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Razem! Dla zdrowych uśmiechów
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Oddajemy w wasze profesjonalne ręce kolejny numer magazynu Dentomax News. Mamy przy-
jemność przedstawić wam wydanie jesienne, tworzone m.in. z myślą o wrześniowych targach 
CeDe 2014 w Poznaniu. Branżowe spotkanie w stolicy Wielkopolski, to zresztą najważniejsze 
– a przynajmniej jedno z kluczowych – wydarzeń roku dla wielu stomatologów, producentów 
i wystawców. 
Podczas tegorocznego CeDe, znów będziemy mieli przyjemność spotkać się z Wami w klasycz-
nej, targowej formie – czyli na stoisku. Wierzymy, że będzie to okazja nie tylko do tego, aby 
zaprezentować Wam nasze nowości, pokazać walory dystrybuowanych przez nas produktów, ale 
przede wszystkim, spotkać się, poznać, porozmawiać. Chcemy usłyszeć wasz głos, wsłuchać w 
wasze opinie, potrzeby, tak aby współpraca z nami przebiegała jeszcze sprawniej i odbywała się 
w duchu wzajemnego zrozumienia i satysfakcji dla obu stron. Zatem, po jednej edycji CeDe bez 
Dentomaxu (chociaż nie do końca, bo podczas poprzednich targów byliśmy obecni jako organi-
zator cyklu wykładów poświęconych sedacji wziewnej), wracamy, znowu do gry! 
W aktualnym numerze Dentomax News znajdziecie informacje na temat naszej prezentacji, któ-
rą przygotowaliśmy z myślą o Poznaniu. Ale oczywiście nie tylko. W numerze kilka naprawdę 
dobrych merytorycznie tekstów poświęconych produktom. Po pierwsze polecamy waszej uwa-
dze duży materiał na temat porównania urządzeń służących do wykonywania zdjęć pantomogra-
ficznych marki KaVo. W ofercie tej firmy, której jak wiecie, jesteśmy oficjalnym partnerem od 
ubiegłego roku, znajduje się kilka aparatów różniących się ceną, specyfikacją i zastosowaniem. 
Dzięki współpracy z doradcami z KaVo przygotowaliśmy ciekawe porównanie poszczególnych 
pantomografów, zwracając przy tym szczególną uwagę na proponowane zastosowanie każdego 
z instrumentów. Dzięki temu, wierzymy, że choć w pewnym stopniu ułatwimy wybór tym, któ-
rzy planują zakup takiego urządzenia.
Dodatkowo polecamy tekst na temat materiału Bondfill oraz ciekawego instrumentu – Pro Ma-
trix – służącego do tworzenia jednorazowych formówek. Chirurdzy stomatologiczny powinni z 
kolei zajrzeć obowiązkowo do tekstu, w którym opisujemy Luxator – ciekawe narzędzie wspo-
magające ekstrakcje. 
Na łamach najnowszego wydania Dentomax News znajdziecie również artykuł autorstwa dr n. 
med. Barbary Szafrańskiej poświęcony sedacji wziewnej. Na marginesie – jeśli wybieracie się 
na CeDe nie możecie opuścić wykładu pani doktor. A okazji do wysłuchania garści ciekawych 
informacji na temat sedacji będzie aż kilka! Szczegółów szukajcie wewnątrz numeru. 
Jesień, to też tradycyjnie początek nowego sezonu szkoleniowego. Wracamy po wakacyjnej 
przerwie z kilkunastoma szkoleniami i kursami. Dokładne informacje poświęcone planowanym 
do końca br. roku kursom znajdziecie w środku. Już teraz zapraszamy na drugą połowę września, 
na nasz tradycyjny, jesienny kurs medyczny. W ciągu dwóch dni będzie można wysłuchać aż 
8 bloków tematycznych, prowadzonych prze 8 wybitnych specjalistów. Za udział w szkoleniu 
przyznamy 14 punktów edukacyjnych.
Zapraszamy do lektury jesiennego wydania magazynu Dentomax News. Do zobaczenia na 
CeDe, w Poznaniu!

Kazimierz Klimczuk – wydawca / właściciel Dentomaxu
Janusz Mroczkowski – redaktor naczelny
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Szanowni Czytelnicy, drodzy Klienci!

K
az

im
ier

z K
lim

cz
uk

 
wł

aś
cic

iel
 D

EN
TO

M
AX

 sp
. k

.

Ja
nu

sz
 M

ro
cz

ko
ws

ki
 

Re
da

kto
r n

ac
ze

ln
y

3

4

7

8

10

11

12

13

2

Spotkajmy się w Poznaniu

Temat numeru: 
Sedacja podtlenkiem azotu  

Badamy trendy: Nowy wymiar 
ekstrakcji zębów

Wybieramy pantomograf

Wrześniowy kurs medyczny

Badamy trendy: Pro-Matrix

Zapraszamy na szkolenia

Promocje produktowe
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Wrzesień to niezmiennie od przeszło dwóch dekad 
dla wielu polskich stomatologów przede 
wszystkim obowiązkowa wizyta w 

Poznaniu. W dniach 11 – 13 września do stoli-
cy Wielkopolski już po raz 24 zjadą wszyscy 
liczący się producenci i dystrybutorzy pro-
duktów dedykowanych dla stomatologii oraz 
oczywiście kilka tysięcy dentystów. 

W tym roku Dentomax po raz pierwszy 
będzie wystawiał się na CeDe wspólnie z gi-
gantem branży – KaVo, którego jest oficjalnym 
dystrybutorem od ubiegłego roku. Jak zapewnia 
Sylwia Dawidowicz, koordynator działu sprzeda-
ży, Dentomax udaje się do Poznania z bardzo atrakcyj-
ną ofertą urządzeń i produktów stomatologicznych.

- Wyruszamy na CeDe z ciekawą propozycją, która z pewnością 
zainteresuje szerokie grono potencjalnych klientów. Oprócz urządzeń 
marki KaVo, dostępnych w bardzo atrakcyjnych cenach i wariantach 
specjalnie przygotowanych z myślą o targach, odwiedzający nasze sto-

isko będą mogli wybierać spośród wielu innych produktów 
znajdujących się w naszej regularnej sprzedaży, także 

innych producentów, których wyroby dystrybuuje-
my na terenie Polski. Mowa m.in. o Tecno-Gaz, 

Leica, Gendex, Dentsply, Crosstex, Philips So-
nicare. Dodatkowo będzie można również wy-
próbować materiały firmy Sun Medical: wy-
korzystywany do szynowania BrushDip oraz 
służący do znoszenia nadwrażliwości Bondfill 
– informuje przedstawicielka firmy.

Ale obecność Dentomaxu na targach CeDe 
2014 w Poznaniu nie będzie się jedynie sprowa-

dzała do prezentacji swojej oferty handlowej. Fir-
ma, wzorem lat ubiegłych organizuje cykl wykładów 

szkoleniowych poświęconych sedacji wziewnej podtlen-
kiem azotu. Wykłady, które poprowadzi specjalizująca się w tym 

zagadnieniu dr n. med. Barbara Szafrańska odbędą się każdego dnia 
targów. Jednak warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza re-
jestracja.

Spotkaj nas w Poznaniu. 
Dentomax na CeDe 2014

Stoisko 
Dentomaxu 
znajduje się 

w Pawilonie 7, 
nr stoiska 3A. 

l Zawsze solidnie i precyzyjnie 
l Zawsze na czas
l Zawsze profesjonalnie 
l Lab Estetic: Zawsze.

Laboratorium Protetyczne Lab Estetic Białystok, ul. Nowowarszawska 32/2
Godz. pracy (pon. - pt.): 8 - 18

tel. 608 038 833, 857423429,  e-mail: monika.klimczuk@gmail.com

ZAPRASZAMY na nową stronę  internetową: 
www.labestetic.pl
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Ograniczenie negatywnych przeżyć a 
tym samym redukcja lęku stomatolo-
gicznego jest jednym z ważniejszych 

problemów stomatologii. Metodą eliminacji 
lęku zasługującą na szczególną uwagę, między 
innymi w związku z bezpieczeństwem stoso-
wania metody, jest uspokojenie wziewne z uży-
ciem mieszaniny podtlenku azotu i tlenu. 

Podtlenek azotu – właściwości 
i działanie na organizm człowieka

N2O jest niepalnym, niewybuchowym, bez-
barwnym, bezwonnym i nieorganicznym ga-
zem. W celu uspokojenia jest podawany w po-
staci mieszaniny dwóch gazów: podtlenku azotu 
i tlenu przez maseczkę założoną na nos pacjenta. 
Maksymalną dawką podtlenku azotu jest 70% 
mieszaniny, co najmniej 30% mieszaniny ga-
zów stanowi czysty tlen. Dzięki temu pacjent 
w trakcie sedacji ma podawaną wyższą ilość 
tlenu w stosowanej mieszaninie niż ilość tlenu 
zawarta w powietrzu atmosferycznym (około 
20%). Zawarty w mieszaninie podtlenek azotu 
bardzo łatwo dyfunduje do osocza przez pęche-
rzyki płucne, nie łączy się z hemoglobiną i nie 
podlega przemianom w organizmie.

Podtlenek azotu jest obecny we krwi i tkan-
kach organizmu na zasadzie nasycenia, dlatego 
też w stanie niezmienionym jest bardzo szybko 
wydalany drogą oddechową oraz w znikomej 
ilości przez skórę. Podtlenek azotu ma dzia-
łanie uspakajające oraz słabe przeciwbólowe, 

zmniejsza strach oraz napięcie lękowe odczu-
wane przez pacjenta przed zabiegiem oraz w 
trakcie jego trwania. Pacjent podczas trwania 
całego zabiegu jest przytomny, czego dowodem 
są otwarte usta (pacjent nieprzytomny zamyka 
usta) oraz zachowany, choć często mocno spo-
wolniony kontakt słowny i wzrokowy. Pacjent 
podczas podawania mieszaniny gazów może 
wykazywać zwiększoną wrażliwość na dźwięki 
co warunkuje odpowiednie zachowania perso-
nelu medycznego. Zachowana świadomość oraz 
odruchy, w szczególności odruch kaszlowy, to 
dwa podstawowe czynniki, które klinicznie od-
różniają uspokojenie wziewne od znieczulenia 
ogólnego. 

