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Dentomax z certyfikatem Kavo

Kazimierz Klimczuk
właściciel DENTOMAX sp. k.

w numerze:

Witamy w Nowym Roku!
Oddajemy w Państwa ręce noworoczne wydanie Dentomax News. Po kilkumiesięcznej przerwie
wracamy do Państwa ze zdwojoną energią, pasją i siłą do działania! Od naszego ostatniego
spotkania na łamach, minęło już wszakże kilka miesięcy. W tym czasie sporo się wydarzyło.
Największym zdarzeniem wartym podkreślenia było oczywiście zwarcie umowy dystrybucyjnej
z globalnym gigantem Kavo. Co poza tym? Partnerowaliśmy w kolejnej edycji organizowanego
przez regionalny Kurier Poranny plebiscytu, w którym czytelnicy wybierali Lekarza i Lekarza
Dentystę Roku 2013. Była to kolejna edycja i kolejna z naszym udziałem.
O tych wszystkich zdarzeniach przeczytacie oczywiście na naszych łamach.

Wydawca:
Dentomax Klimczuk i Wspólnicy sp. k.
Adres wydawcy:
ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok
tel. 85 740 36 90–95, fax. 85 740 36 98
email: dentomax@dentomax.pl
www.dentomax.pl
Redaktor naczelny:
Janusz Mroczkowski, Agencja Publicum
tel. 501 03 58 53, pr@publicum.pl
www.publicum.pl
Reklama i marketing:
email: dentomax@dentomax.pl

Co jeszcze w nowym numerze? Sporo miejsca poświęcamy urządzeniom z naszej oferty. Opisujemy pantomografy, mikroskopy i kilka ciekawych propozycji materiałów. Szczegóły wewnątrz
numeru. Zapraszamy do lektury subiektywnego przeglądu newsów pochodzących z portalu
Dentonet, który jest partnerem tego stałego, a cieszącego się niesłabnącą popularnością działu.
Tym razem wybraliśmy dla was trzy elektryzujące informacje: zdaniem Głównego Inspektora
Sanitarnego przedszkolaki powinny szczotkować zęby po każdym posiłku i w tym celu przedszkola muszą stworzyć do tego odpowiednie warunki. Poza tym, piszemy o przysługującym nam
prawie do złożenia prośby o interpretację – w kontekście „nowych: paragonów stomatologicznych. Naszą uwagę zwróciła także informacja o prognozowanym ożywieniu w branży sprzętu
medycznego.
Ponadto, zapraszamy do lektury naszych stałych rubryk – a w szczególności do działu Badamy
Trendy. W numerze pod lupę bierzemy urządzenie Multisteril firmy Tecno – Gaz, nazywane
przez wielu, dość pieszczotliwie „automatyczną asystentką”. Dlaczego sprzęt zawdzięcza sobie
taki właśnie przydomek, dowiecie się z tekstu „Multisteril doceni każdy dentysta”.
Korzystając z okazji, w imieniu własnym, całego zespołu Dentomaxu oraz naszych współpracowników, życzymy Wam wszystkiego co tylko najlepsze w całym 2014 roku, niech nie opuszcza Was pomyślność, optymizm i wiara w to, co robicie! Dziękujemy za kolejny rok razem.
Dokładamy wszelkich starań, aby zmieniać się na lepsze – dla Was!

Nakład: 2500 egzemplarzy.

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

Dentomax z certyfikatem
dystrybucyjnym KaVo

Rok 2013 był dla spółki Dentomax przełomowy. We wrześniu 2013 roku
podpisano umowę o współpracy z jednym z czołowych producentów
sprzętu i urządzeń medycznych Kavo. Dzięki temu, Dentomax stał się
oficjalnym, certyfikowanym dystrybutorem KaVo w Polsce.

P

rodukty marki KaVo są znane i cenione
przez dentystów niemal na całym świecie.
Nie inaczej jest w Polsce, gdzie po urządzenia tej firmy sięgają najlepsze rodzime kliniki stomatologiczne. Co ciekawe, choć sprzęt
tej firmy nie należy do najtańszych, to cieszy się
niesłabnącą popularnością. Wszystko za sprawą
jakości i technologii użytych do ich wytworzenia.
- To dla nas wielki powód do satysfakcji, że
doprowadziliśmy do zawarcia umowy z tym
światowym gigantem. Choć oczywiście nie
jesteśmy jedyną firmą w kraju, która w swojej
ofercie może pochwalić się dystrybucją produktów tej marki, ale w ten sposób dołączyliśmy do
czołówki – mówi Kazimierz Klimczuk, założyciel Dentomaxu
Dzięki umowie dystrybucyjnej w zdecydowany sposób poszerzyła się oferta Dentomaxu.
Co ciekawe, rozpoczęcie współpracy z Kavo
zostało bardzo dobrze przyjęte przez dotychczasowych klientów spółki. Wielu spośród

nich wyrażało zainteresowanie tymi wyrobami.
Teraz, wskutek zawartego porozumienia, produkty KaVo są więc już dostępne na miejscu,
w Dentomaxie.
KaVo to jeden z liderów branży. Jej historia
sięga 1909 roku. Dziś posiada liczne przedstawicielstwa w wielu krajach na całym świecie.
Urządzenia firmy są wytwarzane w zakładach w
Niemczech, we Włoszech i Brazylii. Jak podaje
oficjalna strona korporacji, kompanie, zakłady
produkcyjne, gabinety pokazowe, wyposażanie
akademii medycznych, a także instrumenty stomatologiczne i systemy leczenia oraz wyposażenie gabinetów produkcji KaVo obecne są we
wszystkich krajach świata.
KaVo wytwarza instrumenty, produkty do
diagnostyki stomatologicznej, urządzenia do
laseroterapii, wyposażenie gabinetów, unity
stomatologiczne, urządzenia radiologiczne, mikroskopy czy systemy CAD/CAM. Do najpopularniejszych marek należy m.in. linia unitów
Estetica, sprzęt radiologiczny Gendex czy cenio-

ne przez specjalistów w wielu zakątkach globu
mikroskopy Leica.
KaVo specjalizuje się w produkcji instrumentów stomatologicznych – m.in. kątnic i prostnic
- precyzyjnych narzędzi do preparacji tkanek
zębów w pełnym zakresie wskazań klinicznych.
Wyroby te cechuje znaczna moc, cicha praca o
ograniczonym poziomie wibracji, precyzyjne
wykonanie. Turbiny GENTLEforce pokryte są
specjalną warstwą zapewniającą pewny i wygodny uchwyt, z własnym źródłem światła oraz
dużą zdolnością cięcia tkanek.
KaVo znane jest przede wszystkim dzięki
swoim niezawodnym unitom stomatologicznym.
Szeroki wybór różnych modeli wyposażenia
pozwala na dopasowanie go do rodzaju wykonywanych w gabinecie zabiegów, przy pełnym
komforcie pracy lekarza i pacjenta. Unity charakteryzują się intuicyjną, wręcz prostą obsługą,
dużą żywotnością podzespołów, rozbudowanym
wyposażeniem podstawowym i dodatkowym,
zapewniającym m. in. ścisłą higienę pracy.
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Halo! Co w branży?

Przegląd newsów
z portalu Dentonet.pl

Przedszkolaki powinny
szczotkować zęby
po każdym posiłku
Główny Inspektor Sanitarny na podstawie
przeprowadzonych badań epidemiologicznych
pt „Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby
profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 lat
w Polsce” zaleca, aby dzieci w przedszkolach
w wieku do lat sześciu szczotkowały zęby po
każdym posiłku. Jak pokazały badania, tylko
14,4% dzieci w wieku do lat sześciu nie ma
próchnicy. (...)
Główny Inspektor Sanitarny chce, by w
przedszkolach zostały stworzone warunki do
szczotkowania zębów po każdym posiłku. W
tym celu trzeba przygotować odpowiednio łazienki oraz przestrzegaćokreślonych zasad (…).
GIS zaleca także przeprowadzanie akcji
profilaktycznych, które mają na celu uświadomić nie tylko dzieciom, ale także rodzicom,
jak ważna jest higiena jamy ustnej i kształtowanie odpowiednich nawyków. Akcje powinny być przeprowadzane grupowo oraz indywidualnie.
Źrdóło: Dentonet.
Tytuł oryginalny: GIS: dzieci powinny
szczotkować zęby po każdym posiłku

Paragony „po nowemu”?
Zapytaj fiskusa
jak to zrobić!
Mimo nacisków Naczelnej Izby Lekarskiej,
która już kilkukrotnie domagała się od Ministerstwa Finansów uściślenia zasad wprowadzania nazw na paragonach wystawianych
przez stomatologów, fiskus poprzestaje na
ogólnikowych wyjaśnieniach i – jak na razie –
nie ma zamiaru zająć bardziej jednoznacznego
stanowiska. W tej sytuacji NIL podpowiada, iż
każdy dentysta może skorzystać z przysługującego mu prawa i zwrócić się do MF o wydanie
indywidualnej interpretacji. (...)
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Pamiętajmy, iż wniosek powinien dotyczyć
tylko jednej sprawy. Może odnosić się do zdarzeń już zaistniałych lub też do zdarzeń dopiero planowanych. Wniosek w formie pisemnej
należy dostarczyć do właściwej dla miejsca
zamieszkania Izby Skarbowej. (...)
Wydanie indywidualnej interpretacji wiąże
się – jak dotąd – z niewielkimi kosztami. Opłata
wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub
zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem
wniosku (jeżeli więc w jednym wniosku prosimy
fiskusa o zajęcie stanowiska w np. trzech różnych
kwestiach, musimy stosownie powiększyć opłatę). Co prawda Minister Finansów zamierzał podnieść stawkę za rozpatrzenie wniosku do 1000 zł,
jednak póki co ten pomysł nie został wdrożony
w życie. (...)
Dużą zaletą interpretacji indywidualnej jest
fakt, że zastosowanie się do niej nie może wywołać negatywnych skutków po stronie podatnika. Ochrona obowiązuje od momentu otrzymania interpretacji do momentu jej uchylenia przez
sąd bądź zmiany przepisów. Oznacza to, że stosując się do indywidualnej interpretacji podatkowej, możemy uniknąć zapłaty podatku, karnych
odsetek oraz poniesienia sankcji wynikających z
Kodeksu Karno-Skarbowego.
Pamiętajmy jednak, iż indywidualna interpretacja z założenia chroni tylko i wyłącznie
osobę, która o nią wnioskowała i nie stanowi
ochrony dla innych podatników. Niemniej w
praktyce często się zdarza, że poszczególne
urzędy skarbowe przy wydawaniu decyzji biorą
pod uwagę podane w niej stanowisko.
Źródło: Dentonet.
Tytuł oryginalny Zapytaj skarbówkę
o nazwy na paragonach

