-GO   
FIRMY ACTEON/SATELEC

  9 zł

SKALER 
P-MAX NEWTRON XS LED   

FIRMY ACTEON/SATELEC

F58500

3 tipy: 1, 10P, 1S, 3 klucze dynamometryczne, pudełko do 
przechowywania i sterylizacji

do wszystkich materiałów kapsułkowanych; waga 3 kg; 
wym: 210x205x120 mm

MIESZALNIK SOFTLY 
FIRMY ACTEON/SATELEC

F03160

999 zł

Ceny mogą ulec zmianie. Oferta ważna do 29.02. 2012 r.

RADIOWIZJOGRAFIA 
BEZPRZEWODOWA PSPIX 

FIRMY ACTEON/SATELEC

S700165

ZAPYTAJ O CENĘ! 

W ZESTAWIE 

FARTUCH OCHRONNY

I POZYCJONERY 

ZAPYTAJ O CENĘ! 

MIKROSILNIK 
CHIRURGICZNY 

Z FIZJODYSPENSEREM 
HT - IMPLANT  

FIRMY ACTEON/SATELEC

F28700

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

kamera wewnątrzustna z systemem wykrywania próchnicy 
i wewnętrzną pamięcią; umożliwia robienie zdjęć makro, wewnątrz-
ustnych, na zewnątrz jamy ustnej oraz wizualizację próchnicy
      3 tryby pracy: diagnozy, leczenia, światła dziennego  

ZAPYTAJ O CENĘ! 

KAMERA DIAGNOSTYCZNA 
SOPRO LIFE 

FIRMY ACTEON/SATELEC

LIFE M USB2

ZAPYTAJ O CENĘ! 

 SIRONA F10202  W&H 
F10204

F10201

F10203  BIEN  - AIR  NSK

Piaskarka SUPRA (niebieski zbiornik do piaskowania naddziąsłowe-
go), adapter na szybkozłaczkę, dysza 120°, 2 sondy śr. 0,5 i 1 mm, 
1 butelka piasku „Classic” Peppermint, 4 saszetki piasku „Classic”, 1 
saszetka piasku „Pearl” (węglan wapnia), akcesoria, walizka

3 590 zł

ZESTAW AIR-N-GO PERIO

PIASEK DO PIASKARKI AIRnGO

F10215

dwufunkcyjna piaskarka do piaskowania naddziąsłowego  

dodatkowy zestaw do piaskowania poddziąsłowego 
(leczenie paradontozy i zapalenia tkanek okołowszczepowych) 
Zbiornik zielonyPerio (do piaskowania poddziąsłowego), 1 dysza Perio, 
 1 butelka piasku 3M Espe CLINPRO, instrukcja obsługi, CD

  1 590 zł

saszetka 9g
  80 zł

butelka 250g

skaler ultradźwiękowy ze światłem diodowym, idealny 
do pracy perio i endo- z 2 niezależnymi pojemnikami 
na płyn chłodzący i funkcją Air Active

9 900 zł

ZESTAW TIPÓW 
DO SKALINGU

F00944

1 390 zł

SYSTEM TOMOGRAFII 3D WHITE FOX 
FIRMY ACTEON/SATELEC 

System tomografii komputerowej Cone Beam posiada duże pole widzenia, co sprawia, że diagnostyka 
jest najbardziej kompletna i precyzyjna  w  takich dziedzinach jak: cefalometria, ortodoncja i ganto-
logia, analiza TMJ, planowanie leczenia implantologicznego, chirurgia szczękowa czy endodoncja.

WHITE FOX 

Kalibracja Hounsfield Units Calibration (HU), powszechnie stosowana w medycznych tomografiach, to unikalna 
cecha WhiteFox dla skanerów stomatologicznych Cone Beam.  Nie tylko daje ona możliwość uzyskania obrazu 
o wyższej jakości, ale także zapewnia precyzyjny i właściwy pomiar gęstości tkanek. 
Dlatego, WhiteFox to niezbędne narzędzie codziennego użytku zapewniające bardziej wiarygodną diagnozę, 
wyraźniejsze obrazowanie, bardziej precyzyjny protokół zabiegu, a także pewność większego bezpieczeństwa pa-
cjentów.
     