Wskazania i przeciwwskazania 
do stosowania podtlenku azotu

Podstawowym wskazaniem do stosowania 
sedacji wziewnej podtlenkiem azotu jest wy-
stępujący zarówno u młodocianych jak i doro-
słych pacjentów silny strach przed leczeniem. 
Brak jest granicy wiekowej zastosowania N2O. 
Należy jednak zaznaczyć, iż pacjent w trak-
cie sedacji musi współpracować z lekarzem. 
Współpraca ta polega na świadomym oddycha-
niu przez maseczkę założoną na nos, przy jed-
noczesnym otwarciu ust. Często już sam fakt 
założenia maseczki może, w szczególności u 
dzieci, wiązać się z negacją i brakiem współ-
pracy. Pacjenta takiego należy poddać działa-
niom relaksacyjnym a w skrajnych przypad-

Lęk to subiektywne uczucie 
będące reakcją na nieznane 
niebezpieczeństwo. Jest to 
stan odmienny od strachu, 
będący świadomą reakcją 
na konkretny stresor. 
W stomatologii pojęcie 
strachu i lęku związanego 
z wizytą w gabinecie 
stomatologicznym określa 
się wspólnym mianem 
„lęku stomatologicznego”. 
Bolesność zabiegu ale 
również złe podejście lekarza 
stomatologa czy sam widok 
sprzętu i narzędzi powodują, 
że przeszło 50% pacjentów 
określa wrażenia związane 
z kontaktem ze 
stomatologiem jako 
negatywne. 

pagina lewatemat numeru temat numeru
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Uspokojenie wziewne 
podtlenkiem azotu 
jako metda eliminacji 
lęku stomatologicznego

kach planowo zaniechać wykonania zabiegu 
stomatologicznego, a jedynie poddać pacjenta 
działaniu gazu rozweselającego - jak często jest 
nazywany podtlenek azotu.

Podczas pracy z dziećmi oraz dorosłymi z 
utrwaloną dentofobią nie można zapominać o 
zachowaniu podstawowych zasad planowego 
działania. Metoda „powiedz, pokaż, zrób” , 
relaksacja pacjenta, nawiązanie współpra-
cy a co najistotniejsze, szczególnie w przy-
padku dzieci, zachowanie prawdomówności 
i konsekwencji w realizacji zamierzonych 
działań pozwalają na leczenie nawet najtrud-
niejszych pacjentów. Częstym wskazaniem 
podawanym przez innych autorów jest silny 
odruch wymiotny. Mając jednak na względzie 
doświadczenia własne autorki można stwier-
dzić, iż silny odruch wymiotny jest najczęściej 
uzewnętrznieniem lęku przed zabiegiem. Do-
datkowym wskazaniem warunkującym stoso-
wanie podtlenku azotu również u pacjentów, 
u których nie ma tak wyraźnych objawów lę-
kowych, są zabiegi chirurgiczne oraz inne za-
biegi związane z wyjątkowo nieprzyjemnymi 
odczuciami.

Najczęstszym przeciwwskazaniem do stoso-
wania sedacji podtlenkiem azotu jest niedroż-
ność dróg oddechowych gdyż niemożliwe jest 
wówczas skuteczne oddychanie przez nos. Prze-
ziębienie, powiększenie migdałków, skrzywienie 
przegrody nosa czy też inny powód niedrożności 
nosa skutecznie uniemożliwia przeprowadzenie 

sedacji. Innymi przeciwwskazaniami są choro-
ba alkoholowa oraz narkomania, w przypadku 
których nie uzyskamy u pacjenta zadawalają-
cej sedacji a w przypadku zaleczonej choroby 
alkoholowej odczuwane oszołomienie może 
przyczynić się do powrotu do nałogu; pacjenci 
z chorobami psychicznymi, w szczególności z 
psychozami, w których podtlenek azotu może 
pogłębiać działanie już przyjmowanych leków; 
ciężkie choroby płuc (rozstrzenie oskrzelowe, 
rozedma płuc); stwardnienie rozsiane, miaste-
nia gravis; I trymestr ciąży. Można stwierdzić 
iż do sedacji podtlenkiem azotu kwalifikujemy 
pacjentów ogólnie zdrowych lub chorych z nie-
znacznie zaznaczoną chorobą układową bez nie-
wydolności tego układu.

Sedacja – zasady postępowania
Sedację wziewną podtlenkiem azotu uzysku-

jemy poprzez podanie mieszaniny podtlenku 
azotu i tlenu za pośrednictwem specjalnego 
urządzenia poprzez maseczkę założoną na nos 
pacjenta. Wśród istniejących na rynku urzą-
dzeń do sedacji na uwagę zasługuje urządze-
nie Master Flux firmy Tecno-Gaz. Szczególną 
zaletą urządzenia poza wygodą zastosowania 
oraz estetyką wyglądu jest brak w urządzeniu 
awaryjnych elementów elektronicznych. Urzą-
dzenie pozostaje dzięki temu pod pełną kontro-
lą operatora. W urządzeniu Master Flux mamy 
do obsługi dwa pokrętła oraz jeden przycisk. 
Pierwsze pokrętło służy do regulacji stężenia 

podtlenku azotu oraz tlenu w mieszaninie ga-
zów, drugie reguluje przepływ gazów. Przycisk 
zwany przez niektórych przyciskiem bezpie-
czeństwa pozwala na spowodowanie nagłego 
dopływu tlenu do maski.

Wprowadzenie pacjenta w stan sedacji wy-
maga zachowania prostych ale ważnych zasad. 
Pacjenta sedujemy powoli miareczkując ilość 
podawanego podtlenku azotu. Zbyt gwałtowne 
podawanie N2O może przyczynić się do złego 
samopoczucia pacjenta a nawet do pojawienia 
się wymiotów czy ogólnego rozdrażnienia. Przy 
właściwym postępowaniu możemy uzyskać 
satysfakcjonujący dla nas i dla pacjenta efekt 
sedacji już przy 20-25% N2O w mieszaninie po-
dawanych gazów. Zabiegi możemy prowadzić 
długo bez ryzyka zniecierpliwienia pacjenta. 
Pacjent po podaniu podtlenku azotu nie tylko 
wchodzi w stan przyjemnego odprężenia i bra-
ku strachu ale również traci poczucie czasu, co 
przy długotrwających zabiegach chirurgicznych, 
protetycznych czy endodontycznych ma nieba-
gatelne znaczenie dla operatora.

Pacjenci oceniają uspokojenie wziewne pod-
tlenkiem azotu bardzo pozytywnie. Efekt uzy-
skany przy zastosowaniu gazu rozweselającego 
jest bardzo przyjemny i to przyjemne wrażenie 
pozostaje w świadomości pacjenta wypierając 
z niej nielubianą wizytę w gabinecie stomatolo-
gicznym.

Dr n. med. Barbara Elżbieta Szafrańska

pagina lewatemat numeru temat numeru
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Obiektyw Leica M320 MultiFoc umożliwia ustawienie ostrości w zakresie ogniskowej od 200  
do 300 mm. Obiektyw ten zapewnia nowy wymiar wygody i ergonomii dla pracującego lekarza: 

•	 Nie	ma	konieczności	manewrowania	całą	głowicą	mikroskopu	w	zakresie	góra-dół,	aby	
ustawić ostrość podczas zabiegu – szybsza i wydajniejsza praca oraz adaptacja do pracy  
z	mikroskopem	dla	początkujących	użytkowników

•	 Jeden	obiektyw	dla	użytkowników	różniących	się	wzrostem	–	mniejszy	koszt	dla	kliniki

	•	 Łatwiejsze	dopasowanie	pozycji	przy	pracy	z	nieruchomym	binokularem	45o! 

Nowy	obiektyw	jest	kompatybilny	z	każdą	wersją	mikroskopu	Leica	M320. 
Obiektyw	Leica	M320	MultiFoc	stanowi	wyposażenie	dodatkowe	mikroskopu	i	nie	jest	objęty	promocją.	

Promocja	obowiązuje	w	terminie	8-17	września	2014	r.

Obiektyw Leica M320 MultiFoc

Przy zakupie mikroskopu 
Leica M320 pakiet Value  
moduł ErgoWedge
(uchylność binokularu 5o-25o)

GRATIS

NOWOŚĆ

badamy trendy
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Ekstrakcja zębów kojarzy się w sposób jed-
noznaczny i dla pacjentów i dla lekarzy 
właściwie z jednym – z kleszczami. Czy 

zatem można usuwać zęby bez tego – zdawało-
by się – nieodzownego narzędzia? Okazuje się, 
że właściwie tak. A wszystko za sprawą inno-
wacyjnego urządzenia, które od kilku miesięcy 
jest dostępne w Polsce. Mowa o instrumentach 
Luxator, szwedzkiej firmy Directa AB. 

Luxator to najbardziej funkcjonalne rozwią-
zanie do ekstrakcji z zachowaniem integralnej 
części kości przy minimalizacji ilości uszkodzo-
nych tkanek. 

Urządzenie bez wątpienia wyznacza nowy 
standard atraumatycznych ekstrakcji. Różni się 
od tradycyjnych narzędzi i metod postępowania, 
stanowiąc jedną z największych innowacji w 
praktyce dentystycznej. Mechaniczny periotom 
umożliwia znaczną precyzję i ułatwia dostęp w 
trudnych przypadkach, jednocześnie w maksy-
malny sposób chroniąc tkanki. 

Luxator LX to tytanowa kątnica zakończo-
na wymiennym ostrzem o szerokości 3 mm, 
napędzana standardowym mikrosilnikiem 
stomatologicznym w zakresie obrotów 2500-
4000/min. Ostrze pracuje w systemie góra-dół, 
długość skoku to 1 mm. Wahadłowa praca w 
kierunku pionowym pozwala na dokładne prze-
cięcie włókien ozębnej w sposób przyjazny dla 
pacjenta, powoli i równomiernie wysuwa ząb 
z kości. 

Ustawienie końcówki Luxatora LX zapewnia 
precyzyjne przyłożenie ostrza do ściany korze-
nia w osi długiej, co zmniejsza ryzyko uszko-
dzenia kości. Optymalny kształt i wymienne 
końcówki o 2 długościach umożliwiają łatwe 
dojście do trudnodostępnych obszarów tylnych 
zębów, minimalizują potrzebę użycia siły, gwa-
rantują nieuszkodzenie tkanek miękkich i kości 
zębodołu. Ostrza narzędzia pokryte zostały tyta-
nem przedłużającym żywotność.

Praca narzędziem jest prosta i nie nastręcza 
żadnych problemów dentystom. Przygotowu-
jąc instrument najpierw należy zamontować 
ostrze Luxatora LX do kątnicy, którą montu-
jemy na mikrosilniku. Na panelu sterującym 
unitu ustawiamy obroty w przedziale – 2000 
do 4000 obr/min. W przypadku trudno dostęp-
nych miejsc pole zabiegowe można przygoto-
wać używając Luxator L3S, dzięki któremu w 
odpowiedni sposób przygotujemy wejście w 
szparę ozębną. 