W 2014 rynek
sprzętu medycznego
znów o(d)żyje?
Rok 2013 był nie najlepszy dla dynamiki
sprzętu medycznego w Polsce. Wszystko przez
przerwę, jaka miała miejsce w finansowaniu

unijnym oraz zakończenie takich projektów, jak
Regionalne Programy Operacyjne oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Również zadłużenie placówek medycznych
nie wpłynęło dobrze na rynek sprzętu medycznego. Placówki unikały inwestycji i starały się
wyjść z długów. Część z nich, chcąc uniknąć
przymusowej komercjalizacji, chciała ograniczyć koszty, aby bilans jednostek nie okazał
się ujemny. Oszczędzały również samorządy,
które wydawały coraz mniej na zakup środków
trwałych w szpitalach.
Obecny raport przeprowadzony przez PMR
„Rynek Sprzętu Medycznego w Polsce 2013.
Prognozy rozwoju na lata 2013–2016”, pokazuje, że rok 2014 będzie już znacznie lepszy
dla rynku sprzętu medycznego i do 2016 roku
będzie on wzrastał.
Na wzrost dynamiki rynku będzie miała niewątpliwie wpływ nowa transza dofinansowań
unijnych. Pozwoli to na zwiększenie zakupów
sprzętu medycznego przez placówki zdrowotne. A zapotrzebowanie na sprzęt zarówno
w szpitalach, jak i innych placówkach opieki
zdrowotnej oraz ośrodkach naukowo-badawczych jest coraz większe.
Zgodnie z prognozami dynamika rynku
sprzętu medycznego w Polsce w 2014 roku
ma wzrosnąć o 3% i wzrastać w kolejnych latach aż do 2016 roku. Oznacza to, że w 2014
roku rynek sprzętu medycznego wzrośnie do
wartości 4,13 mld zł. Tak mały wzrost rozczarowuje jednak ekspertów, którzy jeszcze kilka lat temu prognozowali go na kilkadziesiąt
procent. Rynek uspokaja się i stabilizuje, co
oznacza, że chociaż w kolejnych latach będziemy notować wzrost będzie on zaledwie
kilkuprocentowy.
Źródło: Dentonet.
Tytuł oryginalny: Wzrost rynku sprzętu
medycznego w 2014

Partnerem przeglądu informacji z rynku
stomatologicznego jest portal Dentonet.pl

aktualności

Nagroda
Pride Institute’s
za najlepszą
technologię

N

owe rozwiązanie: GendexScatterReduction Technology ( SRT ) otrzymało uznanie za wyróżniającą się technologię.
Firma Gendex, twórca urządzenia GXDP-700
™ z technologią stożkowej wiązki promieniowania, została uhonorowana nagrodą PrideInstitute’s Best of Class Technology 2013 za swoje
rozwiązanie technologiczne SRT™ - System
Redukcji Artefaktów (Scatter Reduction Technology). Nagroda przyznawana jest produktom,
które wykazują się doskonałością w swojej kategorii.

SRT™ - technologia optymalizacji obrazu
tomograficznego z większą przejrzystością i
szczegółowością wokół materiału powodującego rozproszenie.
Korzystając z SRT, lekarze są w stanie zredukować artefakty powodowane przez metalowe
lub nieprzepuszczające fal radiowych obiekty,
takie jak rekonstrukcje np.wypełnieniaendodontyczne i implanty. Gdy wskazane jest badanie w pobliżu obszaru, w którym występują
materiały mogące wywołać rozproszenie wiązki, użytkownik musi jedynie wybrać przycisk
SRT na ekranie dotykowym GXDP -700, by
wykorzystać tę nową technologię optymalizacji. Technologia SRT oferuje znaczną poprawę
jakości obrazu dla różnych rodzajów miejsc
badania od wskazań endodontycznych do
rozległych miejsc po implantacji tym samym
zwiększającmożliwościdiagnostyczneurządzeniaGXDP-700 ™.

Pozwolono również ograniczyć lekarzom
dawkę promieniowania, redukując przy tym w
znaczny sposób artefakty.
Co więcej, skoncentrowane pole widzenia w
tym systemie daje użytkownikowi kontrolę nad
wielkością obszaru poddanego dawce promieniowania.
Filozofia projektowania GENDEX koncentruje się na dostarczaniu innowacji technicznych
z myślą o lekarzach i pacjentach, a wprowadzenietechnologii SRT do platformy GXDP - 700™
jest przykładem takiej myśli.
Bogata historia firmy w zakresie innowacji,
połączona z głębokim oddaniem dla dostarczania produktów przekraczających potrzeby stomatologów, spowodowały uznanie Gendex za
globalnego lidera w dziedzinie radiologii stomatologicznej.
Dowiedz się więcej na temat pełnej linii produktów Gendex na stronie: www.gendex.com.

Dentomax wspiera plebiscyt „Lekarz Roku 2013”

P

od koniec listopada poznaliśmy lekarzy i
pielęgniarki roku 2013. To doroczny plebiscyt organizowany przez Kurier Poranny (a wcześniej Gazetę Współczesną), w którym
czytelnicy wybierają najlepszych lekarzy, pielęgniarki i przychodnie lekarskie.
Była to edycja dość szczególna, zwłaszcza
dla branży stomatologicznej. Nie bez satysfakcji
informujemy, że dzięki naszym apelom organizatorzy postanowili rozszerzyć dotychczasową
kategorię lekarz roku o dodatkową: lekarz dentysta. To wyraźny ukłon w stronę wyjątkowo
licznie reprezentowanej w regionie grupy stomatologów. Dentomax, z niewielkimi przerwami, jest od początku partnerem tego wydarzenia.
W głosowaniu czytelników oddano aż 38 tysięcy smsów i wypełniono 1700 kuponów.
- Z satysfakcją przyjęliśmy propozycję udziału w tym ważnym przedsięwzięciu. Dzięki takim

działaniom mogliśmy poznać zupełnie wyjątkowych lekarzy, którzy na co dzień dbają o zdrowie nasze i naszych bliskich. Z takimi lekarzami
można chorować! - przyznał Kazimierz Klimczuk, właściciel spółki.
W tegorocznej edycji wzięło udział 30 lekarzy różnych specjalności, 14 stomatologów, 9
pielęgniarek i położnych oraz 10 przychodni.
Podczas uroczystej gali w Pałacu Branickich
odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i
wręczenie nagród zwycięzcom w kategoriach:
Lekarza, Lekarza Stomatologa, Pielęgniarki/Położnej i Przychodni Rodzinnej Roku 2013.
Tytuł Lekarza Roku 2013 otrzymała białostocka lekarka laryngolog, Alicja Finkiewicz-Petersen.
Dwa kolejne miejsce przypadły białostockim
kardiologom: dr Piotrowi Szymczakowi i dr
Bogdanowi Galarowi. W kategorii Stomatolog

Roku najwięcej głosów otrzymała Agnieszka
Szyłak-Łysoń, za nią znalazły się Krystyna Korycka i Alicja Dudka-Chaberska.
W grupie Pielęgniarka/Położna Roku wygrały Marianna Popławłska, Teresa Markowska i Bożena Sołowiej.
Natomiast w kategorii Przychodnia Rodzinna Roku największe poparcie zdobyło
Centrum Zdrowia Medycyna, Twój Lekarz
Rodzinny i Przychodnia Rodzinna Bartnicka-Boużyk-Masłowska, Dolińska.
Patronem wydarzenia było Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów. Dentomax ufundował
wszystkim zwycięzcom nagrody w postaci specjalnych voucherów do zrealizowania w firmowym sklepie.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w
szczególności zwycięzcom każdej z kategorii!
Do zobaczenia już za rok!
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KaVo DIAGNOcam
próchnica widoczna
na pierwszy rzut oka
Nadrzędnym celem przyświecającym twórcom
DIAGNOcam firmy KaVo było połączenie
zapewniające z jednej strony prostotę obsługi,
z drugiej zaś – imponujące rezultaty.
Patrząc na specyfikę i możliwości prezentowanego
urządzenia z całą pewnością możemy stwierdzić,
że zamierzenia te udało się zrealizować w 100%.

6
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aVo DIAGNOcam pozwala bowiem uzyskiwać diagnostyczny obraz tkanek zęba
niemalże natychmiastowo, bez konieczności stosowania promieni rentgenowskich.
Urządzenie wykorzystuje struktury zębów do
przewodzenia światła rejestrowanego przez
kamerę, co w konsekwencji ułatwia lekarzom
wykrywanie próchnicy.

Diagnostyka bez rentgena
Najnowsza propozycja firmy KaVo, dzięki
zastosowaniu nowoczesnej jakości obrazu, w
znaczący sposób zwiększa zatem bezpieczeństwo i pewność diagnostyki. Narzędzie umożliwia dotarcie do szczegółów struktury zębów,
w tym np. do powierzchni zaatakowanych przez
bakterie lub pęknięć niewidocznych zazwyczaj
przy innych metodach.
Oprócz tego, DIAGNOcam ułatwia także
wykrywanie próchnicy w obrębie powierzchni
gładkich, stycznych i zgryzowych oraz – w zależności od rozmiaru wypełnienia – diagnozowanie próchnicy wtórnej.

badamy trendy
Co równie istotne, dzięki zastosowaniu techniki DIFOTI (Digital Imaging Fiberoptic Transillumination) proces ten odbywa się bez narażania pacjenta na promieniowanie rentgenowskie.
W praktyce światło lasera penetruje struktury zęba, po czym przechodzi do kamery.
Obszary zaatakowane przez próchnicę zaburzają proces przechodzenia światła, co skutkuje wyraźnie widocznymi, ciemniejszymi
miejscami. Dzięki temu, że kamera cyfrowa
obraz tkanek rejestruje w czasie rzeczywistym, próchnica staje się widoczna już na
pierwszy rzut oka.

Obraz, który edukuje
Diagnostyka bez konieczności stosowania
rentgena z całą pewnością znajdzie zastosowanie szczególnie w przypadku dużo bardziej
wymagających pacjentów: dzieci czy kobiet w
ciąży. KaVo DIAGNOcam może być bowiem
używane z dowolną długością i częstotliwością.
Dodatkowo, jakość i przejrzystość uzyskiwanych w ten sposób obrazów stanowi silny argument
w trosce o edukację leczonych – wszak nie od dziś
wiadomo, że świadomi pacjenci dużo chętniej i
częściej przychodzą do stomatologów. Rezultaty obrazowania prezentowane bezpośrednio na
ekranie komputera pomagają zrozumieć istotność
podejmowanych działań, a możliwości zapisu i wydruku pozwalają na wykorzystywanie ich podczas
regularnych kontroli i mierzenia postępów.
Nic nie stoi również na przeszkodzie, by
urządzenie firmy KaVo wykorzystywać jako zabezpieczenie, a nawet rozszerzenie diagnostyki
rentgenowskiej. DIAGNOcam szczegółowo pokazuje naddziąsłowe struktury zębów, co umożliwia bardzo wczesne wykrywanie próchnicy i
jej profilaktyczne, minimalnie inwazyjne i prawie bezbolesne leczenie.