ZALETY KALIBRACJI HU 
Tylko z WhiteFox można uzyskać wiarygodne oszacowanie kości 
i zdecydować, czy natychmiastowe wszczepienie jest bezpiecz-
nym rozwiązaniem dla pacjenta.
     
Wyraźniejsza segmentacja tkanek miękkich i twardych. Mniej 
niewyraźne przejścia między tkankami kostnymi i miękkimi.
     
Wyraźne zróżnicowanie powietrza. Drogi oddechowe będą 
zawsze dobrze widoczne wśród otaczających struktur anato-
micznych.     

ZAPYTAJ O CENĘ! 

Rewolucja 
w technologii 3D!

 MIDWESTF10221 F10200  KaVo Multiflex
do wyboru mocowanie:
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INFORMACJA HANDLOWA:
Maciek Jerominek - Przedstawiciel Handlowy na Polskę

Tel. kom.: 606 899 689, e-mail: maciek.jerominek@de.acteongroup.com
www.acteongroup.com

Po prostu najszybszy, najbardziej efektywny i najbardziej
ekonomiczny sposób retrakcji dziąsła.

Expasyl to alternatywa dla nici retrakcyjnych, których umieszczenie
zabiera dużo czasu. Preparat przeznaczony jest do retrakcji dziąseł i
hemostazy podczas pobierania wycisków, wypełniania ubytków,
lakowania zębów, a także jest przydatny w każdym innym przypadku,
kiedy wymagane jest zatamowanie krwawienia i odsunięcie dziąsła,
czyniąc je idealnie suchym i otwartym w czasie poniżej dwóch minut –
i wszystko to całkowicie bezboleśnie dla Twojego pacjenta.

Pasta Expasyl dostępna jest teraz w dwóch smakach: neutralnym i
nowym truskawkowym, wiele bardziej komfortowym dla pacjentów.

lukrecja

anyż

mandarynka

czarna porzeczka

Czas na
zmianę!

ODKRYJ

EXPASYL
SMAK TRUSKAWKOWY

• Chroń siebie i swoich pacjentów przed zakażeniami
• 4 świeże zapachy i 4 nowe kolory
• Elastyczność - szybkie i łatwe dostosowanie 
• Osobne prowadzenie powietrza i wody gwarantuje w 

pełni suche powietrze - niezbędne do prawidłowej pracy
• Adapter dla każdego typu dmuchawko-strzykawki

Koniec z ryzykiem infekcji poprzez 
dmuchawko-strzykawkę!

Anz_ExpasyPremium_RiskontrolArt_204x290+4mm_TPS_Layout 1  26.07.11  09:47  Seite 1
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ochraniają przed ryzykiem bezpośredniego lub krzyżowe-
go zakażenia; eliminują ryzyko migracji drobnoustrojów 
do przewodów unitu; elastyczne, giętkie, praktyczne, 
szybkie w montażu i demontażu

JEDNORAZOWE  KOŃCÓWKI 
 DO DMUCHAWKI

RISKONTROL ART 250szt
FIRMY ACETON/SATELEC

 

246200

199 zł

 GRATIS:
 adapter 

na strzykawkę 
lub trzecie 

opakowanie*

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

199 zł

* przy zakupie 2 opakowań

ZESTAW EXPASYL PREMIUM 
KIT Z PISTOLETEM 

FIRMY ACETON/SATELEC
 

261065

980 zł

420 zł

OPAKOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE  
EXPASYL  20 kaps 

KOŃCÓWKI DOZUJĄCE ZAGIĘTE 
100 szt.