Wystarczy oprzeć ostrze w wejściu do szpa-
ry i uruchomić mikrosilnik. Pozwalając ostrzu 
na swobodną pracę wokół korzenia zęba, które 
nacina więzadła, należy jednocześnie delikatnie 
przyciskać urządzenie i podążać za powierzch-
nią korzenia utrzymując ostrze w długiej osi. 
Aby ocenić wynik przeprowadzonej luksacji za-
leca się zastosowanie elewatora F32. Jeśli to ko-
nieczne należy kontynuować pracę Luxatorem. 
Jeśli ocenimy, że ząb jest już odpowiednio przy-
gotowany do ekstrakcji, usuwamy go zwykłymi 
kleszczami lub pęsetą RootPicker.

Kilka uwag odnośnie dezynfekcji i czyszcze-
nia sprzętu. Kątnica powinna być czyszczona i 

smarowana przy pomocy Directa Clean-N Oil 
lub z użyciem innych, przeznaczonych do tego 
celu produktów wysokiej jakości. 

Kątnicę należy sterylizować po każdym 
użyciu zgodnie z cyklem sterylizacji w au-
toklawie, co pozwoli zapewnić odpowied-
nią higienę i funkcjonalność urządzenia. 
Procedurę czyszczenia krwi i zanieczyszczeń 
zaleca się rozpocząć od wykorzystania szczo-
tek niemetalicznych, aby nie porysować Lu-
xatora, pod bieżącą czysta wodą oraz osuszyć 
urządzenie miękką szmatką. Co ważne, nie 
wolno stosować myjki ultradźwiękowej bo 
jej wykorzystanie może skutkować uszkodze-
niem mechanicznym.  

W przypadku samego ostrza – po usunięciu 
krwi i wszelkich zanieczyszczeń, myjemy je w 
roztworze dezynfekcyjnym i sterylizujemy w 
temperaturze 134 st. C.

Nowy wymiar 
     ekstrakcji zębów

Zestaw ostrzy Luxator LX

Luxator LX - 3300 brutto

Umów się na prezentację:
602 315 944

Obiektyw Leica M320 MultiFoc umożliwia ustawienie ostrości w zakresie ogniskowej od 200  
do 300 mm. Obiektyw ten zapewnia nowy wymiar wygody i ergonomii dla pracującego lekarza: 

•	 Nie	ma	konieczności	manewrowania	całą	głowicą	mikroskopu	w	zakresie	góra-dół,	aby	
ustawić ostrość podczas zabiegu – szybsza i wydajniejsza praca oraz adaptacja do pracy  
z	mikroskopem	dla	początkujących	użytkowników

•	 Jeden	obiektyw	dla	użytkowników	różniących	się	wzrostem	–	mniejszy	koszt	dla	kliniki

	•	 Łatwiejsze	dopasowanie	pozycji	przy	pracy	z	nieruchomym	binokularem	45o! 

Nowy	obiektyw	jest	kompatybilny	z	każdą	wersją	mikroskopu	Leica	M320. 
Obiektyw	Leica	M320	MultiFoc	stanowi	wyposażenie	dodatkowe	mikroskopu	i	nie	jest	objęty	promocją.	

Promocja	obowiązuje	w	terminie	8-17	września	2014	r.

Obiektyw Leica M320 MultiFoc

Przy zakupie mikroskopu 
Leica M320 pakiet Value  
moduł ErgoWedge
(uchylność binokularu 5o-25o)

GRATIS

NOWOŚĆ

badamy trendy
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W ofercie KaVo, firmy od lat zaliczanej 
do światowej czołówki producentów 
urządzeń stomatologicznych znajduje 

się kilka ciekawych propozycji. Wybór urządze-
nia podyktowany jest przede wszystkim naszymi 
potrzebami. Podejmując decyzję szczegółowo 
więc analizujemy szereg elementów: parametry 
techniczne, zastosowanie, technologię, cenę. 

Zapraszamy do zapoznania się z porównaniem 
poszczególnych urządzeń Gendex. Być może 
poniższe zestawienie okaże się być pomocne w 
decyzji o wyborze konkretnego aparatu.

Gendex GXDP -300
To cyfrowy aparat rtg wykorzystywany do 

wykonywania zdjęć pantomograficznych :
l Skierowany do lekarzy praktyków, którzy 
pragną wejść w świat pantomografii cyfrowej, 
dzięki czemu otrzymują zdjęcia wysokiej jako-
ści z możliwością dodatkowej diagnostyki  w 
oprogramowaniu VixWin na komputerze, a tak-
że wykorzystanie ich w innym oprogramowaniu 
dzięki interfejsowi GxTwain. Pacjenci narażeni 
są na znacznie mniejszą dawkę promieniowania 
rtg aniżeli w aparatach analogowych.

Otrzymujemy:
l Doskonałej jakości zdjęcia pantomograficzne 
dzięki technologii FOX (kompensacji nieprawi-
dłowego zgryzu w odcinku przednim) oraz peł-
nej kompensacji cienia  kręgosłupa
l Powtarzalność otrzymywanych obrazów dzię-
ki innowacyjnemu systemowi pozycjonowania 
pacjenta daje możliwość porównywania zdjęć na 
przestrzeni czasu wraz z przebiegiem leczenia bądź 
procesów patologicznych toczących się u pacjenta.
l Łatwą i intuicyjną obsługa aparatu za pomocą 
wygodnego panela dotykowego LCD.
l Wygodną dla pacjenta opcję wykonania zdjęć 
skrzydłowo-zgryzowych bez wykorzystania 

trzymadełek jak ma to miejsce w radiowizjogra-
fii wewnątrzustnej.

Dla kogo: Aparat ten jest przeznaczony dla le-
karzy, którzy nie planują w przyszłości rozbudo-
wy aparatu rtg pantomograficznego o moduł 3D 
lub cefalometryczny lub jako pierwsze urządzenie 
pantomograficzne w gabinecie stomatologicznym.

Gendex GXDP-700 2D
Cyfrowy aparat rtg do wykonywania zdjęć 

pantomograficznych z możliwością rozbudowy 
o moduł 3D oraz cefalometryczny.
l Potwarzalność obrazów RTG dzięki zastoso-
wanej technologii i systemowi pozycjonowania 
pacjenta.
l Obsługę  aparatu za pomocą wygodnego, 
dużego panela dotykowego z podglądem przy-
kładowych zdjęć zgodnie z wybranym trybem 
projekcji.

Jest to aparat skierowany do lekarza prakty-
ka, dla którego jakość naprawdę ma znacznie. 

Zdjęcia pantomograficzne jakie otrzymujemy 
są  bardzo wysokiej wartości diagnostycznej. 
Lekarz ma  do dyspozycji oprócz zdjęcia pan-
tomograficznego także tryby projekcji skrzydło-
wo-zgryzowej, zdjęcia stawów skroniowo-żu-
chwowych oraz wycinkowo uzębienie przednie. 
Poszczególne projekcje można wykorzystać u 
pacjenta, u którego zaistniał  problem z wyko-
naniem prawidłowego zdjęcia przy pomocy np. 
sensora radiowizjografii wewnątrzustnej bądź 
kliszy wewnątrzustnej (np. nisko wysklepione 
podniebienie i ząb 23).Dzięki projekcji skrzy-
dłowo zgryzowej lub projekcji uzębienia przed-
niego możemy zweryfikować np. prawidłowość 
przeprowadzonego leczenia endodontycznego 
ww. zęba bez konieczności narażania pacjenta 
na większą dawkę promieniowania związaną z 
koniecznością wykonania zdjęcia pantomogra-
ficznego.

Aparat GXDP-700 w wersji jedynie aparatu pan-
tomograficznego daje dodatkowo możliwość rozbu-

Od prostego pantomografu po zaawansowaną 
technologię 3D.

Jakie urządzenie 
wybrać?
Współczesny stomatolog nie może obejść się bez wsparcia w postaci 

dokładnej diagnostyki obrazowej. W zależności od potrzeb, specjalizacji 

czy preferencji,  możliwości  techniczno – lokalowych ale również finansowych 

można przebierać w propozycjach producentów tego rodzaju sprzętu. 

Obrazowanie to podstawa współczesnej stomatologii

zdaniem ekspertazdaniem eksperta
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dowy o moduł 3D i cefalometryczny w przyszłości. 
Zatem  jest on skierowany do lekarzy dentystów, 
którzy  planują w pewnej perspektywie czasowej 
rozpocząć wykonywanie zabiegów z zakresu chirur-
gii stomatologicznej, implantologii bądź ortodoncji. 
Ewentualnie dla gabinetów i klinik stomatologicz-
nych, które nie wykluczają współpracy z chirurgiem 
stomatologicznym lub szczękowo-twarzowym czy 
też lekarzem ortodontą.

Na pewno instytucjami zainteresowanymi ta-
kim rozwiązaniem będą także punkty usługowe 
rtg z czasem planujące rozszerzenie wachlarza 
swojej oferty dowolnie o skany 3D bądź rtg ce-
falometryczne.

W chwili zakupu aparatu rtg należy również 
wziąć pod uwagę możliwości jego odsprzedania 
w przyszłości. Z całą pewnością, na rynku wtór-
nym większym zainteresowaniem będą cieszyły 
się aparaty z możliwością rozbudowy aniżeli 
wersje zamknięte. Ich cena także powinna się 
utrzymywać na wyższym poziomie.   

Gendex GXDP-700 3D
Cyfrowy aparat rtg do wykonywania zdjęć 

pantomograficznych z możliwością wykonywa-
nia skanów 3D 
l Dwa pola obrazowania  do wyboru: 6x4cm 
lub 6x8 cm

Aparat jest dedykowany dla lekarzy dentystów, 
specjalistów chirurgii stomatologicznej oraz chirur-
gii szczękowo-twarzowej oraz endodontów. Dzięki 
modułowi 3D ww. polom obrazowania oraz wyso-
kiej rozdzielczości skanu (w małym polu poniżej  
0,100mm rozmiaru voxela) daje możliwość precy-
zyjnej lokalizacji zmian patologicznych w obrębie 
uzębienia oraz kości szczęki i żuchwy a także śle-
dzenia postępu procesu leczenia. Dzięki temu lekarz 
endodonta ma możliwość precyzyjnego badania 
tkanek okołowierzchołkowych pod kątem nawet 
niewielkich zmian patologicznych, precyzyjnej oce-
ny dokładności leczenia endodontycznego zęba, czy 
np. oceny zmian przy przeleczonym kanałowo zębie 
z perspektywy czasu. Narzędzie to także daje moż-
liwość badania zęba w 3D pod kątem ewentualnych 
perforacji czy złamań.

Chirurdzy oraz implantolodzy wraz z urzą-
dzeniem Gendex GXDP-700 otrzymują dosko-

nałe narzędzie do oceny stanu kości przed im-
plantacją. Mogą ponadto dokonywać pomiarów 
miejsca jakim dysponują między szczytem wy-
rostka zębodołowego a ważnymi anatomicznie 
strukturami (zatoka szczękowa, jama nosowa, 
kanał nerwu zębodołowego dolnego).Mogą tak-
że symulować implantację przy pomocy implan-
tu z rozbudowaną bazą implantów. Skutkuje to 
znacznie wyższym odsetkiem prawidłowo prze-
prowadzonych zabiegów bez komplikacji oraz 
zmniejsza ryzyko powikłań.