Komfort dla lekarzy
Producent urządzenia zadbał jednak o wygodę nie tylko leczonych, ale i samych stomatologów. Narzędzie, dzięki możliwości przeprowadzenia diagnostyki bezpośrednio przy fotelu
pacjenta i niezwykle prostej, intuicyjnej obsłudze zapewnia, docenianą w każdym gabinecie,
istotną oszczędność czasu.
DIAGNOcam doskonale wpisuje się zatem
w procedury zabiegowe i może zostać wykorzystane w zasadzie dowolnym momencie –
zwłaszcza, że nie jest przy tym niezbędne wcześniejsze czyszczenie zębów.
Wszystko to sprawia, że produkt firmy KaVo
śmiało można uznać za narzędzie wyznaczające nowe kierunki w diagnozowaniu i leczeniu
próchnicy.
DIAGNOcam
Cena: 19 900 zł

Nowoczesna forma
ergonomii

P

rodukty oferowane przez Leica Microsystems zna i ceni wielu lekarzy na całym
świecie. To wieloletnie doświadczenie
i specjalistyczna, stale pogłębiana wiedza pozwoliły firmie stworzyć M320 F12 – nowy
mikroskop dedykowany dla lekarzy dentystów,
stawiający czoła problemom napotykanym w
nowoczesnej diagnostyce stomatologicznej.
Cechą charakterystyczną całej oferty niemieckiego przedsiębiorstwa jest ponadprzeciętna jakość zarówno wykonania, jak i zastosowanych
podzespołów. Dzięki temu układy optyczne wykorzystywane w mikroskopach Leica gwarantują uzyskiwanie czystych, wolnych od aberracji
sferycznej i chromatycznej obrazów.
Nie inaczej jest w przypadku nowego urządzenia skierowanego bezpośrednio do stomatologów. Optyka w nim użyta pozwala bowiem na
dostrzeżenie szczegółów niewidocznych gołym
okiem.
M320 F12 wyróżnia przede wszystkim zastosowanie technologii LED, dostarczającej więcej
światła przy zachowaniu idealnej głębi ostrości,
co przekłada się na dużą precyzję chirurgii stomatologicznej. Korzystanie z tego rozwiązania
sprawia, że nie potrzebujemy dodatkowego czasu na rozgrzanie świetlówek, LED daje bowiem
100% światła od razu po jego włączeniu.
Nie bez znaczenia pozostają tu także większa
efektywność pracy, zadowolenie pacjentów z
powodu wykonywania wszystkich zabiegów w
jednym miejscu oraz lepsze rezultaty leczenia.

Zapis i przechowywanie danych
Stale rosnąca potrzeba informacji stawia przed
lekarzami coraz to wyższe wymagania. Do ich
spełnienia niezbędne są nowe możliwości zapisu

danych i kompletowania kart pacjentów.
Mając na uwadze owe zmieniające się uwarunkowania, mikroskop firmy Leica został wyposażony w zintegrowaną kamerę HD i system
rejestrowania zdjęć w wielkości 3MG oraz
filmów MPEG-4 (1280 x 720p). Wszystkie te
informacje przechowywane są na wewnętrznej
karcie pamięci SD.
Technologia obrazowania omawianych systemów optycznych pozawala również na dzielenie się danymi, co sprawdza się zwłaszcza w
przypadku konsultacji, zapisywania ich w karcie
pacjenta czy analizy przypadków klinicznych
podczas szkoleń.
Obrazowanie tego typu zapewnia także nowe
standardy w sposobie przechowywania dokumentów medycznych, a zdalne sterowanie ułatwia proces zarządzania plikami i pozwala na
utrzymywanie całej dokumentacji w rozsądnej i
uporządkowanej formie.

Obsługa i design
Mikroskop M320 F12 to jednak produkt
nie tylko funkcjonalny, ale i prosty w obsłudze. Oprócz tego, jego ergonomiczna obudowa
ułatwia utrzymywanie higieny – całe okablowanie poprowadzono wewnątrz urządzenia,
powierzchnia pokryta została specjalną antybakteryjną powłoką, a uchwyty mogą być w każdej
chwili zdjęte i poddane sterylizacji.
Tworząc ofertę dedykowaną dla stomatologów producent wziął również pod uwagę estetykę wykonania. Nowoczesne podzespoły i
wygodę użytkowania M320 F12 dopełnia więc
surowy, a jednocześnie elegancki i innowacyjny
design urządzenia idealnie komponujący się z
nowoczesnymi wnętrzami gabinetów.
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Na chorobę
ci buty!
Chyba nikt nie jest wstanie policzyć, a do tego
precyzyjnie wskazać rodzajów bakterii codziennie
przenoszonych przez obuwie. Buty, nawet te
świeżo wypastowane i lśniące pozostają zawsze
siedliskiem zarazków. Przekraczając próg
kliniki, pacjenci przychodzą zatem do lekarza
nie tylko z określoną dolegliwością, ale także
– z zarazkami - na butach.

G

abinet lekarski – niezależnie od rodzaju
specjalizacji czy specyfiki to miejsce,
które z zasady powinno odznaczać się
czystością i sterylnością. Wymagają tego zresztą
odpowiednie przepisy. Ale w praktyce, nie da się
przecież utrzymać w należytym stanie sterylności podłogi, „obdeptanej” codziennie przez kilkadziesiąt par pełnych bakterii butów.
Z drugiej strony, gabinet lekarski to przestrzeń,
do którego z zasady nie trafiają ludzie zdrowi, a
osoby cierpiące na różne – czasem wyjątkowo
niebezpieczne – choroby. Dlatego wychodzący z
gabinetu pacjent, „zabiera” jednocześnie ze sobą
całą gamę dodatkowych bakterii do domu.
Z tego właśnie względu, tak częstym widokiem na korytarzach niejednego szpitala w kraju
jest automat z jednorazowymi ochraniaczami
na obuwie. Te zaś, powszechnie spotykane w

polskich oddziałach, bardziej swoim wyglądem
przypominają jednorazowe „foliówki”, w które
pakujemy zakupy w supermarkecie, niż profesjonalną barierę mającą nas uchronić przez zarazkami.
Chyba też każdy był świadkiem sytuacji, w
której odwiedzająca chorego w szpitalu, wyjątkowo elegancka, a do tego szalenie „praktyczna”
Pani wyjmuje z gustownej torebki wielokrotnie
wcześniej już używane „jednorazowe” ochraniacze na buty. Stosowanie tego typu ochraniaczy
ma więc niewiele wspólnego nie tylko z zasadami higieny ale i zdrowego rozsądku.
Zakładanie standardowych ochraniaczy jest
przy tym niewygodne, szczególnie dla osób starszych lub cierpiących na schorzenia kręgosłupa.
Alternatywą dla tego tradycyjnego rozwiązania może być dostępny od niedawna na ryn-

Wystarczy postawić stopę na urządzeniu, a w kilka chwil but zostanie
owinięty szczelną warstwą folii

8
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ku automatyczny system ochraniaczy na buty
ORMA włoskiej firmy Tecno-Gaz.
W systemie wykorzystuje się rolkę folii termokurczliwej, która automatycznie nakłada folię na
but, dopasowując się do jego kształtu i rozmiaru,
tworząc w ten sposób absolutną barierę izolacyjną dla wszelkich bakterii. Co ważne, tak szczelnie
owinięty but nie powoduje dyskomfortu w poruszaniu się po zwykle śliskich korytarzach wyłożonych terakotą lub specjalnym gumoleum.
Dzięki swoim zaletom system Orma tworzy
pozytywny wizerunek kliniki w oczach pacjentów. Przede wszystkim jednak, zwiększa higienę gabinetów, a jednocześnie realnie obniża
koszty funkcjonowania w tym zakresie.
System ORMA jest dostępny u dystrybutora
produktów Tecno – Gaz w Polsce, firmie Dentomax.

System ORMA to wygoda, bezpieczeństwo i oszczędność

ORMA
Automatyczny system
ochraniaczy na buty
Jedna rolka folii:
Automatycznie nakłada folię na buty dopasowując
się do jego kształtu i tworzy barierę izolacyjną,
która nie utrudnia poruszania się.
Nie wymaga specjalnych ochraniaczy
lecz wykorzystuje rolkę folii termokurczliwej.

400 metrów
około

1000 butów
Koszt jednej pary
butów:

Tworzy pozytywny wizerunek gabinetów.
Pozwala utrzymać najwyższy poziom czystości
i higieny, a przy tym jest proste w obsłudze.
Obniża koszty zarówno personalne jak i środków
czystości.

Niezbędny w każdym gabinecie

0,35 zł
Dane techniczne:
Zasilanie: 230±10 % VAC
Częstotliwość: 50-60 Hz
Moc: 1300 W
Waga: 22 kg
Wymiary: 445/330/800 mm

Cena: 4999 zł
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Multisteril doceni
Codzienność gabinetu stomatologicznego to nieustająca walka z czasem, presją
i stresem. Wielkie znaczenie w zachowaniu odpowiedniej jakości i poziomu
funkcjonowania praktyki ma utrzymanie ładu, porządku i organizacji. O urządzeniu,
które stworzyli inżynierowie z Toskanii, można z całą pewnością powiedzieć jedno
– to znakomita inwestycja, która nawet w średniej wielkości gabinecie zwraca się
już nawet po roku. Mowa o Multisteril firmy Tecno – Gaz, który przez wielu określany
jest jako automatyczna asystentka.

Fot. ElmaDent Ełk. lek. stom. Małgorzata Baka

U

rządzenie zyskało sobie ten niecodzienny przydomek, bo automatycznie wykonuje procedury związane z przygotowaniem narzędzi do sterylizacji, a które zwykle
przeprowadza właśnie asystentka. Zaprojektowane przez Tecno Gaz urządzenie jest rewolucyjne, automatyczne i unikatowe na świecie.
Realizuje wstępne etapy cyklu sterylizacyjnego
w całkowitej zgodzie z procedurami, bez interwencji operatora. Bez ryzyka błędu personelu
oraz znacznie skracając czas potrzebny do przygotowania narzędzi do sterylizacji.
- Nie wyobrażam sobie funkcjonowania moich gabinetów bez tych urządzeń. To znakomite
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rozwiązanie, które pozwala na znaczne oszczędności i usprawnia działanie praktyki – przyznaje
ełcka ortodonta doktor Małgorzata Baka.

Oszczędza miejsce i czas
Wśród jego zalet w pierwszej kolejności specjalistka wymienia przede wszystkim znaczną
oszczędność miejsca i czasu.
- Do tej pory poszczególne etapy wstępne
odbywały się przy użyciu kilku instrumentów.
Wszystko też musiała wykonywać i nadzorować
asystentka. Teraz to samo robi za nią Multisteril.
Po drugie, to kwestia czasu. Podczas gdy

sprzęt przeprowadza kolejne procedury, asystentka może skupić się na innych czynnościach,
bez potrzeby rozpraszania swojej uwagi i energii. Krótko mówiąc Multisteril pozwala na większą efektywność pracy i gospodarowanie personelem - dodaje.
- Podobnie jak wiele gabinetów borykaliśmy
się z postępującą korozją narzędzi. Przyczyna
tkwiła w niewłaściwym suszeniu. Aby uniknąć
rdzy używaliśmy do mycia wody destylowanej.
Zaś suszenie odbywało się tradycyjnie. Zakup
wody to kolejne koszty. Korzystniejszym rozwiązaniem jest zakup destylarki, ale to powoduje, że
w gabinecie przybywa nam następne urządzenie,

badamy trendy

każdy dentysta
które trzeba konserwować. Jak widać tradycyjny
sposób mycia i suszenia jest mało efektywny i
drogi. Włoski sprzęt ma wbudowaną silną grzałkę, dzięki której narzędzia w krótkim czasie są
idealnie suche i gotowe do pakietowania. W ten
sposób znaleźliśmy rozsądne rozwiązanie kolejnego problemu – uważa doktor Baka.
Zdaniem specjalistów, to pierwsze urządzenie
wielofunkcyjne, które automatycznie wykonuje najbardziej krytyczne i skomplikowane fazy
cyklu sterylizacji. Jego obsługa jest przy tym
banalnie prosta.
- Wystarczy umieścić instrumenty w specjalnej
wanience, a Multisteril automatycznie przeprowadzi dezynfekcję, płukanie, czyszczenie ultradźwiękowe i suszenie. Bez dotykania czegokolwiek, bez
pomocy użytkownika, bez zewnętrznego zanieczyszczenia. Tak by procedury zostały wykonane
prawidłowo, bez błędów lub zaniedbań.

Bezobsługowo i bezpiecznie
Ponadto, ponieważ skażone materiały nie są
obsługiwane lub przenoszone ręcznie unika się
wypadków w miejscu pracy, a wszystkie procesy są zarządzane automatycznie, które nie wymagają uwagi się ze strony operatora.