261001

261015

 1 KAPSUŁKA 
WYSTARCZA 

NA OD 6 DO 10 
RETRAKCJI

MOŻLIWOŚĆ WYPRÓBOWANIA MATERIAŁU - 
UMÓW SIĘ ZE SWOIM PRZEDSTAWICIELEM

HEMOSTASYL KIT  
FIRMY ACETON/SATELEC

 

293040

23 zł

ALGINAT  CHROMALG  X 500g
FIRMY ACETON/SATELEC

 ALGINAT  PRALG  X 500g
FIRMY ACETON/SATELEC

293036

alginat o smaku 
malinowym

alginat o smaku 
miętowym

bardzo elastyczne, doskonale dopasowujące się wzmoc-
nione włókno wielokrotnego użycia do stabilizacji i unie-
ruchomienia ruszających się zębów, natychmiastowego 
umieszczenia wybitych zębów, wzmocnienia i budowy 
mostów (tymczasowych i stałych), utrzymania przestrzeni 
międzyzębowych; mocowany za pomocą kompozytu świa-
tłoutwardzalnego po wytrawieniu zęba
8 włókien indywidualnie pakowanych, obcinarka termiczna, Biosplint 
Flow (4 strzykawki A3 1g, 20 końcówek), Biosplint Bond 5ml, akcesoria

wydłuża trwałość wycisku z alginianu lub hydrokoloidu 
o 3 dni, pozwala na późniejsze odlewy z gipsu, opóźnia 
wysychanie wycisku, pozwala uniknąć zmian rozmia-
ru wycisku, umożliwia wykonanie z gipsu 2 modeli, 
umożliwia wykonanie zębów tymczasowych z żywicy (z 
wycisków alginatowych), w przypadku szybkich odlewów 
poprawia jakość modelu gipsowego, bezpieczny dla 
warstwy ozonowej

unikalne krążki ścierne, umożliwiające opracowanie 
wstępne i polerowanie powierzchni wypełnień z mate-
riałów kompozytowych, kompomerów, szkło-jonomerów, 
amalgamatu, a także powierzchni metali szlachetnych i 
półszlachetnych; dostępne w 4 gradacjach (Extra-Coarse, 
Coarse/Medium, Fine, Extra-Fine) i 3 wielkościach (9.6 
mm, 12.6 mm, 15.9 mm)

82 zł

ALGINA SPRAY 200ml 
FIRMY ACETON/SATELEC

 

278 6525

180 zł

ZESTAW KRĄŻKÓW OPTI 
DISC 100szt

 

SYSTEM DO STABILIZACJI 
RUCHOMYCH ZĘBÓW 

BIOSPLINT KIT  
FIRMY ACETON/SATELEC

 

201650

1 300 zł

 GRATIS:
gratis alginat Chromalg 

lub Pralg 500g

MAXCEM ELITE REFILL 2x5g 

samoadhezyjny cement kompozytowy
2 strzykawki Maxcem 5g, 20 końcówek mieszających, 
10 końcówek wewnątrzustnych, instrukcja

259 zł

3 OPAKOWANIA PASTY CLEANIC Z 
FLUOREM 100g

pasta profilaktyczna o zmiennych właściwościach 
abrazyjnych

207 zł

 GRATIS:
Vertise Flow 
Test-me Kit

LIFE REGULAR/FAST 2x12g

VERTISE FLOWTM 

TEST-ME
KIT 2g A2 

34398

podkład na bazie wodorotlenku wapnia
tubka pasty bazowej 12 g, tubka katalizatora 12 g,    
 bloczek do mieszania

samoadhezyjny, płynny materiał kompozytowy
strzykawka A2 2g, końcówki

45 zł

125 zł

 LUKRECJA 
 (srebrne)

200296

200297 ANYŻEK 
(zielone)

 MANDARYNKA 
 (pomarańczowe)

200292

200298 PORZECZKA
(fioletowe)

preparat do retrakcji dziąseł oraz do hemostazy o smaku 
truskawkowym
10 kapsułek, 40 końcówek dozujących zagiętych, pistolet

  1 190 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WHITE34059

CLEAR34058

WHITE OPAQUE34060

BROWN34062

YELLOW34061
MIĘTA HN3180

GUMA DO ŻUCIAHN3181

JABŁKOHN3182

REGULAR61769

FAST 60997

Ceny mogą ulec zmianie. Oferta ważna do 29.02. 2012 r.