Dla chirurgów stomatologicznych i szczęko-
wo-twarzowych nie do przecenienia pozostaje 
również  możliwość precyzyjnego określenia 
położenia zatrzymanych zębów w obrębie kości 
szczęki i żuchwy. Dokładna ocena stopnia roz-
woju zatrzymanego zęba, jego położenia oraz 
struktur przyległych (ściana zatoki szczękowej, 
kanał nerwu zębodołowego dolnego, korzenie 
zęba sąsiedniego) niejednokrotnie umożliwia 
prawidłowe zaplanowanie zabiegu jego ekstrak-
cji. Zabieg taki przeważnie jest krótszy, z mniej-
szym odsetkiem komplikacji oraz daje możli-
wość uniknięcia powikłań jak np. uszkodzenie 
nerwu zębodołowego dolnego, w stosunku do 
zabiegów których planowanie odbyło się jedy-
nie na podstawie rtg pantomograficznego (2D).

Zdjęcia pantomograficzne są bowiem bar-
dzo dobre jako zdjęcia przeglądowe i w wielu 
nieskomplikowanych sytuacjach są to zdjęcia 
wystarczające do wykonania rutynowego zabie-

gu. Jednakże w sytuacjach trudnych gdzie dia-
gnostyka 2D jest niewystarczająca lekarze wy-
bierający aparat Gendex GXDP-700 mają pod 
ręką precyzyjne urządzenie diagnostyczne jeśli 
chodzi o niewielkie pola obrazowania w obrębie 
kości szczęki i żuchwy.

Dodatkowym atutem urządzenia jest  dopra-
cowane oprogramowanie InVivo Dental służące 
między innymi  do przeglądania skanów 3D, lo-
kalizacji zmian patologicznych oraz dające moż-
liwość zaplanowania leczenia (preinstalowana 
baza implantów, funkcja wyznaczania przebiegu 
kanału nerwu zębodołowego dolnego).

Gendex GXCB-500. Jest to wszechstronny, 
nowatorski system obrazowania 3D zawierający 
w sobie także tradycyjne niskodawkowe obrazy 
panoramiczne 2D

Aparat jest dedykowany lekarzom dentystom, 
chirurgom stomatologicznym i szczękowo-twa-
rzowym, implantologom oraz endodontom. Jest 
to zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów, 
którzy rutynowo i na co dzień wykonują implan-
tacje w rozległych bezzębnych odcinkach wyrost-
ków zębodołowych, a często i przy bezzębiu cał-
kowitym, oceniają skutki urazów czy zajmują się 
leczeniem kanałowym na najwyższym poziomie. 
Jest to możliwe ze względu na pole obrazowania 
jakie oferuje GXCB-500, które dzięki modułowi 
łączenia skanów  obejmuje max. 14x14cm. 

Dzięki temu można wykonać  badania 3D w 
obrębie szczęki i żuchwy włącznie ze stawami 
skroniowo-żuchwowymi. Dlatego też jest to 
aparat dla lekarzy, którzy na co dzień zmagają 
się z trudnymi przypadkami oraz złożonymi ura-
zami, a także planującymi rozległe odbudowy 
protetyczne oparte na implantach. Tutaj, podob-
nie jak w przypadku Gendex GXDP-700 lekarz 
ma do dyspozycji oprogramowanie InVivo Den-
tal wraz z całą jego funkcjonalnością oraz bazą 
implantów z możliwością aktualizacji.

 ***
Specjalne podziękowanie dla pracowników 

KaVo Polska za pomoc w przygotowaniu tego 
materiału! Redakcja Dentomax News.

1. Zestaw RTG + RVG + kamera wewnątrzustna GXC-300  ........................................ 33 000zł

2. PaNTOmOGRafy:
- GXDP300  ........................................................................................................................................... 72 000 zł
- GXDP700 2D Ceph ......................................................................................................................... 139 000 zł
- GXDP700 2D Ceph (2 oddzielne sensory)  ............................................................................. 156 000 zł
- GXDP700 3D,  pole obrazowania 3D 6x4cm  ........................................................................ 185 000 zł
- GXDP700 3D,  pole obrazowania 3D 6x8cm  ........................................................................ 219 000 zł
- GXDP700 3D, z cefalometrią  pole obrazowania 3D 4x6cm  ........................................... 219 000 zł
- GXDP700 3D, z cefalometrią  pole obrazowania  3D 6x8cm  .......................................... 264 000 zł
3. Tomograf GXCB500 (uzyskaj pole obrazowania 3D max.  14 x14cm!)  .................. 322 000 zł.

Czas trwania promocji 8-17 wrzesień

Sprawdź nasze promocje na CeDe 2014!

zdaniem ekspertazdaniem eksperta
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l Data: 20 i 21 września 2014 r.
Miejsce: Dentomax, ul.Nowowarszawska 32/2, 
Białystok
l Liczba punktów edukacyjnych: 14
W cenie: materiały dydaktyczne, certyfikat, 
lunch, przerwy kawowe, bezcenna wiedza...
 Koszt: 350 z
łl Zapisy: e-mail: szkolenia@dentomax.pl  
lub tel: 604-17-10-17
l Nr konta BRE Bank:  11 1140 
20170000450203795721 

W PROGRamiE:
Sobota, 20 wrZeSień: 
godz.10-11  dr n. med. Joanna Bagińska  „Za-
stosowanie badań tomograficznych w trakcie 
leczenia endodontycznego”
 - Obrazowanie 2D,3D
 - Zastosowanie mikrotomografii
 -  Morfologia jam zębowych
 - Tomografia wolumetryczna standardy jej 
dotyczące
 - Zastosowanie CBCT w diagnostyce resorpcji.

l godz.11-15
dr n. med. Jerzy Pytko 
„Korona ceramiczna- to nie jest trudne”
 - wskazania do korony ceramicznej
 - przygotowanie zęba do koronowania
- zasady szlifowania zęba
- retrakcja dziąsła 
 - wyciski
- cementowanie koron 

l godz. 15-17
dr n. med. Jerzy Pytko: Otwarte Forum pt. „Co 
sprawia największe problemy w protetyce?”, 
czyli odpowiedzi na najbardziej nurtujące 
nas pytania. Możliwość omówienia własne-
go przypadku klinicznego.
    
NiedZiela, 21 wrZeSień:
l godz. 10-12
dr n.med. Robert Balicki: Antybiotykoterapia 
w stomatologii- czy oby  na pewno zawsze 
postępujemy właściwie?
- Zasady doboru leków antybakteryjnych.
- Zagadnienie stanu miejscowego i ogólnego, 
schorzeń współwystępujących oraz przyjmo-
wanych leków.
- Czy „dobra penetracja do kości” to oby na 
pewno jedyna słuszna przesłanka do naduży-
wania klindamycyny?
- Lokalny statut bakteryjny.
- czy nawet słusznie przepisany antybiotyk 
zawsze ustrzeże nas przed ewentualnymi 
roszczeniami?

- jak to jest naprawdę z tą osłoną antybiotykową:
- algorytmy, zalecenia i wytyczne (zwł. z 
innych krajów) a odpowiedzialność
- podawać, czy nie?
- zagadnienie drogi podania i dawki
- mody w stomatologii
- nieustannie ewoluujące wytyczne stosowa-
nia osłony antybiotykowej dla stomatologów
- choroba ogniskowa, zakażenie (od)ogniskowe
- bakterie w przeleczonym endodontycznie 
kanale korzeniowym, zagadnienie leczenia 
reendo a wskazanie do  sanacji chirurgicznej 
w zależności od schorzenia ogólnego.

l godz.12- 14
dr n.med. Katarzyna Taraszkiewicz- Sulik, 
lek.dent. Łukasz Magnuszewski: Jeśli nie 
szynoproteza to co? oraz Bezinwazyjne 
postępowanie przy startych zębach.
l godz.14-15:30
lek.stom. Iwona Iwanowicz: Zgrany duet 
dentysta i rehabilitant- interdyscyplinarne 
podejście do leczenia dysfunkcji stawu skro-
niowo-żuchwowego.
1. Staw skroniowo-zuchwowy- w skrócie o 
anatomii,fizjologii i mechanice.
2. Przyczyny dysfunkcji SSZ
3. Zdrowie SSZ a zdrowie całego organizmu
- bóle głowy
- bóle pleców
- zaburzenia słuchu
- omdlenia itd.
 4 . SSZ a postawa ciała (kręgosłup,miednica-
,stopy)
 5. Proste metody badania SSZ do przeprowa-
dzenia przez każdego dentystę. 
 6. Interdyscyplinarne podejście do leczenia 
zaburzeń w SSZ(dentysta,rehabilitant)
7. Profilaktyka chorób SSZ u dzieci i doro-
słych.

l godz.15:30-17
mgr fizjoterapeuta Karol Gorzechowski” 
Zgrany duet dentysta i rehabilitant- interdy-
scyplinarne podejście do leczenia dysfunkcji 
stawu skroniowo-żuchwowego.
1. Rehabilitacja stomatologiczna czym się 
zajmuje?
2. Diagnostyka fizjoterapeutyczna (badanie 
funkcjonalne układu 
stomatognatycznego i narządu ruchu)
3. Analizy przypadków stosowania rehabilita-
cji w stomatologii
4. Techniki lecznicze  używane w pracy na 
stawie skroniowo-żuchwowym 
(terapia manualna, terapia tkanek miękkich, 
igłoterapia, masaż, terapia punktów spusto-
wych, ćwiczenia, kinesiotaping).

Wrześniowy Kurs medyczny

pagina lewaszkolenia
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WykładoWcy: 

dr n.med. Jerzy Pyt-
ko Absolwent wy-

działu stomatologii 

Akademii Medycznej 

w Łodzi. Zaraz po 

studiach wykładow-

ca i nauczyciel zawodu w Szkole Medycznej 

Techników Dentystycznych w Łodzi. Przez 12 

lat jako starszy asystent w Instytucie WAM 

w Warszawie prowadził szkolenia na dru-

gi stopień specjalizacji z protetyki. Kolejne 

10 lat pracował jako kierownik przychodni 

stomatologicznej w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych. Członek założyciel i wieloletni 

wykładowca w SPLD. Uczestnik wielu szkoleń 

teoretycznych i praktycznych w Niemczech i 

USA. Ponad 40 lat prowadził prywatną prakty-

kę stomatologiczną najpierw w Łodzi, następ-

nie w Warszawie. 

dr n.med. Robert 
Balicki Doktor nauk 

medycznych od 2006 

r., od roku 2008 adiunkt 

Kliniki Chirurgii Szczę-

kowo-Twarzowej i Pla-

stycznej w Białymstoku. Uzyskał  specjalizację I 

st. z chirurgi stomatologicznej od 1999, a w dzie-

dzinie chirurgii szczękowo-twarzowej od 2005r. 