Cały proces wyklucza stałą obecność operatora, dozowanie płynów jest automatycznie, a na
koniec cyklu nie wymagane jest czyszczenie czy
dezynfekcja. Prowadzi to – o czym mówiła doktor
Małgorzata Baka, do dużych oszczędności czasu i
kosztów ogólnych. Zakup urządzenia zwraca się w
krótkim czasie. Można mieć całkowitą pewność,
że protokół sterylizacji jest realizowany prawidłowo, zgodnie z procedurami i wytycznymi.

Zaawansowana technologia
- Multisteril jest podłączony do odpływu, zasilania i wody. To wszystko. Urządzenie nie wymaga żadnych dodatkowych, specjalnych instalacji. Jest wyposażony w wewnętrzny zbiornik
na płyn do czyszczenia ultradźwiękowego, który
podawany jest automatycznie przez system. Dodatkowo wewnątrz obudowy zamontowano kosz
na instrumenty o pojemności 4,5 litra. Wyrafinowana elektronika steruje i zarządza funkcjami urządzenia oraz oferuje wybór jednego z 3
programów. Obsługa jest intuicyjna – zachwala
Paweł Aleksiejuk, kierownik serwisu w Dentomaxie.
Multisteril firmy Tecno-Gaz
Cena: 13 500 zł

Multisteril
– krok po kroku:
Dezynfekcja - po włożeniu instrumentów i zamknięciu pokrywy, materiały
zostają poddane działaniu roztworu do
dezynfekcji instrumentów;
Czyszczenie - urządzenie automatycznie rozpoczyna fazę czyszczenia ultradźwiękowego, która trwa przez ustawiony wcześniej czas;
Płukanie - Po etapie czyszczenia, płyn
z wanienki jest usuwany i rozpoczyna
się faza płukania przy użyciu strumieni
wody pod ciśnieniem
Suszenie - po fazie płukania następuje
faza suszenia przy użyciu ciepłego powietrza
Koniec procesu - sprzęt emituje sygnał
dźwiękowy po zakończeniu cyklu. Instrumenty są gotowe do pakietowania.

Czyste przewody końcówek – warto o nich pamiętać

J

ednym z podstawowych elementów z zakresu konserwacji końcówek unitu powinna być systematyczna
dezynfekcja przewodów łączących je z unitem. Często o tym zapominamy, a przecież tam również mogą – i
w istocie znajdują się – liczne zanieczyszczenia, bakterie
i wirusy.
Nawet najwyższej jakości, najlepszych marek i najdroższy
sprzęt, dość szybko może nam odmówić posłuszeństwa, jeżeli odpowiednio o niego nie zadbamy. Aby zachować pełną
sprawność urządzeń, musimy poświęcać im właściwą uwagę.
Warto pamiętać, że nasze zaniedbania mogą doprowadzić w
stosunkowo krótkim czasie do niezwykle trudnych i co ważniejsze, kosztownych napraw. Nie mówiąc już o komplikacjach związanych z dezorganizacją pracy gabinetu wynikającą
z awarii.
Bieżące czyszczenie i konserwacja nie tylko pozwalają na uniknięcie usterek ale też przedłużają żywotność sprzętu. Zwykle
pamiętamy o systematycznym smarowaniu końcówek, które przecież stanowią podstawowe narzędzie pracy każdego stomatologa. Jednak często
zdarza się nam bagatelizować przewody, w których wraz z użytkowaniem
może gromadzić się znaczna ilość drobnoustrojów i bakterii.

Ciekawą propozycją produktu idealnie sprawdzającego
się do czyszczenia wnętrza końcówek i kanałów wodnych,
jest dostępny od pewnego czasu na rynku – specjalny, innowacyjny preparat Green& Clean IK firmy Metasys. To
środek w aerozolu, który wtryskiwany za pomocą specjalnego aplikatora do środka końcówki dokładnie ją czyści i
dezynfekuje.
Dostępne są różne aplikatory zaprojektowane specjalnie
do każdego rodzaju końcówki.
Preparat polecają serwisanci Dentomaxu, ponieważ pomaga skutecznie dbać o instrumenty, a tym samym zdecydowanie przedłuża ich sprawność. Dodatkowo, preparat ma
liczne właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i częściowo wirusobójcze (HIV, HCV, HBV).
IK Green & Clean to przyjazny środek posiadający również właściwości antykorozyjne. Jest też wyjątkowo ekonomiczny, a przy tym bezpieczny – jest wolny od fenolu. Skutecznie usuwa
zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne, znajdujące się wewnątrz
przewodów.
Spray IK firmy Metasys
Cena: 99 zł
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twardość i sprężystość

C

echą, która wyróżnia samoutwardzalną i
samoadhezyjną pastę Bondfill SB jest jej
zwiększona wytrzymałość. Dzięki niej
sprawdzi się ona również w wymagających przypadkach klinicznych, które trudno leczyć przy
użyciu konwencjonalnej żywicy kompozytowej.
Unikalne właściwości mechaniczne tego wysokiej jakości wiązania sprawiają bowiem, że
znajdzie ono zastosowanie zarówno w leczeniu osób starszych, jak i pacjentów dotkniętych
ścieraniem i erozją szkliwa, nadużywających
gazowanych napojów czy cierpiących na refluks
przełyku. Co istotne, może być ono używane całkowicie bez znieczulenia.

Giętki, ale nie łamliwy
Stworzenie wytrzymałego, jednocześnie
twardego i sprężystego wypełnienia możliwe
jest dzięki zawarciu reaktywnego wypełniacza
organicznego TMPT. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko jego skruszenia czy wypadnięcia
nawet przy skomplikowanych naprężeniach zewnętrznych. Katalizator Bondfill sprawia zaś,
że kompozyt twardnieje od powierzchni zęba,
wykazując przy tym wyjątkowe właściwości
wiążące i marginalne zdolności uszczelniające.

Szeroki wachlarz zastosowań
Typowe zastosowania omawianego wiązania
obejmują m. in. naprawę ubytków w kształcie

Naprawa ubytków w kształcie klina

Odbudowa startych zebów

klina czy leczenie próchnicy korzenia, czyli w
przypadkach, gdzie z powodu jej słabej odporności i wytrzymałości trudno jest użyć żywicy kompozytowej. Dodatkowo, Bondfill SB sprawdzi się
także podczas odbudowy starych zębów (niemal
natychmiastowo redukując nadwrażliwość) oraz
odbudowy zębów trzonowych (z uwagi na jego
zwiększoną odporność na ścieranie).
Oprócz tego, możliwość pełnej polimeryzacji
w głębokich ubytkach bez naświetlania sprawia,
że kompozyt stosuje się także przy leczeniu
próchnicy wtórnej oraz – dzięki wyjątkowym
właściwościom wiążącym wobec metali i porcelany - przy naprawie koron.

Primer, podstawka, kubki, aplikatory, uchwyty i
karta pracy. Procedura kliniczna obejmuje kilka
kroków. Najpierw należy oczyścić zęby i przez
dwadzieścia sekund zwilżać powierzchnię odpowiednią ilością Primera, a całość następnie
wysuszyć (płukanie nie jest w tym przypadku
wymagane).
Następnie, w procesie odtworzenia lub wypełnienia stosuje się 2-3 krople bazy, 1 kroplę
Katalizatora i odpowiednią ilość proszku. Po
około dziesięciu minutach powierzchnia jest gotowa do wykończenia i polerowania.
Z kolei technika Bondfill SB wymaga przygotowania proszku, aktywowanego płynu (poprzez
wymieszanie bazy i Katalizatora) i nałożenia
aplikatorem płynu na powierzchnię do związania. Ostatnim etapem jest zamoczenie aplikatora
w odpowiedniej ilości aktywowanego płynu, a
następnie dotknięcie nim proszku w kubku dozującym.

Zestaw i procedura kliniczna
Pasta sprzedawana jest w zestawie, w skład
którego wchodzi baza, katalizator Bondfill, proszek Light A1/A2, proszek Medium A3/A3,5,

BrushDip: skuteczna stabilizacja

B

rushDip, nowy system stabilizujący, powstał w oparciu o technologię Superbond.
Wśród jego zastosowań znajdują się m.
in. umacnianie rozchwianych zębów oraz szynowanie ortodontyczne.
Nową propozycję firmy Sun Medical wyróżnia przede wszystkim możliwość osiągnięcia
stabilizacji bez konieczności stosowania metalowych drutów, włókien syntetycznych, systemu
wiążącego czy kompozytu. Zamiast tego otrzymujemy bardzo cienkie i estetyczne szyny.

System ułatwiający pracę
W skład zestawu BrushDip wchodzi: katalizator, żel trawiący szkliwo, monomer, proszek
BrushDipClear, wygodne naczynie z kubkami
do połączenia komponentów oraz aplikatory i
trzymadło. Jak widać, system został zaprojek-

12
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towany w sposób maksymalnie uproszczający
pracę lekarzom, a dodatkowo zupełnie nowy
proszek z kulistymi cząstkami gwarantuje łatwe
przygotowanie materiału.

Trawienie kwasowe szkliwa
przy pomocy żelu
Bardzo cienkie i estetyczne szyny
Procedura ta obejmuje wsypanie proszku do
jednego kubka oraz podanie czterech kropel monomeru i jednej kropli katalizatora ze strzykawki
w drugim. Później aplikator powinien zostać zamoczony w powstałym roztworze.
Następnie należy dotknąć proszku wolnym
ruchem kołowym aplikatora, co sprawi, że na
jego mokrym końcu utworzy się mała kulka
żywicy. Podczas nanoszenia materiału na szkliwo powinniśmy pamiętać o tym, by delikatnie
stuknąć aplikator, dzięki czemu białe cząstki

żywicy zostaną nawilżone i powstanie gładka
powierzchnia szkliwna.
Ostatnim krokiem jest nałożenie BrushDip
na wytrawione szkliwo, po czym aplikator czyścimy gazą i powtarzamy całą procedurę. Czas
twardnienia wynosi około pięciu minut.
Polerowanie (z niską prędkością i przy użyciu
wody) można wykonać podczas kolejnej wizyty.
Dodatkowo, w razie konieczności możliwe jest
także ponowne założenie BrushDip.