Przeczytaj artykuł 
 „KRĄŻKI Opti Disc”
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OptiDisc™

prawdopodobnie najlepsze 
krążki do opracowania wypełnień

poczuj różnicę



ZESTAW WPROWADZAJĄCY 
RELY X FIBER POST/RELYX 

U200 AUTOMIX

56911 ZNIECZULENIE FIRMY 3MESPE

glasjonomer do wypełnień, odporność na ścieranie, 
wytrzymałość na ściskanie, trwałość i wysoki poziom 
uwalniania jonów fluoru w połączeniu z estetyką, dobry 
kontrast w rtg
EQUIA Fil 50 kaps. (po 10 kaps: A2, A3, A3.5, B1, B3); EQUIA Coat 
4ml; walizeczka Organiser Case; 2 specjalistyczne instrumenty LM 
do modelowania wypełnień LM Instrument Duo Pack; akcesoria 
zestaw nie zawiera aplikatora do kapsułek!

EQUIA ORGANISER 
COMPLETE KIT

  

światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny 
materiał złożony
8 strzykawek A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik

                              ZESTAW EVETRIC 
8x3,5g

światłoutwardzalny materiał kompozytowy do zębów 
bocznych, nakładany w warstwie do 4mm
3 strzykawki 3g w kolorze IVA – odpowiednik A2/A3

2 STRZYKAWKI 
TETRIC EvoCeram BULK FILL 

3g

światłoutwardzalny materiał nanohybrydowy
dowolne kolory

4 STRZYKAWKI EMPRESS 
DIRECT 3g

351 zł

GRATIS: 
  strzykawka 
Filtek Z550

240 zł

609 zł

650 zł
81zł - cena za strzykawkę

435 zł

                              ZESTAW EVETRIC 
4x3,5g

strzykawki Evertic 2 x A2, 2 x A3

NOWOŚĆ
GRATIS: 

 ExciTE F 5g 
o wartości 278 zł

336 zł
GRATIS: 

strzykawka Tetric 
EvoCeram Bulk Fill 3g     

NOWOŚĆ

GRATIS: 
strzykawka 

Empress Direct 3g 

2=3
4=5

681 zł

samoadhezyjny cement do osadzania prac protetycznych 
w strzykawce typu Automix
strzykawka RelyX Automix 5 ml (8,5g), końcówki mieszające, endo i we-
wnątrzustne, po 5 sztuk Fiber Post w rozm: 0, 1, 2, 3, 5 wierteł o rozm. 0, 
1, 2, 3, Universal

1 201 zł

STRZYKAWKA RELYX U200 
AUTOMIX

56895

56896
56897

RelyX Automix 5ml (8,5g); 15 końcówek mieszających; końcówki endo

znieczulenia 
w promocji: 80 zł 

3x50 ampułek

3 OPAKOWANIA UBISTESIN 

LUB UBISTESIN FORTE

LUB MEPIVASTESIN

Zakup pilników* Poldent na kwotę 250 zł 

*promocja dotyczy wszystkich pilników firmy Poldent

premiowany kubkiem termicznym gratis!

cena za 1 opakowanie

Ceny mogą ulec zmianie. Oferta ważna do 29.02. 2012 r.