Członek Komisji do spraw Orzekania o Zdarze-

niach Medycznych w województwie podlaskim 

z ramienia Rzecznika Praw Pacjenta (Warszawa, 

23.11.2011r.), biegły sądowy,lekarz orzecznik.

dr n.med. Joanna 
Bagińska Specja-

lista stomatologii 

zachowawczej z en-

dodoncją. Od 1997 

roku zatrudniona na 

Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, 

najpierw w Zakład Stomatologii Zachowaw-

czej, a obecnie w Zakładzie Propedeutyki 

Stomatologii. Członek krajowych i zagranicz-

nych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego 

Towarzystwa Stomatologicznego i Interna-

tional Association of Dental Traumatology. 

Zawodowe zainteresowania koncentrują się 

wokół zagadnień związanych z nowoczesną 

diagnostyką i profilaktyką próchnicy zębów 

oraz zastosowaniem nowoczesnych techno-

logii w obrazowaniu tkanek zęba. Pasją jest 

edukacja społeczeństwa na temat udzielania 

pierwszej pomocy w urazach zębów i sposo-

bów zapobiegania takim zdarzeniom, współ-

twórca portalu www.uratujwybityzab.pl.

25 lipca bieżącego roku do podpisu przez pre-
zydenta trafił rządowy projekt ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych oraz nie-
których innych ustaw (druk sejmowy nr 2505). 
Wspólnie z projektami ustaw zawartych w 
drukach sejmowych nr 2503 i  2504 stanowi on 
tzw. pakiet kolejkowy. Jedną z najważniejszych 
nowości jaką wprowadza ów pakiet jest wy-
móg prowadzenia w postaci elektronicznej list 
oczekujących na udzielenie świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz obowiązek przekazywania co 
najmniej raz w tygodniu oddziałowi wojewódz-
kiemu NFZ informacji o pierwszym wolnym 
terminie udzielenia świadczenia.  W praktyce 
oznacza to, że każdy świadczeniodawca me-
dyczny - od 1 stycznia 2015 r. - powinien posia-
dać oprogramowanie komputerowe umożliwia-

jące realizację tych przepisów zgodne z Ustawą 
o ochronie danych osobowych.  Oprócz tego, 
pacjenci powinni posiadać możliwość umawia-
nia się drogą elektroniczną na wizyty, monitoro-
wania statusu na liście oczekujących na udziele-
nie świadczenia oraz powiadamianie o terminie 
udzielenia świadczenia. Wygląda więc na to, 
że mimo przełożenia terminu obowiązku pro-
wadzenia dokumentacji medycznej w postaci 
elektronicznej na 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2014 
poz. 998), tak naprawdę informatyzacja służby 
zdrowia rozpocznie się już w przyszłym roku.

Adam Wróblewski,
Dział Rozwoju Oprogramowania 

firmy ZdrowePodlasie.pl

PaKiET (E)KOLEJKOWy a LEKaRZE DENTyśCi

Jednorazowa formówka 
PRO – maTRiX zapewnia 
idealne punkty styczne

Używanie formówek to chleb powszedni 
niemal każdego dentysty. Formowanie 
odpowiednich punktów stycznych w 

trakcie pracy z różnymi rodzajami wypełnień 
wymaga pewnej wprawy i właściwych narzędzi. 
Na rynku jest już dostępny system wspomaga-
jący lekarza w przeprowadzeniu tej czynności.

Mowa o jednorazowych formówkach Pro-
-Matrix, które znajdują szerokie zastosowanie w 
praktyce.  System, jak podaje producent, znacz-
nie oszczędza czas potrzebny na montaż taśmy 
i uchwytu. Wykorzystywana w zestawie taśma 
może być stosowana do wszystkich typów ubyt-
ków (MO, OD, MOD oraz przy odbudowie guz-
ków). Jej odpowiednia konstrukcja zapewnia 
idealne dostosowanie do kształtu zęba.

Wbudowany w rękojeść prosty mechanizm 
obrotowy dodatkowo ułatwia właściwe usado-
wienie taśmy, a dzięki wąskiej konstrukcji szyjki 
matrycy, dentysta ma łatwy dostęp do zęba, zy-
skuje lepszą widoczność i swobodę operowania. 

System jest na tyle uniwersalny, że może być 
wykorzystywany ze wszystkimi rodzajami wy-
pełnień. Dodatkowo jest przy tym w pełni kom-
patybilny z powszechnie stosowanymi klinami 
dentystycznymi.

W przeciwieństwie do tradycyjnych uchwy-
tów i formówek, system Pro-Matrix nie jest 
narażony na korozję oraz jest zdecydowanie 
bardziej wygodny dla pacjenta. Ostre krawę-

dzie typowej formówki 
często ranią dziąsła czy 
język. Tego zjawiska nie 
ma w przypadku oma-
wianego produktu. 

Używająca w swojej 
praktyce od pewnego 
czasu systemu Pro-Ma-
trix lek. stom. Bożena 
Żołądkowska podkre-
śla, że jednorazowe 
formówki odkształcają 
z dużą dokładnością 
powierzchnie styczne, 
zwłaszcza w zębach trzonowych i przedtrzono-
wych.

Doktor potwierdza jednocześnie, że montaż for-
mówki jest znacznie prostszy i szybszy od trady-
cyjnych metod. - Posiadają cienki pasek, który nie 
kaleczy brodawki międzyzębowej, co jest bardzo 
istotne, bo ogranicza dyskomfort pacjenta – dodaje

Jej zdaniem, zaletą formówek Pro-Matrix jest ich 
uniwersalność zastosowania pod względem stron 
oraz łatwe dopasowanie do szerokości korony.

- Dotychczas powszechnie stosowane metody 
odkształcania powierzchni stycznych z zastoso-
waniem napinacza były czasochłonne i uciążliwe, 
natomiast formówka Pro-Matrix jest łatwa i szyb-
ka w użyciu co zdecydowanie skraca pracę leka-
rza – zaznacza lek. stom. Bożena Żołądkowska.

pagina lewaszkolenia badamy trendy
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Stomatologia precyzyjna- rekonstruk-
cje bezpośrednie ubytków tkanek 
twardych zębów.

l 6 wrzesień 2014 (sobota), godz. 10-16

l Prowadzenie: dr n.med. Przemysław Grodecki

l Miejsce: Dentomax, Białystok 

1. Codzienność oczami praktyka.

2. Powiększenie obrazu pola zabiegowego- początek 

drogi do precyzji.

3. Precyzja preparacji zębów- czy możemy coś poprawić?

4. Założenia prawidłowej rekonstrukcji.

5. Adhezja- na co możemy liczyć, co może nas zawieść.

6. Skurcz polimeryzacyjny i jak sobie z nim radzić.

7. Materiały typu flow- nowa alternatywa dla mate-

riałów klasycznych.

8. Zęby po leczeniu endodontycznym.

9. A może jednak pośrednio…ale przy fotelu.

10. Dyskusja

Koszt szkolenia: 150 zł, 6 punktów edukacyjnych. 

WRZEśNiOWy KURS mEDyCZNy

l 20,21 wrzesień 2014

l Miejsce: Dentomax, Białystok

Szczegóły str 10-11.

Koszt szkolenia: 350 zł, 15 punktów edukacyjnych.

Szkolenie z zakresu ochrony 
radiologicznej pacjenta

l 26-28 wrzesień 2014, pt. godz.15-19, 

sb.9-18, ndz. Egzamin

l Miejsce: Dentomax, Białystok

Koszt szkolenia i egzaminu: lekarze dentyści 

wykonujący medyczne procedury radiologiczne i 

personel obsługujący aparaty 

do densynometrii kości: 550 zł.

Technicy RTG, lekarze zabiegowi: 650 zł

Sedacja wziewna podtlenkiem 
azotu w praktyce stomatologicznej. 
Warsztaty

l 4 i 18 październik 2014  

l Miejsce: RODENTIS, ul.Limanowskiego 11, 

Warszawa

l Prowadzenie: dr n. med. Barbara Szafrańska

Koszt szkolenia: 950 zł

Skaling i piaskowanie nad i poddzią-
słowe- elementy profesjonalnej pro-
filaktyki. Urządzenia, technika pracy 
i zadowolony pacjent. Nierozerwalny 
związek w sukcesie gabinetu.

l 10 październik 2014 ( piątek), godz. 13-17

l Prowadzenie: dypl. hig. Agnieszka Koman, 

dypl. hig. Magdalena Michałowska, 

wykładowcy Swiss Dental Academy EMS

Część teoretyczna (2 godziny):

1. To nie takie trudne…

Rozmowa z pacjentem- początek sukcesu? Techni-

ka skalingu nad i poddziąsłowego- narzędzia ultra-

dżwiękowe pozwalające na uzyskanie najlepszych 

efektów. Czy skaling musi boleć? Podróbki- wpływ 

ma efekty leczenia i zużycie sprzętu. Szeroka gama 

końcówek do skalingu- prawidłowe zastosowanie.

2. Piękne zęby po piaskowaniu i czysty gabinet.

Piaskowanie nad i poddziąsłowe. Technika pracy, 

zasady, zastosowanie- zadowolony pacjent i czysty 

gabinet. Zapobieganie periodontilis i periiimplanti-

tis. Rodzaje piasków.

3. Do profilaktyki nie musimy dopłacać- trochę eko-

nomii. Zalety posiadania dobrych urządzeń w gabi-

necie stomatologicznym.

Część praktyczna (1,5 godziny):

Każdy z uczestników będzie mógł wykonać skaling 

i piaskowanie nad i poddziąsłowe na specjalnie do 

tego przygotowanych fantomach. Przygotowane 

kompletne i w pełni działające stanowiska z wyko-

rzystaniem najnowszych urządzeń firmy EMS:

- skaling będzie wykonywany z użyciem skalerów: 

AirFlow Master Piezon i Piezon 250 

- piaskowanie nad i poddziąsłowe będzie można 

wykonać z zastosowaniem piaskarek: AirFlow Master 

oraz AirFlow Master Piezon.

Koszt szkolenia: 200 zł. 

Nagłe stany zagrożenia życia 
w gabinecie stomatologicznym 
- kurs przypominający dla lekarzy 
stomatologów

l 11 październik 2014 (sobota), godz. 9-16 

l Prowadzenie: Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego

l Miejsce: Dentomax, Białystok

1. Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej 

pomocy w oparciu o prawo karne oraz cywilne i 

umiejętności.

2. Czynniki wpływające na jakość udzielania pierw-

szej pomocy.