DENTOMAX NEWS l NR 01(16)/2014
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OFERTA SPECJALNA

ZESTAW PROMOCYJNY

1

1290 PLN
SDR ECO REFILL

LUB

Do zakupu 2 opakowań SDR Eco Reﬁll (2x 50 kompiul)
otrzymujesz GRATIS: 1 opakowanie AH Jet Starter Kit
LUB 2 strzykawki Ceram.X Mono M2 i M5

2

440 PLN
Ceram.X Mono Compact Kit

Do zakupu zestawu Ceram.X Mono Compact Kit w cenie 440 PLN
otrzymujesz GRATIS: dodatkową strzykawkę Ceram.X Mono w kolorze M3 lub M4
Zestaw Ceram.X Mono Compact Kit zawiera:
4 strzykawki w kolorach M1, M2, M5, M6,
Prime&Bond NT 4,5 ml, wytrawiacz, akcesoria

3

170 PLN

DYRACT XP

IV generacja materiału Dyract o niepowtarzalnych zaletach klinicznych
opakowanie:
20 kompiul w kolorze (do wyboru) A2, A3, A3,5; A4

4

415 PLN
AQUASIL ULTRA

LUB

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

OFERTA PROMOCYJNA DOSTĘPNA POPRZEZ DYSTRYBUTORÓW FIRMY DENTSPLY. MATERIAŁY GRATISOWE SĄ PRZESYŁANE Z BIURA DENTSPLY W MOMENCIE WYSTAWIENIA PRZEZ
DYSTRYBUTORA FAKTURY SPRZEDAŻY DOT. ZAKUPU PRODUKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROMOCJI. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ORAZ ZAMÓWIENIA U PRZEDSTAWICIELI
DENTSPLY ORAZ W BIURZE POD NUMEREM TEL. 22 500 28 34. PRZELICZNIK WEDŁUG KURSU 1 EURO=4,20 PLN.
OFERTA WAŻNA W OKRESIE: 2 STYCZNIA 2014 – 31 MARCA 2014 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.
ZE WZGLĘDU
NA DOSTĘPNOŚĆ
MATERIAŁÓW
NR 01(16)/2014
l DENTOMAX
NEWS GRATISOWYCH, REALIZACJA PROMOCJI JEST GWARANTOWANA
DLA FAKTURY PRZESŁANEJ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 2 TYGODNIE OD DNIA JEJ WYSTAWIENIA.
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TY DECYDUJESZ, JAKI PREZENT OTRZYMASZ

ZYSKUJESZ

240 PLN

760 PLN

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

ZŁOTY
STANDARD
W ENDODONCJI

Protaper Universal to najsłynniejszy i najczęściej używany na świecie
system narzędzi do opracowania kanałów korzeniowych.
Zapewnia dokładną i szybką preparację kanałów stając się niezastąpionym narzędziem
w rękach każdego endodonty.
Pilniki ręczne mają dokładnie taką samą budowę jak pilniki maszynowe i są alternatywą
dla lekarzy preferujących ręczne opracowanie; dla początkujących oraz w niektórych
sytuacjach klinicznych (kanały znacznie zakrzywione w okolicy wierzchołka).
Innowacyjna budowa narzędzi Protaper Universal charakteryzująca się zmienną
rozszerzalnością zoptymalizowała technikę crown down w nowoczesnej endodoncji.

LUB

SDR – zalecany po leczeniu endodontycznym jako szczelne zamknięcie części koronowej
oraz materiał do odbudowy zrębu korony

ZYSKUJESZ

160PLN

380 PLN

SYSTEM NARZĘDZI NITI PROTAPER UNIVERSAL LUB PROTAPER NEXT
Do zakupu 2 opakowań narzędzi Protaper Universal (2 po 6 szt.)
LUB 2 opakowań Protaper Next (2 po 3 szt.)
otrzymujesz GRATIS:
2 opakowania narzędzi ręcznych K-File w rozmiarze 10 ORAZ
2 opakowania ﬂeksyjnych narzędzi ręcznych K-Flexoﬁle asortyment 15-40.

System narzędzi maszynowych Protaper NEXT jest najnowszym rozwiązaniem
Dentsply Maillefer. To zestaw pilników o niepowtarzalnym kształcie, budowie
i elastyczności, które pozwalają na opracowanie bardziej zakrzywionych,
wąskich kanałów. Skrócona sekwencja kliniczna skraca czas preparacji
a ryzyko złamaniajest w znacznym stopniu zmniejszone.

LUB

NOWOCZESNA
ENDODONCJA
W ATRAKCYJNEJ
CENIE!

4

LUB

OFERTA PROMOCYJNA DOSTĘPNA POPRZEZ DYSTRYBUTORÓW FIRMY DENTSPLY. MATERIAŁY GRATISOWE SĄ PRZESYŁANE Z BIURA DENTSPLY W MOMENCIE WYSTAWIENIA PRZEZ
DYSTRYBUTORA FAKTURY SPRZEDAŻY DOT. ZAKUPU PRODUKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROMOCJI. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ORAZ ZAMÓWIENIA U PRZEDSTAWICIELI
DENTSPLY ORAZ W BIURZE POD NUMEREM TEL. 22 500 28 34. PRZELICZNIK WEDŁUG KURSU 1 EURO=4,20 PLN.
OFERTA WAŻNA W OKRESIE: 2 STYCZNIA 2014 – 31 MARCA 2014 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.
ZE WZGLĘDU NA DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW GRATISOWYCH, REALIZACJA PROMOCJI JEST GWARANTOWANA
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3M ESPE Astringent
TM

TM

- nowe rozwiązanie w retrakcji

Łatwo i skutecznie - nowe rozwiązanie w retrakcji
Od teraz retrakcja dziąseł to proste zadanie.
Długa i cienka końcówka pozwala na aplikację
pasty bezpośrednio do szczeliny dziąsłowej również
w przestrzeniach międzyzębowych.
• skutecznie odsłania dziąsło brzeżne
• oszczędza czas - 50% szybsza retrakcja niż przy użyciu nici retrakcyjnych
• idealny komfort dla pacjenta
• bez ryzyka zakażenia krzyżowego - jednorazowe opakowanie

otrzymasz produkt
za 1 zł netto/szt.*

Kup produkt
cena brutto

3M TM ESPE TM Astringent
pasta retrakcyjna

1 opakowanie x 100 kapsułek 0,3 g.

Aplikator do kapsułek
1 szt.
915 zł

* Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M ESPE. Promocja ważna w okresie 1 stycznia - 31 marca 2014 r. lub do wyczerpania zapasów.
Realizacja promocji u autoryzowanych dystrybutorów 3M ESPE lub w sklepach stomatologicznych (lista na www.3mespe.pl).
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3M Poland Sp. z o.o. 3M ESPE Dział Stomatologiczny, Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 739 60 85, 3mespepl@mmm.com
3M, ESPE są znakami handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH. © 3M 2013 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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295

cena zł

cena zł

150
GRATIS

2 opakowania
ślinociągów
Crosstex

GRATIS

2 opakowania
ślinociągów
Crosstex

MetaFil CX 3,5g
BondFill SB

Unikalna, samoutwardzalna i samoadhezyjna żywica,
zwiera 4-META/ MMA-TBB. Zestaw BondFill SB zawiera:
1 Baza (8 ml), 1 Katalizator BondFill (0,7 ml), 1 Proszek
Light A1/A2 3g, 1 Proszek Medium A3/A3.5 3g,
1 Primer (3ml), 1 Podstawka + kubki, Aplikatory
i uchwyt, 1 Karta pracy

4011251 Promo

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

1190

665

GRATIS

GRATIS

Herculite XRV
Ultra Mini Kit
(3x4g)

cena zł

Nanohybrydowy materiał kompozytowy
4 x 4g w odcieniach A2, A3, A3,5, OM
4124372,
4124375,
4124377

cena zł

Zawartość: Enamel: A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D2;
Dentin: A2, A3, 1,7 g Premise Flowable A2, 5 ml butelkaOptiBond Solo Plus, 3g Gel Etchant, krążkiOptiDisc,
2 trzymadełka, 50 aplik.
Herculite XRV Ultra Mini Kit: 3x4g, 5 ml OptiBond
Solo Plus, 3g Kerr Gel Etchant, 50 aplik.

NanoWise Trial Kit
firmy SpofaDental

82

Herculite XRV
Ultra Syringe
Standard Kit
10 x 4g

335

Easy
Glasspost
Intro Kit
Firmy
SpofaDental

cena zł

Samoadhezyjny cement w samomieszających strzykawkach. Uzupełnienie 7,8g dostępne w odcieniach:
A2, TL, OW

890

66038308

R
SUPE

1390

Zawartość MaxCem: 5 x 5 g strzykawek: Clear (2x)
White, WhiteOpaque, Yellow, końcówki mieszające
VertiseFlow: 2 x 2g końcówki, pędzelki.

92

4124312, 4124313,
4124361, 4124362,
4124368

!

CENA

Wkłady kompozytowe
z włóknami szklanymi,
przeznaczone
do wzmocnienia
korzenia zęba po leczeniu endodontycznym.
Zestaw: 15 wkładów (5 x 1,25+5 x 1,375+ 5 x 1,5)
+ 3 wiertła
Uzupełnienia w cenie 95,00 za opakowanie dostępne w rozmiarach: 1,25 (10szt); 1,375 (10szt);
1,5 (10szt)

cena zł

EasyCem Refill – 7,8g

4124380

MaxCem Elite Standard Kit

cena zł

BOND 008
– 1ml + A2

66043881

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

cena zł

GRATIS

Vertise Flow

619

GRATIS
Charisma
Classic 4g

Charisma
Opal
Master Kit
10x4g

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

Charisma Diamond Master Kit 10x4g

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

Charisma
Classic 8 x 4 g

Charisma Classic jest pierwszym kompozytem zawierającym wypełniacz Microglass® drugiej generacji.
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3,
Gluma 2Bond 4ml, wytrawiacz 2x2,5ml, instrukcja
obrazkowa, kolornik
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Oferta ważna od 1 stycznia do 31 marca 2014 lub do wyczerpania zapasów

cena zł

Samoutwardzalna żywica
4 meta/TBB doskonała
do stabilizacji ruchomych
zębów i szynowania
po-ortodontycznego.
Bez metalowych drutów!
Bez włókien syntetycznych!
Bez systemu wiążącego!
Bez kompozytu!
Zestaw zawiera:
1 inicjator 0,3 ml,
1 żel trawiący 1 ml
+ końcówki, 1 monomer
3,5 ml, 1 proszek
BrushDipClear 1,5 g
1 naczynie do podawania
+ kubki, aplikatory i trzymadło, karta pracy

990

cena zł

Super-Bond Brush-Dip

GRATIS

2 opakowania
ślinociągów
Crosstex

cena zł

cena zł

590

17

429
CENA

SPEC

cena zł

cena zł

cena zł

290

!
ALNA

2039

780

J

GRATIS
G-Bond
Starter Kit

Proszek/płyn:
Zestaw 1-1: 15 g proszek, 6.4 ml płyn

Fuji TRIAGE Pink
lub White

Gradia Direct Zestaw Intro:

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

Kup 6 dowolnych opakowań GC Fuji
po 50 kapsułek

cena zł

50 + 10 kapsułek

270

!

ALNA

CJ
A SPE

18

903

GRATIS
G-Bond
Starter Kit

cena zł
4215310

23

cena zł

18

cena zł

4142120

3225

GRATIS
lampa
Silverlight

Gradia Direct
strzykawka x 25

Tooth Mousse
5 tub + 1 (900471)

cena zł

GRATIS

1 x strzykawka
A2 lub A3

Gradia Direct
strzykawka x 7

masz
otrzyATIS
GR

1377

+
StomaflexLight 130g

cena zł

Pasta zawierająca wodorotlenek wapnia, która alkalizuje, dezynfekuje i posiada działanie przeciwzapalne,
wspierając tworzenie mostu zębinowego.

C-silikonowa masa wyciskowa o małej gęstości- masa
typu light body
Stomaflex® to C-silikonowe masy wyciskowe,
przeznaczone do codziennej pracy w gabinetach
stomatologicznych. System Stomaflex, który składa
z klasycznej masy typu putty, masy o małej gęstości
oraz katalizatora w płynie lub w żelu, zapewnia wierne
odwzorowanie szczegółów pola protetycznego, komfortowe użycie i wysoką odporność na wilgoć.