** do wyczerpania zapasów

**

GRATIS: 
RelyX Temp 

NE 56660
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Szczelnie. Pewnie.

www.dentsply.pl

spray do dezynfekcji 
Chlori Spray 500 ml
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Szczelnie. Pewnie.

www.dentsply.pl

nowy, płynny kompozyt do zębów bocznych;„samoniwelują-
cy”, dobrze widoczny na RTG, o niskim napięciu kurczowym; 
polimeryzacja warstwy 4-mm  tylko w 10 sek. uniwersalny płynny nanohybrydowy materiał wypełnieniowy

kompletny zestaw do wzmocnienia i odbudowy korony zęba 
po leczeniu endodontycznym; Rebilda DC - światło- i che-
moutwardzalny, płynny, adhezyjny kompozyt do odbudowy 
filarów zębów; Futurabond DC – światło- i chemoutwardzalny, 
samowytrawiający system wiążący wzmocniony cząsteczkami 
nano
5 sztyftów korzeniowych o średnicy ø 1,2 mm, 1,5 mm i 2,0 mm, 
po 1 wiertle o średnicy ø 1,2 mm, 1,5 mm i 2,0 mm, 1 wiertło 
kanałowe ø 0,7 mm, Ceramic Bond 5 ml, 15 Futurabond DC SD, 
Rebilda DC kolor zębiny

ZESTAW GRANDIO SO 5 SO 
5x4g

2601 ZESTAW WKŁADÓW REBILDA 
POST SYSTEM 15szt 

X-TRA BASE
48x0,25g UNIVERSAL

2965

462 zł

 GRATIS:
 Futurabond 

NR Single Doses

NOWOŚĆ

1771

X-TRA BASE
6x2g UNIVERSAL

2970

1 miejsce 
w kategorii 
materiałów 

stomatologicznych 
Expodent 

2011!

NOWOŚĆ

1 119 zł
uniwersalny nano-hybrydowy materiał wypełnieniowy
5 strzykawek 4g (A2, A3, VCA3.25, A3.5, VCA5), kolornik; gratis 50 
Futurabond NR SingleDose, akcesoria

STRZYKAWKA GRANDIO SO 4g

STRZYKAWKA GRANDIO FLOW 2x2g

1 292 zł

światłoutwardzalny kompozyt do wysokoestetycznych 
wypełnień; stabilne i odporne na ścieranie wypełnienia; 
niski skurcz polimeryzacyjny, doskonała polerowalność 
i naturalna fluorescencja
8 strzykawek po 4g: 01, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), 2 strzykaw-
ki po 1,8 g Amaris Flow (HT, HO), akcesoria

lakier zawierający fluor w naturalnym kolorze zęba

TWINKY STAR ZESTAW 
40x0,25g

1680 PROFLUORID VARNISH 
10 ml

AMARIS ZESTAW 8x4g

1 464zł

1267

375 zł
kolorowy, światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy 
na bazie kompomeru z błyszczącym brokatem do wypeł-
nień w zębach mlecznych
40 kaps. 25 g w różnych kolorach, kolornik

OPAKOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
TWINKY STAR 25x0,25g 

255 zł

85 zł

1930

dostępne w kolorach: złoty (1681), zielony (1685), srebrny (1682), poma-
rańczowy (1686), niebieski (1683), lemon (1687) lub jagodowy (1688)

chemoutwardzalny, 
kompozytowy materiał 
do tymczasowych koron 
i mostów

STRUCTUR 2 SC 75g1480 A2, 
1481 A3

248 zł

uniwersalny, kompozytowy materiał wypełniający 
o submikronowej formule wypełniacza

SDR ECO REFILL 50x0,25g606.03.003 4 x SPECTRUM TPH3 
COMPOSITE 4,5g2x DYRACT EXTRA REFIL 20x0,25g 

606.04.901-910

 GRATIS:
 XP Bond 2,5 ml lub 
opakowanie gumek 

Enhance 30 szt.*

1771

665 zł
półpłynny kompozyt do zębów bocznych, który umożliwia 
jednorazowo aplikację warstw grubości 4mm; perfekcyjnie 
adaptuje się do tkanek twardych oraz formówek