3. Bezpieczeństwo pacjenta podczas wykonywania 

zabiegów inwazyjnych.

4. Zastosowanie środków ostrożności podczas tech-

nik znieczuleń stosowanych w gabinecie stomatolo-

gicznym.

 5. Postępowanie z pacjentem obciążonym schorze-

niami układu krążenia.

6. Postępowanie z pacjentem nieprzytomnym, z na-

głymi objawami niewydolności naczyń mózgowych i 

w trakcie nagłego zatrzymania krążenia.

7. Podstawowe zabiegi reanimacyjne.

8. Udrażnianie dróg oddechowych bezprzyrządowo 

i z użyciem technik i metod przyrządowych ze szcze-

gólnym uwzględnieniem pacjentów zadławionych.

9. Podstawy wykorzystania tlenoterapii w gabinecie 

stomatologicznym z możliwością monitowania jej 

skuteczności.

10. Postępowanie z pacjentem w stanach szczegól-

nych: padaczka, cukrzyca, porażenie prądem.

11. Praktyczne zastosowanie zestawu przeciwwstrzą-

sowego i apteczki pierwszej pomocy.

12. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna.

Koszt: 190 zł, 7 punktów edukacyjnych

7 kroków ENDO

l 28 listopad 2014 (piątek) ,  ŁOMŻA

l 29 listopad (sobota), SUWAŁKI

l Prowadzenie: dr n.med. Michał Bednarski

1. Diagnostyka radiologiczna:  anatomia kanałów, 

diagnostyka RTG w oparciu o dostępne pozycjonery, 

przypadki kliniczne

2. Opracowanie komory i dostęp do ujść kanało-

wych: rola izolacji (koferdam, zmiana klasy ubytku), 

powiększenie- lupa a mikroskop (jakie lupy?), prepa-

racja oszczędna (powikłania)

3. Opracowanie ujść kanałowych i dostęp do kana-

łów- film instruktażowy i ćwiczenia praktyczne

4. Wstępne opracowanie kanału – dostęp do wierz-

chołka

- rola tzw. preflaring (gładka ścieżka), wstępne 

ukształtowanie i wstępne oczyszczenie kanału, usta-

lenie  długości roboczej WL

- ćwiczenie praktyczne- ustalenie długości roboczej 

przy pomocy endometru, preflaring

5. Ostateczne opracowanie maszynowe i chemiczne: 

lubryfikanty oraz standardowe środki płuczące, kom-

pletna sekwencja narzędzi maszynowych- przewodnik

- ćwiczenie praktyczne: opracowanie kanałów korze-

niowych systemem narzędzi rotacyjnych ProTaper Next

6. Wypełnianie: przygotowanie do wypełnienia- osu-

szanie, procedury efektywnie  zapobiegające rozwo-

jowi flory bakteryjnej- szczelnie czyli bezpiecznie, 

GuttaCore- szybka i efektywna obturacja na gorąco, 

gutaperka dedykowana (kalibrowana), film instruk-

tażowy- wypełnienie kanału przy pomocy systemu 

TermaPrep/GuttaCore

- ćwiczenie praktyczne: wypełnienie opracowanych 

kanałów korzeniowych przy pomocy systemu Ter-

maPrep/GuttaCore

7. Odbudowa: przywrócenie zęba po leczeniu endo-

dontycznym do oryginalnej  formy i funkcji, bezpiecz-

ne i funkcjonalne materiały do odbudowy struktury

- ćwiczenie praktyczne: odbudowa zęba po leczeniu 

endodontycznym 

Koszt: 290 zł, 5 punktów edukacyjnych 

LiSTOPaDOWy KURS mEDyCZNy

l 22,23 listopad 2014 (sobota, niedziela)

l Miejsce: Dentomax, Białystok

W programie m.in.: dr n.med. Joanna Bagińska „ 

Zanim opracujesz ubytek- przegląd nowoczesnych 

metod klasyfikacji ubytków próchnicowych wspo-

magających wybór metody ich leczenia”

dr n.med. Magdalena Pawelczyk- Madalińska „Przy-

gotowanie periodontologiczne i warunki długo-

terminowego powodzenia leczenia estetycznego, 

implantologicznego, protetycznego oraz ortodon-

tycznego”.

Zapisy i informacje: anna Klimczuk tel. 604 171 017
85 740 36 93 email:  szkolenia@dentomax.pl
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Dane techniczne:
Zasilanie: 230±10 % VAC

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

Wymiary: 445/330/800 mm

 NiezbęDNy w każDym  gabiNecie
cena: 4999 zł

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

Nie wymaga specjalnych ochraniaczy 
lecz wykorzystuje rolkę folii termokurczliwej.

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

Obniża koszty  zarówno personalne jak i środków 
czystości.

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

     ORMA
Automatyczny system
    ochraniaczy na buty
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2+110
2x PROTAPER UNIVERSAL
Do zakupu 2 opakowań Protaper Universaldo maszynowego opracowania kanałów 
korzeniowych otrzymujesz GRATIS opakowanie maszynowych narzędzi Protaper Next.

380 PLN

8
2x PROTAPER NEXT
Do zakupu 2 opakowań PROTAPER NEXT otrzymujesz GRATIS: 
1 opakowanie PROGLIDER (3 szt.)
System PROTAPER NEXT to zestaw pilników o niepowtarzalnym kształcie, budowie i elastyczności, które pozwalają na opracowanie 
bardziej zakrzywionych, wąskich kanałów. W połączeniu z nowatorskim rozwiązaniem PROGLIDER zapewniają skrócony czas 
preparacji a ryzyko złamania jest w znacznym stopniu zmniejszone.
PROGLIDER – narzędzia rotacyjne NiTi (w jednym rozmiarze!) do szybkiego wstępnego poszerzenia kanału (technika tzw. Glide Path).

360 PLN

9
3x PROTAPER NEXT
Do zakupu 3 opakowań narzędzi Protaper Next otrzymĳ esz GRATIS 
zestaw AH Plus Jet Starter Kit (1 strzykawka i końcówki mieszające).

490 PLN

MILIONY DOWODÓW NA SKUTECZNOŚĆ KLINICZNĄ!

ZESTAW X-SMART PLUS 
PROTAPER NEXT
Zestaw zawiera: Mikrosilnik X-Smart Plus ORAZ
ProTaper NEXT, 25 mm – 10 blistrów 
po 3 pilniki (X1, X2, X3) ORAZ 
1 opakowanie Pathfi le, 25 mm (6 pilników) 
Kompletny zestaw dostarczany w całości przez dystrybutora. 

5 800 PLN

Kompletny zestaw dostarczany w całości przez dystrybutora. Kompletny zestaw dostarczany w całości przez dystrybutora. Kompletny zestaw dostarczany w całości przez dystrybutora. Kompletny zestaw dostarczany w całości przez dystrybutora. Kompletny zestaw dostarczany w całości przez dystrybutora. 

OFERTA 
CEDE  
2014

MIX PRODUKTÓW 
FIRMY DENTSPLY
Kupując MIX produktów Dentsply 
za kwotę 2880 zł o następującej konfi guracji:
6 blistrów Protaper NEXT (6 x 3 pilniki)
1 AH Plus Jet refi ll (2 strz.)
2 SDR eco refi ll (2 x 50 komp)
Otrzymasz Endoaktywator GRATIS!

2880 PLN

6x

LUB4
AQUASIL ULTRA 
Do zakupu I warstwy Aquasil Ultra Soft Putty (2 x 450 ml) otrzymujesz GRATIS: 
1 nabój II warstwy 50 ml, do wyboru LV lub XLV

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

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

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

410 PLN
DYRACT XP
20 kompiul w kolorze (do wyboru) A2, A3, A3,5; B1

MILIONY DOWODÓW NA SKUTECZNOŚĆ KLINICZNĄ!

OFERTA PROMOCYJNA DOSTĘPNA POPRZEZ DYSTRYBUTORÓW FIRMY DENTSPLY. MATERIAŁY GRATISOWE SĄ PRZESYŁANE Z BIURA DENTSPLY W MOMENCIE WYSTAWIENIA 
PRZEZ DYSTRYBUTORA FAKTURY SPRZEDAŻY DOT. ZAKUPU PRODUKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROMOCJI. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ORAZ ZAMÓWIENIA 
U PRZEDSTAWICIELI DENTSPLY ORAZ W BIURZE POD NUMEREM TEL. 22 500 28 34. PRZELICZNIK WEDŁUG KURSU 1 EURO=4,20 PLN.
OFERTA WAŻNA W OKRESIE: 1 WRZEŚNIA 2014 – 30 WRZEŚNIA 2014 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. 
ZE WZGLĘDU NA DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW GRATISOWYCH, REALIZACJA PROMOCJI JEST GWARANTOWANA 
DLA FAKTURY PRZESŁANEJ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 2 TYGODNIE OD DNIA JEJ WYSTAWIENIA.

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

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

2
PALODENT INTRO KIT
Do zakupu zestawu Palodent Intro Kit zawierającego:
2 pierścienie, formówki po 25 szt. w rozmiarach 3,5; 4,5; 5,5; 6,5
kliny po 25 szt. w rozmiarach small, medium, large 
oraz kliny ochronne po 10 sz. small, medium, large; kleszcze; pęsetę otrzymujesz GRATIS: 
strzykawkę Ceram.X Mono M1 ORAZ Prime&Bond NT 2,5ml ORAZ SDR sample 10 kompiul.

1290 PLN

10xx

3
PALODENT UZPEŁNIENIA
Przy zakupie uzupełnień z grupy Palodent Plus 
(pierścienie, formówki, kliny) otrzymujesz GRATIS 
opakowanie formówek Palodent Plus 50 szt. w rozmiarze 5,5

680 PLN 50szt.
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2+110
2x PROTAPER UNIVERSAL
Do zakupu 2 opakowań Protaper Universaldo maszynowego opracowania kanałów 
korzeniowych otrzymujesz GRATIS opakowanie maszynowych narzędzi Protaper Next.

380 PLN

8
2x PROTAPER NEXT
Do zakupu 2 opakowań PROTAPER NEXT otrzymujesz GRATIS: 
1 opakowanie PROGLIDER (3 szt.)
System PROTAPER NEXT to zestaw pilników o niepowtarzalnym kształcie, budowie i elastyczności, które pozwalają na opracowanie 
bardziej zakrzywionych, wąskich kanałów. W połączeniu z nowatorskim rozwiązaniem PROGLIDER zapewniają skrócony czas 
preparacji a ryzyko złamania jest w znacznym stopniu zmniejszone.
PROGLIDER – narzędzia rotacyjne NiTi (w jednym rozmiarze!) do szybkiego wstępnego poszerzenia kanału (technika tzw. Glide Path).