740

473

2 x Evetric
3.5g*

(kolory do wyboru)

NR 01(16)/2014 l DENTOMAX NEWS

(bez kluczy kolorów)

1 x AdheSE
One F VivaPen
2ml

2 x IPS
Empress
Direct 3g*

(kolory do wyboru)

1480

+

+

+
1 x Evetric
Assortment
8 x 3.5g

1 x IPS Empress
Direct Basic Kit
8 x 3.5g

cena zł

Calxyd 1x3,5g
firmy SpofaDental

cena zł

Oferta ważna od 1 stycznia do 31 marca 2014 lub do wyczerpania zapasów. Promocje firmy Ivoclar ważne od 1 lutego do 30 kwietnia 2014r.

a wstrząsarkę SilverMix

516

Gradia Direct
strzykawka x 4
cena zł

CEN

cena zł

FUJI IX GP EXTRA zestaw 1-1 A2 lub A3

1 x Evetric
3.5g*

(kolory do wyboru)

2 x Evetric
Assortment
8 x 3.5g

1 x Evetric
Intro Pack*

*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein

cena zł

cena zł

cena zł

1700

553

921
GRATIS

GRATIS

3 uzupełnienia
w kolorach
A2, A3 i A3.5

2 uzupełnienia
w kolorach
A1B, A4B

GRATIS

FiltekTM Ultimate. Zestaw profesjonalny

FiltekTM Ultimate

376

FiltekTM Z550. Zestaw wprowadzający
8 x 4 g strzykawki o odcieniach:
A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2,
1 x 6 g system łączący Adper TM Single Bond 2,
1 x 3 ml Scotchbond TM Etchant,
akcesoria, przewodnik techniczny, instrukcja użycia.

cena zł

3 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

cena zł

cena zł

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

1 uzupełnienie
w kolorze
A2B

871

1236
GRATIS

1 uzupełnienie x10
wkładów RelyXTM
Fiber Post rozmiar 2
(56862)

GRATIS

2 uzupełnienia
w kolorze
A2 i A3

RelyXTM U200 Automix, RelyX TM Fiber
Post. Zestaw wprowadzający

1 uzupełnienie
w kolorze
A3

cena zł

3 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

659700

cena zł

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

FiltekTM Z550

1299

FiltekTM Z250. Zestaw wprowadzający

15,50

4221305

1 strzykawka Automix TM x 5 ml (8,5 g), 5 końcówek
mieszających (regularnych), 10 końcówek mieszających (szerokich) i końcówki endodontyczne, 5 końcówek mieszających (szerokich) i końcówki wewnątrzustne, 4 uzupełnienia Fiber Post (5 szt.) w rozmiarach
0, 1, 2, 3, wiertła w rozmiarach 0, 1, 2, 3 i uniwersalne.

cena zł

GRATIS

281
GRATIS

Sof-Lex
2 uzupełnienia
po 12 krążków

Palodent Plus
Intro Kit

ElasticCromo 450g

450

4124300

1 uzupełnienie,
pojemnik x 5 ml.

74

606.05.362
606.05.363
606.05.364

GRATIS

1 uzupełnienie
8693C

GRATIS
BOND 008
1 ml

EasyCore Intro Kit 5x8,6g
Soflex

3 dowolne uzupełnienia

Materiał kompozytowy wzmocniony włóknami,
podwójnie utwardzalny.
Yestaw: A2, A3, Blue, Gold, OW + 40 końcówek mieszających + 40 końcówek.

FulFil 4,5 g
Dentsply Detrey

GRATIS
10 x Sparkle

Mikrohybrydowy materiał
kompozytowy o znakomitych
parametrach wytrzymałościowych
(ograniczona ścieralność).
Do wszystkich klas ubytków w zębach stałych
i mlecznych
Dostępne kolory: A2, A3, A3,5
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Single Bond
Universal

cena zł

Wskazania: wyciski do protez częściowych, wyciski
wstępne do protez całkowitych, wyciski w ortodoncji, wyciski do modeli ortodontycznych, wyciski do
tymczasowych koron i mostów.
Nowa, alginatowa masa wyciskowa ze wskaźnikiem
kolorystycznym i z przedłużonym do 120 godzin
czasem odlewania modeli.

cena zł

cena zł

System anatomicznych
formówek częściowych
do łatwej i dokładnej odbudowy
punktów stycznych w przypadkach ubytków klasy II
Zestaw zawiera: 100 formówek (po 25: 3.5mm, 4.5mm,
5.5mm, 6.5mm), 75 klinów (po 25: małe, średnie,
duże), 30 klinów ochronnych WedgeGuard (po 10:
małe, średnie, duże), 1 pierścień uniwersalny, 1 pierścień zwężany, kleszcze, szczypce

19

cena zł

cena zł

cena zł

25

43,20

585

KE 900A Gumki C.G.I.

Polerowanie kompozytów, kompomerów,
glasjomerów
Asortyment, 12 szt.

80

36

Włókna szklane everStick C&B
Włókno 2 x 12 cm

DN-78-2

cena zł

cena zł

cena zł

Pilniki ręczne ENDOSTAR
typu H, K, S

292,50

Ramki do koferdamu

Światłoutwardzalny materiał podkładowy
Ochrona miazgi zęba. Podkład pod materiały wypełniające. Materiał ochronny podczas zastosowania
techniki ogólnego wytrawiania.

Przeznaczony do przechowywania instrumentów do
leczenia kanałowego oraz do ich sterylizacji. Zawiera
31 instrumentów do leczenia kanałowego. Endobox
może być sterylizowany suchym, gorącym powietrzem lub w autoklawie parowym.

cena zł

81

MTAG

Endobox

Biner LC

cena zł

cena zł

Plastikowa ramka okrągła HY560, 1 szt
Pięć rodzajów do wyboru
Dostępne również:
HY1414 Ramka plastikowa 152 x 152 mm, 1 szt. - 60 zł
HY7083 Ramka metalowa 152 x 152 mm, 1 szt. - 60 zł
HY1416 Ramka plastikowa 127 x 127 mm, 1 szt. - 110 zł
HY7082 Ramka metalowa 127 x 127 mm, 1 szt. - 110 zł

14

918

5+1

20

Dostępne również:
Ćwieki Taper 04 - 22 zł
Ćwieki Taper 06 - 22 zł

64

UP1070/1SZT

Zestaw promocyjny SYNERGY D6
13 strzykawek po 4g

5 strzykawek A2/B2, 5 strzykawek A3/D3, 1 strzykawka
A3.5/B3, 1 strzykawka A4/C4, 1 strzykawka z odcieniem uniwersalnym do szkliwa
Cena jednej strzykawki - 70 zł

cena zł

35

02-107

Ćwieki gutaperkowe kalibrowane
Standardowe

cena zł

Materiał do zamykania perforacji w komorze i w kanałach oraz do leczenia miazgi i resorpcji wewnętrznych
korzenia.
Kolor szary, fiolka, 300 mg\ Kolor biały, fiolka 300 mg

cena zł

oferta ważna od 1 stycznia do 31 marca 2014 lub do wyczerpania zapasów

ENDOCEM MTA \ Endocem ZR

83

611.05.501

Opalescence PF 16%
refill Mint 1,2ml x4
(16zł/strzykawka)

Ulepszona formuła preparatów
Opalescence PF (potassium
nitrate, fluoride) opartych
na nadtlenku karbamidu,
dodatkowo zawierających fluor
i azotan potasu – przeciwko
nadwrażliwości, zwiększa
komfort kuracji.

Karta informacyjna pacjenta 100szt
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Dycal Ivory 13g baza + 11g katalizator

Materiał podkładowy do leczenia i ochrony miazgi na
bazie wodorotlenku wapnia. Przez ponad 30 lat jest
używany przez lekarzy stomatologów na całym świecie. Jest dostępny w postaci pasty, w dwóch kolorach:
zębinowym i białym.

cena zł

System gumek do zbierania nadmiarów i wstępnego
polerowania. Gumki mocowane są na plastikowej
mandryli, która eliminuje ryzyko, porysowania powierzchni wypełnienia.
Dostępne kształty: stożek, kielich, dysk

125

SCZ, SCL, SCS

36

cena zł

19400

TPBR

18

Guma do koferdamu Crosstex

Rozmiar: 15x15cm średnia. Opakowanie: 36szt.
Smak: miętowa
Dostępna również:
Bezsmakowa, średnia 36szt. – 42,41
Bezlateksowa, średnia 15szt. – 66,00

53

Kalka artykulacyjna Crosstex
Prosta niebiesko-czerwona 63u 12x12
Dostępna również:
podkowiasta Crosstex 71u 12szt x 6 - 35 zł
DNAC

cena zł

Enhance – finishers dysk
Dentsply Detrey - 1 szt.

cena zł

8,50

cena zł

cena zł

624045,
624055,
624065

19

MEDAL-OCCLU

Kalka w spray’u

Osłony foliowe Crosstex

Kompresy niejałowe gazowe 8 warstw
10x10cm Crosstex 200szt.

cena zł

Osłona na końcówki stomatologiczne.
Przezroczyste z rozcięciem.
500szt

15

16

ENC48

ZWGCPM

15

ZWWCP

7

ENCNWL

Kompresy włóknina Advantage Plus
5x5cm Crosstex 200szt

7,50

ZCBI, ZCCI, ZBBI

Idealne
dla małych
pacjentów
i nie tylko
Końcówki
ślinociągu
o zapachu mięty lub gumy do żucia
100szt.

wyjątkowo komfortowe końcówki, z miękką i zaokrągloną główką dzięki czemu nie wciągają tkanek
pacjenta; nie odkształcają się. Opakowanie: 100szt.

Końcówki ślinociągu Crosstex Comfort
Plus, białe, bezzapachowe; 100szt
wyjątkowo komfortowe końcówki, z miękką i zaokrągloną główką dzięki czemu nie wciągają tkanek
pacjenta; nie odkształcają się.

Końcówki ślinociągu Advantage
Crosstex
Opakowanie 100szt
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BCSSO

cena zł

Najwyższej jakości wałeczki stomatologiczne

cena zł

40

Wałeczki Stomatologiczne Crosstex
2000 szt. (900g)

cena zł

cena zł

Folia-papier; zestaw:
1 op. 5x20 ‘ 200 szt
1 op. 9x23 ‘ 200szt
1op. 19x33 ‘ 200szt.

cena zł

Torebki do sterylizacji Crosstex

Kalka okluzyjna w sprayu, kolor jasnozielony, pojemność
75 ml. Duża ilość barwnika
gwarantuje dużą wydajność,
natomiast niska ziarnistośćidealne dopasowanie. Doskonale przylega do powierzchni i jest łatwo zmywalna
z modeli gipsowych. Nie
brudząca trwale rąk. Nadaje
się także do likwidowania
refleksów świetlnych przy
skanowaniu w systemach
CAD-CAM.

21

cena zł

Maseczka
ochronna
dla pacjenta
z szybką, 25szt
w opakowaniu

GRATIS

cena zł

cena zł

23

16

GCABL

Maseczka Crosstex Isolite 50szt

Osłona na twarz
lekarza Crosstex
1 szt.

40

GCLBL

niebieska, różowa, zielona, fioletowa, beżowa
Idealne jako prosta bariera fizyczna w przypadku
przeprowadzania krótkich badań, procedur, które nie
wytwarzają płynu, sprayu lub aerozolu; bez lateksu.
GCBL

Maseczka Crosstex Advantage
Earloop Mask 50szt niebieskie

cena zł

Maseczki do
piaskowania

cena zł

cena zł

70

GCPAT
GCSS

99

59

0,1zł
za 1szt.