3x SDR ECO REFILL 15x0,25g

675 zł

375 zł

495 zł
 GRATIS:

 strzykawkę Ceram.X mono M2 lub 
bond Prime & Bond NT 2,5 ml*

606.03.002

 GRATIS: gratis czwarty 
SDR Eco Refill 15 komp  3=4

 GRATIS:
2 strzykawki 

  Spectrum TPH3 *  

chemoutwardzalny glasjonomer do wypełnień uwalniający fluor
10g proszku, butelka, bloczek do mieszania, miarka

ZESTAW DEZYNFEKCYJNY TOPDENTAL: 

Chlori Spray 5l + Idis 2l + Dis-
-Br 2l + Auto-rinse Weekly 1l

GHM016, 
TOP0027, 
TOP0028, 
TOP1133

3 x GLASJONOMER TGI 
10g

4 x CHUSTECZKI DEZYNFEKCYJNE 
TopDental 100 szt. + PIANKA 

Foamer-San 2l + Foamer-San 200 ml 
ZE SPIENIACZEM  GRATIS:

Auto-rinse Daily 5l

TGI002 Light    
               Yellow 
TGI003 Universal

253 zł
171 zł

spray do dezynfekcji 
Chlori Spray 500 ml

 GRATIS:
 maseczki zielone 
Topdental 50 szt.

3x

Chlori-spray: do szybkiej dezynfekcji powierzchni; Idis: 
do dezynfekcji narzędzi; Dis-Br: do dezynfekcji narzędzi 
obrotowych; Auto-rinse: do mycia i dezynfekcji urządzeń 
aspirujących - ssaków, ślinociągów

chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, 
sprzętu i końcówek stomatologicznych – do wyboru 
alkoholowe lub bezalkoholowe; łagodna pianka do 
czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych
1 pudełko chusteczek 100 szt., 3 uzupełnienia chusteczek 100 szt.; 
Foamer-San 2 l, Foamer-San 200 ml ze spieniaczem

143 zł
 GRATIS:

Ceny mogą ulec zmianie. Oferta ważna do 29.02. 2012 r.

4=6

251 zł

251 zł
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Tropicalgin - alginatowa masa wyciskowa zmieniająca barwę; 
Zident - wytrawiacz stomatologiczny 38% kwas ortofosforowy

2 OPAKOWANIA
 TROPICALGIN 453g

34 zł

PIASEK SCALDENT 250g 
malinowy/miętowy

Oranwash L - korekcyjna C-silikonowa masa wyciskowa; 
Indurent - katalizator do C-silikonowych mas wyciskowych

2 OPAKOWANIA 
ORANWASH L

PX10099

Ceny mogą ulec zmianie. Oferta ważna do 29.02. 2012 r.

żel 35% nadtlenku wodoru do wybielania zębów w gabinecie
1 strzykawka z żelem 5ml, 1 strzykawka  z płynnym koferdamem

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

BIANCO SUPREME HOME 
4x2ml

BIANCO PROTECT 35% 5ml

ZNIECZULENIA FIRMY MOLTENI  
50 ampułek

Citocartin 100 z adrenaliną 1:100 000
Citocartin 200 z adrenaliną 1:200 000

155 zł

ZESTAW ARKON 10x4g06-448

187 zł

 GRATIS: 
żel do znoszenia 
nadwrażliwości 

After Bleaching Care

 GRATIS: żel do znoszenia 
nadwrażliwości 

After Bleaching Care

             ARTYKAINA Z ADRENALINĄ

            MEPIWAKAINA
Mepidont 2%
Mepidont 3%

         LIDOKAINA Z ADRENALINĄ
Xylodont 2% z adrenaliną 1:100 000
Xylodont 2% z adrenaliną 1:80 000
Xylodont 2% z adrenaliną 1:50 000

* przy zakupie 3 opakowań

85 zł*
/opakowanie

uniwersalny, światłoutwardzalny 
kompozyt mikrohybrydowy

strzykawki: A1, A2, A3, A3.5, OA2, OA3, B1, B2, C1, C2, C3, 
D2, D3, I, wytrawiacz 2,6g, bond Masterbond 4ml, gąbki

300 zł

 GRATIS: 
wytrawiacz 13g 

Parosin 2 ml

 GRATIS: 
ZIDENT 2ml

Indurent 60ml 
za 50% ceny

STP035 malinowy
STP036 miętowy

49 zł

super cena!