360 PLN

9
3x PROTAPER NEXT
Do zakupu 3 opakowań narzędzi Protaper Next otrzymĳ esz GRATIS 
zestaw AH Plus Jet Starter Kit (1 strzykawka i końcówki mieszające).

490 PLN

MILIONY DOWODÓW NA SKUTECZNOŚĆ KLINICZNĄ!

ZESTAW X-SMART PLUS 
PROTAPER NEXT
Zestaw zawiera: Mikrosilnik X-Smart Plus ORAZ
ProTaper NEXT, 25 mm – 10 blistrów 
po 3 pilniki (X1, X2, X3) ORAZ 
1 opakowanie Pathfi le, 25 mm (6 pilników) 
Kompletny zestaw dostarczany w całości przez dystrybutora. 

5 800 PLN

Kompletny zestaw dostarczany w całości przez dystrybutora. Kompletny zestaw dostarczany w całości przez dystrybutora. Kompletny zestaw dostarczany w całości przez dystrybutora. Kompletny zestaw dostarczany w całości przez dystrybutora. Kompletny zestaw dostarczany w całości przez dystrybutora. 

OFERTA 
CEDE  
2014

MIX PRODUKTÓW 
FIRMY DENTSPLY
Kupując MIX produktów Dentsply 
za kwotę 2880 zł o następującej konfi guracji:
6 blistrów Protaper NEXT (6 x 3 pilniki)
1 AH Plus Jet refi ll (2 strz.)
2 SDR eco refi ll (2 x 50 komp)
Otrzymasz Endoaktywator GRATIS!

2880 PLN

6x

LUB4
AQUASIL ULTRA 
Do zakupu I warstwy Aquasil Ultra Soft Putty (2 x 450 ml) otrzymujesz GRATIS: 
1 nabój II warstwy 50 ml, do wyboru LV lub XLV

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

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

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

410 PLN
DYRACT XP
20 kompiul w kolorze (do wyboru) A2, A3, A3,5; B1

MILIONY DOWODÓW NA SKUTECZNOŚĆ KLINICZNĄ!

OFERTA PROMOCYJNA DOSTĘPNA POPRZEZ DYSTRYBUTORÓW FIRMY DENTSPLY. MATERIAŁY GRATISOWE SĄ PRZESYŁANE Z BIURA DENTSPLY W MOMENCIE WYSTAWIENIA 
PRZEZ DYSTRYBUTORA FAKTURY SPRZEDAŻY DOT. ZAKUPU PRODUKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROMOCJI. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ORAZ ZAMÓWIENIA 
U PRZEDSTAWICIELI DENTSPLY ORAZ W BIURZE POD NUMEREM TEL. 22 500 28 34. PRZELICZNIK WEDŁUG KURSU 1 EURO=4,20 PLN.
OFERTA WAŻNA W OKRESIE: 1 WRZEŚNIA 2014 – 30 WRZEŚNIA 2014 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. 
ZE WZGLĘDU NA DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW GRATISOWYCH, REALIZACJA PROMOCJI JEST GWARANTOWANA 
DLA FAKTURY PRZESŁANEJ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 2 TYGODNIE OD DNIA JEJ WYSTAWIENIA.

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

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

2
PALODENT INTRO KIT
Do zakupu zestawu Palodent Intro Kit zawierającego:
2 pierścienie, formówki po 25 szt. w rozmiarach 3,5; 4,5; 5,5; 6,5
kliny po 25 szt. w rozmiarach small, medium, large 
oraz kliny ochronne po 10 sz. small, medium, large; kleszcze; pęsetę otrzymujesz GRATIS: 
strzykawkę Ceram.X Mono M1 ORAZ Prime&Bond NT 2,5ml ORAZ SDR sample 10 kompiul.

1290 PLN

10xx

3
PALODENT UZPEŁNIENIA
Przy zakupie uzupełnień z grupy Palodent Plus 
(pierścienie, formówki, kliny) otrzymujesz GRATIS 
opakowanie formówek Palodent Plus 50 szt. w rozmiarze 5,5

680 PLN 50szt.
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Tak Łatwo. Tak Naturalnie.
Łatwe w użyciu rozwiązanie systemowe 
dla estetycznej stomatologii zachowawczej: 

niezawodny, mocny system wiążący 
o dużej tolerancji na różne warunki kliniczne
nanoceramiczny kompozyt o łatwej metodzie doboru koloru

W odpowiedzi na poszukiwania przez lekarzy prostych i jednocześnie niezawod-
nych procedur klinicznych fi rma Dentsply wprowadza na rynek nową linię pro-
duktową ONE. Wprowadzone w ostatnich latach do sprzedaży takie materiały 
jak SDR®, system Palodent®Plus, Core&Post oraz wiele innych spotkały się z bar-
dzo dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród lekarzy stomatologów. Linia 
produktowa ONE jest kolejną propozycją fi rmy Dentsply wpisującą się w fi lozo-
fi ę dostarczania pewnych i skutecznych rozwiązań do codziennej praktyki.
ceram.x® one 
To kontynuacja sprawdzonej w poprzedniej wersji materiału technologii nanohy-
brydowej z syntetycznym wypełniaczem ceramicznym.
Dzięki zastosowaniu technologii nano-ceramicznej kompozyt charakteryzuje się:
• łatwą do uzyskania naturalną estetyką wypełnień • bardzo dobrymi właściwo-
ściami polerującymi (szybko, łatwo i na długo osiąga wysoki połysk) • bardzo 
dobrymi właściwościami użytkowymi: podczas modelowania materiał nie rozpły-
wa się i nie klei do narzędzi, a odtworzone struktury anatomiczne  pozostają bez 
zmian do momentu polimeryzacji;

Nowoczesny system fotoinicjacji powoduje, że materiał charakteryzuje się 
długim czasem pracy (do 3 min) bez ryzyka związania kompozytu w świetle lampy.

ceram.x® one jest dostępny w 2 wersjach kolorystycznych pozwalających na za-
stosowanie w różnych przypadkach klinicznych. 

ceram.x® one UNIVERSAL to kompozyt, w którym dostosowano klucz kolorów do 
powszechnie stosowanego i preferowanego przez lekarzy kolornika VITA Classic.
Pośrednia przezierność oraz doskonały efekt kameleona pomaga lekarzom w do-
borze koloru wypełnień nawet w bardzo wątpliwych pod tym względem przy-
padkach. Materiał bardzo dobrze się sprawdza w szybkich odbudowach zarówno 
w odcinku przednim jak i bocznym.
Opakowania:
Starter Kit: 7 strzykawek materiału, system wiążący, akcesoria
Uzupełnienia: strzykawki 3g w kolorach A1, A2, A3, A3,5; A4,C1,C2

ceram.x® one DENTIN & ENAMEL to wersja przeznaczona do rekonstrukcji tech-
niką anatomiczną przy zastosowaniu dwóch rodzajów przezierności. System ofe-
ruje 4 kolory zębinowe o przezierności zbliżonej do naturalnej zębiny oraz 3 kolo-
ry szkliwne o przezierności szkliwa, dzięki czemu odbudowane w anatomicznych 
warstwach tkanki spełniają najwyższe standardy estetyczne.
Opakowania:
Starter Kit: 7 strzykawek materiału, system wiążący, akcesoria
Uzupełnienia: strzykawki 3g w kolorach zębionowych: D1,D2,D3,D4 oraz szkliw-
nych E1, E2, E3

Uzupełnienie do wybranego materiału wypełniającego ceram.x® one stanowi sys-
tem wiążący w preferowanej procedurze aplikacyjnej.

prime&bond® one ETCH&RINSE światłoutwardzalny uniwersalny system wiążący 
do stosowania w technice całkowitego wytrawiania.
System stanowi kontynuację rozwiązań z dziedziny nanotechnologii zaangażowa-
nych w  tworzenie silnego połączenia ze szliwem i zębiną.

prime&bond® one ETCH&RINSE charakteryzuje: • wyjątkowa tolerancja w zróżni-
cowanych warunkach klinicznych • w szczególności dotyczy różnego stopnia wil-
gotności zębiny; system wiążący infi ltruje w głąb kanalików zębinowych i dociera 
nawet między opadnięte włókna kolagenowe zębiny między – i okołokanalikowej 
• doskonała szczelność brzeżna • dzięki wysokiej sile adhezji nawet w przypadku 
bardzo wilgotnej lub przesuszonej zębiny • możliwość polimeryzacji chemicznej 
w przypadku cementowania uzupełnień pośrednich. Po połaczeniu z Self Cure Ac-
tivator system staje się chemo oraz światłoutwardzalny co jest niezbędne w przy-
padku cementowania adhezyjnego uzupełnień pośrednich.

prime&bond® one SELECT  jednoskładnikowy adhezyjny system wiążący przezna-
czony do stosowania w następujących technikach: • samowytrawiania • całkowi-
tego wytrawiania • selektywnego wytrawiania szkliwa
SELECT czyli wybierz preferowaną technikę wytrawiania.

prime&bond® one SELECT charakteryzuje:
• wysokie bezpieczeństwo aplikacji • rzeczywisty brak objawów nadwrażliwo-
ści pozbiegowej • wysoka i dobrze zbalansowana siła połączenia adhezyjnego 
• wygoda użytkowania
System jest niezwykle tolerancyjny na różne warunki kliniczne co przekłada się 
na pewne rezultaty i redukcję nadwrażliwości pozabiegowej. Formuła chemicz-
na pozbawiona acetonu pozwala na wygodne przechowywanie w temperaturze 
pokojowej oraz gotowość do użycia nawet do 30 min. po wykropleniu na płytkę 
aplikacyjną CliXdish™.

OFERTA 
ONE 

PRIME&BOND ONE SELECT
prime&bond ONE SELECT butelka 3,5 ml

165 PLN
PRIME&BOND ONE SELECT
165 PLN

OFERTA 
ONE 

PRIME&BOND ONE ETCH&RINSE
prime&bond ONE ETCH&RINSE butelka 3,5 ml

135 PLN135 PLN

OFERTA 
ONE 

CERAM.X ONE UNIVERSAL
Do zakupu 1 zestawu ceram.x ONE UNIVERSAL 
(7 strz., system wiążący 3,5 ml) otrzymujesz GRATIS: 
1 opakowanie systemu polerskiego Enhance (30 szt.); 
do wyboru kielichy lub płomyki.

690 PLN

OFERTA 

CERAM.X ONE UNIVERSAL
690 PLN

OFERTA 
ONE 

CERAM.X ONE DENTIN&ENAMEL
Do zakupu 1 zestawu ceram.x ONE DENTIN&ENAMEL 
(7 strz., system wiążący 3,5 ml) otrzymujesz GRATIS: 
1 opakowanie systemu polerskiego Enhance (30 szt.); 
do wyboru kielichy lub płomyki.

690 PLN

do wyboru kielichy lub płomyki.