22

Extra długie rękawy do sterylizacji
Dostępne również:
75mmx200m – 43,90
100mmx200m – 55,90
150mmx200m – 87,90

cena zł

Oferta ważna od 1 stycznia do 31 marca 2014 lub do wyczerpania zapasów

Rękaw
do sterylizacji
foliowo-papierowy Medal 50mmx200m

12,90

Rękawice
lateksowe

Opakowanie: 100 szt.
Dostępne
w rozmiarach:
XS, S, M, L
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9,50

Kubki plastikowe jednorazowe
Crosstex
l bogata gama pastelowych kolorów
l szerokie dno powoduje,
l pojemność 150ml

że nie wywracają się

l Opakowanie jednorazowe: 100szt.

19,90

Rękawice
lateksowe
bezpudrowe

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

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

cena zł

cena zł

29,90

MEDAL050

cena zł

cena zł

ochrona przed odpryskami; specjalnie ukształtowana,
miękka część na nos; filtracja 98,7% cząstek o wielkości 4.2 mikrona

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

4,50

07-233

Wkład do miski spluwaczki 50 szt.

Dostępny w kolorach: niebieski, zielony, żółty, biały,
fioletowy, pomarańczowy

cena zł

Serwety na tacki Crosstex 1000 szt.
Maseczka ochronna Molded
- 50szt firmy Crosstex

Serwety
stomatologiczne
Crosstex

Rękawice
nitrylowe

29

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

1,80

YFTHS,
YFTHM,
YFTHL

Pianka do
fluoryzacji
FLOAM 125g

cena zł

135

cena zł

cena zł

06-699 (truskawka),
06-555 (mięta)

03-588
03-586

30

Listerine Teeth
and Gum
Demence
lub Listerine
Total Care 1L

Dostępne smaki:
mięta, truskawka

GRATIS
piasek
Pixie Pearl

Płyn do płukania
jamy ustnej

Łyżka do aplikacji pianki
Crosstex 1 szt.

81

6,50

ASM125

cena zł

BUFF/JEŻYNA,
BUFF/MIĘTOWY

cena zł

cena zł

Dostępne w rozmiarach: S,M,L

FLOLLI

5,40

Buff - profilaktyczny
piasek do polerowania
zębów 364g

180

201704

Flolli - lakier do fluoryzacji, lizak0,3ml
Proszek PROPHY pearls (KaVo)
w saszetkach 15g

Skład: węglan wapnia
Dostępne smaki: brzoskwinia, porzeczka, mięta,
pomarańcza

Stężenie fluoru w preparacie wynosi 22 600 ppm.
Konfekcjonowanie w jednorazowe opakowania
zapobiega zakażeniom krzyżowym oraz gwarantuje
równy poziom fluoru w każdej aplikacji, co wpływa na
maksymalną efektywność zabiegów.
Smak: guma balonowa

cena zł

cena zł

GRATIS

cena zł

- na bazie wodorowęglanu
sodu.
- kamień i trudne przebarwienia zostają szybko i efektywnie
usunięte
- nie powoduje podrażnień
tkanek miękkich i uszkodzeń
szkliwa
Flolli-lakier
- specjalna formuła piasku
do fluoryzacji,
zapobiega zbrylaniu się i
1 lizak
tworzeniu zatorów podczas
piaskowania

10,90

9,90

Sączki papierowe Gapadent

Op. 120 szt
Wszystkie rozmiary o rozszerzalności 02
50Z309

339

50Z392

339

50Z353-NEON

Lusterka HD z rękojeścią „Thin Grip” 12 szt.

Lustero Mega

Przeznaczone
do instruktażu
pacjentów oraz jako wyposażenie gabinetu
higienicznego. Ułatwia prowadzenie leczenia
u małych pacentów. Kolory: fioletowy, szary, zielony,
pomarańczowy i różowy. Średnica lusterka 6,35 cm,
długość: 39,4 cm

200 szt.
Wszystkie rozmiary o rozszerzalności 02

cena zł

93

Gutaperka Gapadent

cena zł

cena zł

- fioletowe, porzeczkowe (201704)
- lukrecja (201702)
- anyżkowe (201703)

Lusterko wewnątrzustne
wkręcane jednokolorowe
lub asortyment – 12 szt
Rękojeść Ergo Grip - 60 zł

Jaśniej =lepiej=Crystal HD
Lusterka wewnątrzustne ze zwiększonym obiciem
światła o 40%! Crystal HD zapewnia optymalną
widoczność w obszarze zębów bocznych i podczas
leczenia endodontycznego.
Kolory: 2 x niebieski, żółty, zielony, pomarańczowy,
fioletowy, różowy
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Riskontrol NV ART jednorazowe końcówki do dmuchawki 250szt.

23

Desident® CaviCide 700ml

cena zł

cena zł

- przezroczysta
- niebieska
Opakowanie: 1200 arkuszy
01-078

74,99

59

01-029

Aniosyme DD1
1L

- mycie i dezynfekcja
narzędzi
Płynny, trójenzymatyczny preparat do
manualnej dezynfekcji
i mycia zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów
i innych wyrobów
medycznych.
- spektrum biobójcze:
bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy,
wirusobójczy

5L = 101zł

2235

Lysoformin 3000 1L
Preparat w koncentracie
na bazie aldehydu
glutarowego, do manualnej dezynfekcji i mycia
narzędzi, endoskopów
i innych wyrobów
medycznych
oraz powierzchni.

120306

27,30

cena zł

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

cena zł

79

BFCL
BFBL

Taśma samoprzylepna zabezpieczająca
sprzęt stomatologiczny

cena zł

00-056

AniosprayQuick 1L

20

99

Uniwersalny środek do
czyszczenia i dezynfekcjiurządzeń i narzędzi
stomatologicznych i
medycznych.Stosowany
do powierzchni nieporowatych jest skuteczny
w przypadku nawet
najbardziej opornych
bakterii (np. MRSA, VRE,
TB) oraz wirusów ( np.
HBV, HCV) i grzybów

cena zł

cena zł

Uniwersalny środek do
czyszczenia i dezynfekcjiurządzeń i narzędzi
stomatologicznych i
medycznych.Stosowany
do powierzchni nieporowatych jest skuteczny w
przypadku nawet najbardziej opornych bakterii
(np. MRSA, VRE, TB) oraz
wirusów ( np. HBV, HCV) i
grzybów

36

4731295

DesidentCaviCide
5L

cena zł

cena zł

34

4731270

28,99

01-043

AHD 2000 1L

Aniosgel 85
NPC 1L

24

Alkoholowo-wodny,
tiksotropowy żel do
higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk metodą
wcierania.

Emulsja na bazie wosku
pszczelego do pielęgnacji
wrażliwej, suchej oraz skłonnej do podrażnień skóry rąk
i ciała.

Dostępne również:
250 ml – 23,78
700 ml Sterisol – 29,96
5 L – 160,00
61694

cena zł

cena zł

Oferta ważna od 1 stycznia do 31 marca 2014 lub do wyczerpania zapasów

Mediwax krem
do rąk 360ml
Opakowanie
z pompką

65

Etanolowy płyn do
chirurgicznej i higienicznej
dezynfekcji rąk i skóry.
- wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone (3 godziny) potwierdzone badaniami
- posiada pełne spektrum
biobójcze - zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy
- inaktywacja wirusa Polio
w 1 minutę

SAMA

43
GRATIS
mydło
500ml

Zestaw do czyszczenia
SAMA
firmy Betesca

Ręcznik biały składany Katrin Classic
150szt x 21
Najwyższa jakość. Super miękki. delikatny
i higieniczny.
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Płyn do WC „SAMA S” 750 ml
Mydło w płynie antybakteryjne
z lanoliną 5L SAMA
Mleczko do czyszczenia „SAMA 2000” 600g
„SAMA D”- środek myjąco-dezynfekujący 1L
Żel do armatury

Bezpieczny:
wyposażony w zawór
bezpieczeństwa

Elegancki: butle
schowane w szafce
nie odstraszają
pacjentów

Polecany dla osób
w każdym wieku
cierpiących
na dentofobię

Gwarantuje spokój
Twoich pacjentów

Wydajny!

Urządzenie do sedacji wziewnej
firmy
lidera na rynku urządzeń stomatologicznych

Master Flux Plus
z nowym systemem maseczek Tecno-Gaz

Cena: 18 000 zł

Bests
na za eller
chodn

ich
rynka
ch
Europ
y!

Najbliższe szkolenia:
PSS: 15-16 luty 2014, Turośń Kościelna
Krakdent: 6 marca 2014, Kraków
Zapisy! koszt: 50 zł do 05.02.2014
lub 100 zł w dniu szkolenia

M U LT I S T E R I L

Oferta ważna od 1 stycznia do 31 marca 2014 lub do wyczerpania zapasów

Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji,
mycia, płukania i suszenia narzędzi

26

Oszczędza czas
ODNIŻA KOSZTY CAŁEGO SYSTEMU STERYLIZACJI

30%

O OKOŁO
!
Multisteril to urządzenie, które spłaca się samo

Cena: 13 500 zł
Dowiedz się więcej i zamów:

Krzysztof Baranowski, doradca klienta ds. sprzedaży sprzętu, tel. 784 066 925 e-mail: krzysztof@dentomax.pl
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cena zł

cena zł

6790

4450KS

2025/S

5500

Metalowa szafa na urządzenia
do strylizacji Steril Compact
Praktyczny stojak do organizacji sterylizatorni
na małej przestrzeni,
z miejscem na:
- na autoklaw z wysuwaną półką
- na zgrzewarkę,
- stelaż na tacki
- dużą szufladę do przechowywania potrzebnych
przedmiotów

Lampa
do wybielania PEARL
firmy Tecno-Gaz

Wykonana z najwyższej jakości stali!

cena zł

cena zł

nowoczesna i elegancka,
konstrukcja ze szkła mlecznego,
krótki czas zabiegu, nie wydziela
ciepła, minimalizuje wrażliwość
pozabiegową.

13900

1900
2165S

Autoklaw Europa B EVO z drukarką
- autoklaw klasy B o stalowej komorze 18l
- 3 programy testowe
- system monitorowania każdym procesem
i funkcją autoklawu
- potrójne zabezpieczenie drzwi

Zgrzewarka One z obcinarką
i podajnikiem firmy Tecno-Gaz

cena zł

GRATIS

cena zł

TRACCIA
Tecno-Gaz

1099

15999

zap
na karis
cie
SD

cena zł

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

799

2035S – EuropaB Evo;
2035TS – 220V

225-S

l łatwa obsługa – przyciśnięcie jednego przycisku

System identyfikacji instrumentów
medycznych TRACCIA Tecno-Gaz

TRACCIA system identyfikacji instrumentów medycznych opracowany w szczególności do użycia w gabinetach stomatologicznych. Jest zaprojektowany tak,
by nie stwarzać dodatkowych problemów i przeszkód
w zarządzaniu sterylizowanymi materiałami, ale by
zapewnić ich absolutną identyfikację.
TRACCIA gwarantuje:
- Identyfikację sterylizowanych wsadów
- Identyfikację każdego pojedynczego instrumentu
- Identyfikację pacjenta, dla którego został użyty
- Kontrolę okresu zachowania sterylności.
System może być używany do wykonywania etykiet
zawierających:
- datę sterylizacji
- datę zachowania sterylności
- identyfikację sterylizowanego ładunku oraz pacjenta
dla którego był użyty
- pasek zmieniający zabarwienie po sterylizacji

do wyboru cyklu, drugiego – do rozpoczęcia
procesu; tylko cykle klasy B;

cena zł

Autoklaw
Europa B Pro 18l

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

890

l zbieranie i przechowywanie danych na karcie SD;
l system monitorowania i sterowania każdym

procesem autoklawu potrójne zabezpieczenie
drzwi;

l nowy system chłodzenia z podwójną

chłodnicą

GRATIS
Clean
o wartości
450 zł

Destylarka
wody
Tecno-Gaz

Pojemność 4 litry.
Wydajność 1 litr/1
godzinę.
Moc całkowita 580
W (grzanie 565 W,
chłodzenie
15 W). Waga ok. 3,5
kg. W zestawie
z urządzeniem:
zbiornik
na wodę destylowaną, łącznik oraz kabel
zasilający.
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Inkubator do ampułkowych
testów biologicznych B test
firmy Tecno-Gaz
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cena zł