92 zł

piasek do scalingu o zapachu miętowym lub malinowym

1 miejsce 
w kategorii 
materiałów 

stomatologicznych 
Expodent 

2011!

Bezpieczny uśmiech roztwór gotowy do użycia1 litr koncentratu = 100 litrów roztworu

5 litrów koncentratu = 100 litrów roztworu

ZETA HYGIENE
Zeta Hygiene to kompletna linia preparatów do dezynfekcji i sterylizacji, które 
zaspokajają wszelkie wymagania gabinetów stomatologicznych gwarantując 
bezpieczeństwo pacjentom i lekarzom.

W skład szerokiej linii Zeta Hygiene wchodzą preparaty do: 
- czyszczenia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia medycznego
- mycia i odkażania powierzchni zmywalnych
- dezynfekcji systemów ssących 
- mycia, odkażania i ochrony rąk 
- dezynfekcji wycisków pobranych różnymi masami
- dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi chirurgicznych i obrotowych

Zhermapol Sp. z o.o.
Tel. 22 858 82 72, fax 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

Ceny mogą ulec zmianie. Oferta ważna do 29.02. 2012 r.DENTOMAX NEWS styczeń - luty 201230



separacja wody i powietrza

POMPA SSĄCA HYBIRD 2 
FIRMY METASYS

02010201

dwustopniowy separator amalgamatu ze zintegrowaną 
separacją wody i powietrza; posiada wbudowaną funkcję 
autooczyszczenia co redukuje koszty utrzymania do 
minimum; wersja podłogowa

SEPARATOR AMALGAMATU 
MST 1

 FIRMY METASYS  

01010020

ZINTEGROWANA POMPA 
SSĄCA Z WBUDOWANYM SE-
PARATOREM  AMALGAMATU 

EXCOM ZA1 

02010004

ZAPYTAJ O CENĘ! 

ZAPYTAJ O CENĘ! 

praktyczna aplikacja przy pomocy pędzla; nie pieni się; na bazie 
kwasu cytrynowego i enzymów; rozpuszcza pozostałości krwi, 
śliny i tabletek barwiących; zapobiega powstaniu nowych osa-
dów; biodegradowalny
   płyn MB 500 ml, butelka dozująca, pędzel

ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI METASYS

125 zł

UNITY FRANCUSKIEJ FIRMY  QUETIN/AIREL

separacja wody i powietrza

ZAPYTAJ O CENĘ! 

60010001-BL GREEN&CLEEN M2 INTRO KIT

aktywny, niepieniący się koncentrat do czyszczenia syste-
mów ssących oraz separatorów amalgamatu
podajnik, zestaw 2 płynów (zielony i czerwony) każdy po 480ml

445 zł

 GRATIS: 
środek 

do dezynfekcji 
spluwaczek  
MB 500 ml

60020001 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA 
SPLUWACZEK 

GREEN&CLEAN MB 500ml 

KOLOROWY ZESTAW CROSSTEX

serwety 125 szt., kubeczki 100 szt., maseczki 2x50 szt., pokrowce 2x50 szt.

112 złRÓŻOWY

NIEBIESKI

POMARAŃCZOWY

ZIELONY

ŻÓŁTY

FIOLETOWY

WYBIERZ SWÓJ WŁASNY
ZESTAW KOLORYSTYCZNY 

producent unitów od lat cenionych przez lekarzy w zachodniej Europie, to firma 
innowacyjna i stawiająca na nowoczesność. Produkty tej marki to znakomity 
przykład udanego mariażu - atrakcyjnego design’u, wyjątkowej funkcjonalności 
i gwarantującej wieloletnią trwałość znakomitej jakości wykonania.

UNIT PE8 EVOLUTION

elektronicznie sterowany fotel z pamięcią 5 pozycji fotela (w tym spluwaczkowej), pneumatycznie sterowanym, wielopoło-
żeniowym zagłówkiem artykulacyjnym i łatwą w utrzymaniu czystości, gładką tapicerką, dopasowującą się do kształtu ciała
panel lekarski z możliwością zainstalowania sześciu instrumentów, z bardzo elastycznymi ramionami i długimi ręka-
wami, dotykowym panelem sterującym funkcjami unitu, 3-funkcyjną strzykawką Luzzani, 2 rękawami turbinowymi ze 
światłem, elektrycznym mikrosilnikiem bezszczotkowym Bien Air MX oraz systemem  dezynfekcji końcówek Calbépuls ®
ramię panela lekarskiego zainstalowane pod fotelem co umożliwia szybką i łatwą zmianę z praworęcznego na leworęczny
sterownik nożny do obsługi końcówek i fotela
panel asysty z systemem ssącym wyposażony w: dwa, sterylizowalne przewody ssące (z małą i większą końcówką), 
aluminiową tackę na narzędzia o wymiarach 18x28 cm i 3-funkcyjną strzykawką Luzzani oraz systemem odkażający 
przewody ssące Aspisept,
panel asysty zainstalowany na ramieniu wielopołożeniowym, umożliwiający łatwą zmianę ustawienia
system uzdatniania wody zasilającej unit IGN
fotelik stomatologa

UNIT K2ONE EVOLUTION
ERGONOMIA 
WYDAJNOŚĆ 

 BEZPIECZEŃSTWO

elektronicznie sterowany fotel z pamięcią 5 pozycji fotela 
(w tym spluwaczkowej) z gładką, łatwą w utrzymaniu 
czystości tapicerką
sterownik nożny do obsługi końcówek i fotela
panel lekarski na giętkim ramieniu, z długimi rękawami, 
wielofunkcyjną, sterylizowalną strzykawką metalową, 
rękawem turbinowym ze światłem, mikrosilnikiem elek-
trycznym NSK M40 i skalerem Newtron SATELEC
system wody destylowanej
ceramiczna spluwaczka
napełnianie kubeczka oraz spłukiwanie miski
fotelik stomatologa

Dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa
na oparcie fotela 114 zł

85 zł

85 zł

49 zł

przezroczyste 500 szt.
przezroczyste z klejem 500 szt.

przezroczyste 500 szt.

BFBL
lub BFCL

zmniejszają ryzyko zakażeń krzyżowych!

(przezroczyste)

(przezroczyste)

(przezroczyste)

(przezroczyste)

Maksymalna 
adaptacja do 
metod pracy 

lekarza!

ZAPYTAJ O CENĘ! 

ZAPYTAJ O CENĘ! 

Ceny mogą ulec zmianie. Oferta ważna do 29.02. 2012 r.

Posiadamy 
w ofercie 

separatory
 obsługujących

 kilka stanowisk

300 zł
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Paulina Chajewska
tel. 668 343 391
paulina@dentomax.pl 

dentomax@dentomax.pl 

Panda to podstawa wyposażenia wielostanowisko-
wych, nowoczesnych klinik i niewielkich, jednofote-
lowych praktyk.

Jest wybierana zarówno przez doświadczonych 
stomatologów, jak i młodych lekarzy, z dużych 
aglomeracji i niewielkich miasteczek.

Możliwość zainstalowania w unicie dowolnego, 
dodatkowego wyposażenia zgodnie z wymaganiami 
lekarza, w tym również separatora amalgamatu !

Magdalena Cugowska
tel. 664 999 488
magdalena@dentomax.pl

PANDA 
ERGONOMIC 
PREMIUM

Aż 3 lata 
gwarancji!

UNIT Z DIODOWĄ 
 LAMPĄ OPERACYJNĄ

21 000 zł

22 000 zł