3007-E-2

750

zapytaj o cenę
Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych
GENDEX Expert DC z fartuchem

1950

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

16900

1.007.6200.

cena zł

cena zł

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

cena zł

Zestaw do reanimacji
Speedy 2 firmy Tecno-Gaz

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

92

0.411.9640

GRATIS
okulary
ochronne

Radiografia przewodowa cyfrowa
Gendex GXS-700 SIze1

28

Centralny system
ssący ze zintegrowaną,
dynamiczną separacją
wody i powietrza
gwarantującą
bezproblemowe
użytkowanie; na 2-3
stanowiska; duża moc
i niezawodność układu
ssącego, nawet przy
dużym obciążeniu; łatwa w obsłudze i konserwacji;
gwarancja 24 miesiące

cena zł

Oferta ważna od 1 stycznia do 31 marca 2014 lub do wyczerpania zapasów

Mokra pompa
ssąca
Excom hybrid 2
firmy Metasys

1300

Szafa
kartotekowa
8-szufladowa
firmy Tom-Pag

fronty dostępne w
9 kolorach; każda
szuflada zamykana
na klucz; stopki z
regulacją wysokości;
wymiary: szer. x głęb.
x wys: 61,5 x 50 x
123,5 cm
dostępne również
kartoteki 3, 4, 5, 6 i
10-cio szufladowe
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05-998

cena zł

4700

540

DZT 50-13

Mokra pompa
ssąca EXCOM
Z-ECO LIGHT
firmy
METASYS

Przeznaczony do
obsługi 1 stanowiska dentystycznego. Zestaw ssący
ze zintegrowanym
automatycznym
separatorem i
sterowaniem. Zasilanie: 230 V 1~ 50 Hz - Waga: 14kg. Moc silnika: 0,55
kW. Hałas: 60 dB. Wymiary zewnętrzne cm: 46x38x47
(szer x gł. x wys)

824

Asystor
3-szufladowy
z podstawą
chromową
firmy Tom-Pag

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

02-123

Kosz na śmieci
z czujnikiem
ruchu 50L
Automatyczne
otwieranie poprzez
czujnik ruchu; obudowa stal INOX

cena zł

7999

02010201

Olej serwisowy do
konserwacji końcówek
stomatologicznych.
Zalecany do końcówek
stomatologicznych
KaVo: turbin, mikrosilników, kątnic i prostnic.

RVG z komputerem MSI - 19900zł
cena zł

cena zł

diodowa lampa z obrotową głowicą i 3 zdejmowalnymi, sterylizowalnymi osłonkami światłowodu; szybka
polimeryzacja dzięki soczewkom skupiającym światło

cena zł

Lampa polimeryzacyjna CLEVER

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

Olej KaVo Spray
500ml

820

Asystor
4‑szufladowy
z podstawą U

fronty dostępne
w 8 kolorach;
blat z aluminiowym
obramowaniem
przykryty szkłem;
na kółkach;
wymiary: szer.
x głęb. x wys.:
50x42,5x83 cm

02-639

Unit Estetica E30
n SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ
n LAMPA DIODOWA „MAIA LED”
n STRZYKAWKA 3-F
n MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 701 KL
Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny
ze światłem, zakres obrotów
od 100 do 40.000 obr/min
n SKALER PIEZOsoft Skaler
piezoelektryczny bez światła,
sterylizowalna obudowa,
w komplecie 3 końcówki (201, 202, 203)
n ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 460LE
n TURBINA KaVo SMARTtorque 619L
n KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20L
n FOTELIK DLA LEKARZA KaVo PHYSIO One

Cena za zestaw:

12700 euro brutto

Nowy laser diodowy KaVo
Dzięki nowemu laserowi diodowemu KaVo, zarówno drobne
cięcia jak i poważniejsze zabiegi stają się prostsze do przeprowadzenia i bardziej precyzyjne. Wysoka jakość końcówki światłowodu oraz końcówka szafirowa (dostępna opcjonalnie, wyłącznie w
Kavo) zapewnia idealne wyniki. Laser KaVo MASTER lase/EXPERT
lase umożliwia przeprowadzenie różnych zabiegów stomatologicznych bez krwawienia i generowania nadmiernego ciepła.

Zastosowanie lasera w zabiegach
w n/w specjalnościach:
n Chirurgia tkanek miękkich: frenektomia,
frenotomia, biopsja, odsłanianie implantów,
gingiwektomia, gingiwoplastyka, wydłużanie
korony klinicznej,nacinanie ropni, zabiegi
płatowe, wycinanie zmian na błonie śluzowej
(nadziąślak, włókniak, gruczolak), wycinanie
kaptura dziąsłowego, usuwanie przerośniętych
tkanek miękkich, operkulektomia
n Endodoncja: Pulpotomia, sterylizacja kanału
korzeniowego, sterylizacja okolicy około
wierzchołkowej,przykrycie miazgi
n Periodontologia: dezynfekcja kieszonek dziąsłowych, leczenie leukoplakii, leczenie liszaja
płaskiego
n Biostymulacja: przyśpieszanie gojenia aft,
zmian opryszczkowych, LLLT
n Protetyka: kształtowanie linii dziąsła, retrakcja
laserowa dziąseł

Cena: 19 900 zł
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Laser EXPERT lase
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Cyfrowy aparat RTG Gendex GXDP-700 2D i 3D
GXDP-700 firmy Gendex to najnowszej
generacji aparat RTG do wykonywania
zdjęć pantomograficznychcefalometrycznych oraz tomograficznych w
technologii wiązki stożkowej. Wielosilnikowa głowica sterowana komputerem
może wykonywać skomplikowany ruch
w płaszczyźnie poziomej, co pozwala na
uzyskiwanie bardzo dużej ilości różnych
projekcji, w tym tomografii CBCT w
dwóch polach widzenia: 4x6cm obejmuje od 3 do 4 zębów pozwalając na
uzyskanie wysokiej rozdzielczości i najniższej dawki, zaś pole 6x8cm obrazuje
całość uzębienia pacjenta.
Cechy aparatu:
n czujnik 2D może być łatwo odłączany i przenoszony pomiędzy głowicą a ramieniem
cefalostatu. Możliwe jest także zamówienie wersji z dwoma sensorami 2D. Sensor
3D obraca się automatycznie po wybraniu tego trybu.
n cyfrowy cefalostat o krótkim czasie skanowania
n znaczna redukcja dawki dla pacjenta zarówno w trybie 2D, jak i 3D z możliwością
precyzyjnego dobrania pola badania
n możliwość pracy w sieci – dystrybucja obrazów na wiele stanowisk, dołączone
licencje WixWin oraz InVivo 5
n mikroprocesorowe sterowanie, komunikacja z operatorem przez duży dotykowy
wyświetlacz graficzny doskonale czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny,
umiejscowiony na kolumnie aparatu ułatwia kontrolę ustawienia pacjenta i parametrów ekspozycji
n trzy laserowe linie pozycjonujące gwarantują dokładność ustawienia pacjenta, w
trybie 3D podają wysokość skanu generator wysokiej częstotliwości zasila głowicę
rtg stałym napięciem, redukując dawkę pochłanianą przez pacjenta o 25% w stosunku do aparatów klasycznych (true DC unit)

Zapytaj o cenę

Mikroskop Leica M320
Promocje KaVo i Gendex ważne od 08.01 do 28.02.2014

n Zaprojektowany z myślą o stomatologii
n Łatwa obsługa! większa wydajność!
n Optyka Leica: Twój nowy kąt widzenia
n Oświetlenie LED Leica: rewolucja w oświetleniu
pola zabiegowego
n Technologia zdjęć w wysokiej rozdzielczości Leica:
możliwość stworzenia profesjonalnej dokumentacji
i przekazywania danych z gabinetu do gabinetu
n Ergonomia Leica: ergonomia dla Twojej wygody
n Design Leica: estetyczny, innowacyjny,
dopracowany z myślą o higienie

30

Zapytaj o cenę
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Instrumenty
Turbina SMARTtorque S619 L

Turbina EXPERTtorque LUX E680 L

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

n montowana na szybkozłączkę KaVo Multiflex
n szerokokątny światłowód
n ceramiczne łożyska
n czterodrożny spray

1700 zł brutto

2600 zł brutto

Turbina SMARTtorque S619 L
ze złączką ze światłem KaVo 460 LE

2200 zł brutto

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

3100 zł brutto
Turbina SMARTtorque S609 C

n montowana bezpośrednio na rękaw typu Midwest
n ceramiczne łożyska
n czterodrożny spray
n nowoczesna, higieniczna
brutto
obudowa

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

2850 zł brutto

Zestaw
profilaktyczny
KAVO

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

6900 zł brutto

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

2100 zł brutto

Piaskarka
Prophyflex

ze złączką KaVo 460 E

3700 zł brutto

Promocje KaVo i Gendex ważne od 08.01 do 28.02.2014

930 zł

NASI PRzeDstAWiciele
podlaskie

kujawsko-pomorskie

Magdalena
Leończuk
tel. 602 470 800
podlaskie@dentomax.pl
podlaskie, mazowieckie

Katarzyna
Olszewska
tel. 668 849 944
kujawy@dentomax.pl

Marzanna
Milkamanowicz
tel. 692 887 387
marzanna@dentomax.pl

warmińsko-mazurskie, podlaskie

Hanna
Domagała
tel. 600 096 966
hanna@dentomax.pl

wielkopolskie

Eliza
Horodeńska
tel. 784 547 236
tele1@dentomax.pl

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

Anna
Bagińska
tel. 660 716 050
anna@dentomax.pl

warmińsko-mazurskie, podlaskie

Klimczuk i Wspólnicy sp. k.

ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok, tel.:85 740 36 90,
fax:85 743 79 98, dentomax@dentomax.pl www.dentomax.pl
Razem! Dla zdrowych uśmiechów. Od 20 lat!

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

DOŁĄCZ DO
NAS NA FACEBOOKU!

CZYTAJ NASZ
FIRMOWY BLOG

31

WYPRZEDAŻ
ROCZNIKA
2013!

TYLKO

19900zł
BRUTTO

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

n komfortowy i nowoczesny fotel z bezszwową tapicerką,

pamięć 5 ustawień, sterowania z panelu lekarza, bloku systy
lub sterownikiem nożnym

n obrotowy panel asysty ze ślinociągiem, ssakiem i trójdrożną
dmuchawką

n nowy blok spluwaczki z obrotową miską ceramiczną
n wydajna bezcieniowa lampa halogenowa na ramieniu

pantograficznym, dwustopniowe natężenie oświetlenia

n pedał sterujący z funkcjami przedmuchiwania i przepłukiwania,
wyłącznikiem wody

n dostosowany do pracy z wózkiem inwalidzkim

Skorzystaj z promocji

Oferta ważna od 1 stycznia do 31 marca 2014 lub do wyczerpania zapasów

i wymień swój stary unit na nowy
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Dowiedz się
więcej i zamów:

Krzysztof Baranowski,
doradca ds. sprzedaży sprzętu
tel. 784 066 925
e-mail: krzysztof@dentomax.pl
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