OFERTA 

CERAM.X ONE DENTIN&ENAMEL
690 PLN
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Tak Łatwo. Tak Naturalnie.
Łatwe w użyciu rozwiązanie systemowe 
dla estetycznej stomatologii zachowawczej: 

niezawodny, mocny system wiążący 
o dużej tolerancji na różne warunki kliniczne
nanoceramiczny kompozyt o łatwej metodzie doboru koloru

W odpowiedzi na poszukiwania przez lekarzy prostych i jednocześnie niezawod-
nych procedur klinicznych fi rma Dentsply wprowadza na rynek nową linię pro-
duktową ONE. Wprowadzone w ostatnich latach do sprzedaży takie materiały 
jak SDR®, system Palodent®Plus, Core&Post oraz wiele innych spotkały się z bar-
dzo dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród lekarzy stomatologów. Linia 
produktowa ONE jest kolejną propozycją fi rmy Dentsply wpisującą się w fi lozo-
fi ę dostarczania pewnych i skutecznych rozwiązań do codziennej praktyki.
ceram.x® one 
To kontynuacja sprawdzonej w poprzedniej wersji materiału technologii nanohy-
brydowej z syntetycznym wypełniaczem ceramicznym.
Dzięki zastosowaniu technologii nano-ceramicznej kompozyt charakteryzuje się:
• łatwą do uzyskania naturalną estetyką wypełnień • bardzo dobrymi właściwo-
ściami polerującymi (szybko, łatwo i na długo osiąga wysoki połysk) • bardzo 
dobrymi właściwościami użytkowymi: podczas modelowania materiał nie rozpły-
wa się i nie klei do narzędzi, a odtworzone struktury anatomiczne  pozostają bez 
zmian do momentu polimeryzacji;

Nowoczesny system fotoinicjacji powoduje, że materiał charakteryzuje się 
długim czasem pracy (do 3 min) bez ryzyka związania kompozytu w świetle lampy.

ceram.x® one jest dostępny w 2 wersjach kolorystycznych pozwalających na za-
stosowanie w różnych przypadkach klinicznych. 

ceram.x® one UNIVERSAL to kompozyt, w którym dostosowano klucz kolorów do 
powszechnie stosowanego i preferowanego przez lekarzy kolornika VITA Classic.
Pośrednia przezierność oraz doskonały efekt kameleona pomaga lekarzom w do-
borze koloru wypełnień nawet w bardzo wątpliwych pod tym względem przy-
padkach. Materiał bardzo dobrze się sprawdza w szybkich odbudowach zarówno 
w odcinku przednim jak i bocznym.
Opakowania:
Starter Kit: 7 strzykawek materiału, system wiążący, akcesoria
Uzupełnienia: strzykawki 3g w kolorach A1, A2, A3, A3,5; A4,C1,C2

ceram.x® one DENTIN & ENAMEL to wersja przeznaczona do rekonstrukcji tech-
niką anatomiczną przy zastosowaniu dwóch rodzajów przezierności. System ofe-
ruje 4 kolory zębinowe o przezierności zbliżonej do naturalnej zębiny oraz 3 kolo-
ry szkliwne o przezierności szkliwa, dzięki czemu odbudowane w anatomicznych 
warstwach tkanki spełniają najwyższe standardy estetyczne.
Opakowania:
Starter Kit: 7 strzykawek materiału, system wiążący, akcesoria
Uzupełnienia: strzykawki 3g w kolorach zębionowych: D1,D2,D3,D4 oraz szkliw-
nych E1, E2, E3

Uzupełnienie do wybranego materiału wypełniającego ceram.x® one stanowi sys-
tem wiążący w preferowanej procedurze aplikacyjnej.

prime&bond® one ETCH&RINSE światłoutwardzalny uniwersalny system wiążący 
do stosowania w technice całkowitego wytrawiania.
System stanowi kontynuację rozwiązań z dziedziny nanotechnologii zaangażowa-
nych w  tworzenie silnego połączenia ze szliwem i zębiną.

prime&bond® one ETCH&RINSE charakteryzuje: • wyjątkowa tolerancja w zróżni-
cowanych warunkach klinicznych • w szczególności dotyczy różnego stopnia wil-
gotności zębiny; system wiążący infi ltruje w głąb kanalików zębinowych i dociera 
nawet między opadnięte włókna kolagenowe zębiny między – i okołokanalikowej 
• doskonała szczelność brzeżna • dzięki wysokiej sile adhezji nawet w przypadku 
bardzo wilgotnej lub przesuszonej zębiny • możliwość polimeryzacji chemicznej 
w przypadku cementowania uzupełnień pośrednich. Po połaczeniu z Self Cure Ac-
tivator system staje się chemo oraz światłoutwardzalny co jest niezbędne w przy-
padku cementowania adhezyjnego uzupełnień pośrednich.

prime&bond® one SELECT  jednoskładnikowy adhezyjny system wiążący przezna-
czony do stosowania w następujących technikach: • samowytrawiania • całkowi-
tego wytrawiania • selektywnego wytrawiania szkliwa
SELECT czyli wybierz preferowaną technikę wytrawiania.

prime&bond® one SELECT charakteryzuje:
• wysokie bezpieczeństwo aplikacji • rzeczywisty brak objawów nadwrażliwo-
ści pozbiegowej • wysoka i dobrze zbalansowana siła połączenia adhezyjnego 
• wygoda użytkowania
System jest niezwykle tolerancyjny na różne warunki kliniczne co przekłada się 
na pewne rezultaty i redukcję nadwrażliwości pozabiegowej. Formuła chemicz-
na pozbawiona acetonu pozwala na wygodne przechowywanie w temperaturze 
pokojowej oraz gotowość do użycia nawet do 30 min. po wykropleniu na płytkę 
aplikacyjną CliXdish™.

OFERTA 
ONE 

PRIME&BOND ONE SELECT
prime&bond ONE SELECT butelka 3,5 ml

165 PLN
PRIME&BOND ONE SELECT
165 PLN

OFERTA 
ONE 

PRIME&BOND ONE ETCH&RINSE
prime&bond ONE ETCH&RINSE butelka 3,5 ml

135 PLN135 PLN

OFERTA 
ONE 

CERAM.X ONE UNIVERSAL
Do zakupu 1 zestawu ceram.x ONE UNIVERSAL 
(7 strz., system wiążący 3,5 ml) otrzymujesz GRATIS: 
1 opakowanie systemu polerskiego Enhance (30 szt.); 
do wyboru kielichy lub płomyki.

690 PLN

OFERTA 

CERAM.X ONE UNIVERSAL
690 PLN

OFERTA 
ONE 

CERAM.X ONE DENTIN&ENAMEL
Do zakupu 1 zestawu ceram.x ONE DENTIN&ENAMEL 
(7 strz., system wiążący 3,5 ml) otrzymujesz GRATIS: 
1 opakowanie systemu polerskiego Enhance (30 szt.); 
do wyboru kielichy lub płomyki.

690 PLN

do wyboru kielichy lub płomyki.

OFERTA 

CERAM.X ONE DENTIN&ENAMEL
690 PLN
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Mix produktów
w tym produkty PREMIUM
za 1 500 zł brutto**

Kup mix produktów za 3 000 zł brutto**

Protemp TM Express TM

Single Bond TM Universal

Adper TMImpregum TM

RelyX TM Unicem RelyX TM Fiber Post

RelyX TM Ultimate Ketac TM Cem Filtek TM

Sof-Lex TM spiralne krążki Clinpro TM

RelyX TM U200

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

3M TM ESPE TM Astringent

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

Kup mix produktów za 3 000 zł brutto

Kup produkt a otrzymasz:     produkt GRATIS*

3M TM ESPE TM Monophase, 
3M TM ESPE TM Soft Monophase
5 dowolnych uzupełnień.

Strzykawka do elastomerów
 
Końcówki mieszające Penta TM

1 opakowanie końcówek mieszających x 50 szt.

3M TM ESPE TM Monophase, 
3M TM ESPE TM Soft Monophase
2 dowolne uzupełnienia.

Końcówki mieszające Penta TM

1 opakowanie końcówek mieszających x 30 szt.

LUBCeny detaliczne zgodnie 
z aktualnym cennikiem 

3M 
TM ESPE 

TM

Ceny detaliczne zgodnie 
z aktualnym cennikiem 

3M 
TM ESPE 

TM

Przy zakupie min. 5 uzupełnień 3M TM ESPE TM Monophase 
lub 3M TM ESPE TM Soft Monophase 

GRATIS*

Strzykawka do elastomerów
 
GRATIS*

Końcówki mieszające Penta TM 
1 opakowanie końcówek mieszających x 50 szt.

LUB

Pentamix TM Lite
Mieszalnik do mas wyciskowych.

Style Italiano 
Przepis na piękny 
uśmiech

Ketac TM Cem Plus Clicker TM 
Cement glasjonomerowy 
modyfi kowany żywicą

Przepis na piękny 
uśmiech

Więcej informacji o produktach 
                     na stronie:

www.3MESPE.pl

cena brutto

Filtek TM Ultimate Professional
Zestaw profesjonalny 
12 x 4 g strzykawki w kolorach: A2D, A3D, A4D,  
A2B, A3B, A3.5B, A4B, A1E, A2E, A3E, WE,CT
1 x 5 ml system łączący Single Bond TM Universal, 
1 x 3 ml Scotchbond TM Etchant, 6 x Sof-Lex TM spiralne krążki do polerowania,
6 x Sof-Lex TM spiralne krążki do opracowania, przewodnik doboru odcieni. 

1905 zł

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w kolorze A3.5B.

Filtek TM Ultimate
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze. 736 zł

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w kolorze A3B. 

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

920 zł

Filtek TM Z550
2 uzupełnienia w kolorach A2, A3.

Filtek TM Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

499 zł

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w kolorze A3.5

lub

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w kolorze A2B. 

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

905 zł

Filtek TM Z250
2 uzupełnienia w kolorach A2, A3.

Filtek TM Bulk Fill
3 uzupełnienia po 15 kapsułek.

570 zł

Filtek TM Bulk Fill
1 uzupełnienie w kolorze A2.

Filtek TM Bulk Fill
3 uzupełnienia, 2 strzykawki po 2 g.

660 zł

Filtek TM Bulk Fill
1 uzupełnienie w kolorze A2.
2 strzykawki po 2 g.

Single Bond TM Universal
1 uzupełnienie, pojemnik x 5 ml.

280 zł

Sof-Lex TM spiralne krążki
1 uzupełnienie x 12 spiralnych krążków 
do opracowania (5080).

RelyX TM U200 Automix, RelyX TM Fiber Post
Zestaw wprowadzający 
1 strzykawka Automix 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.

1235 zł

RelyX TM Fiber Post
1 uzupełnienie x 10 wkładów RelyX TM Fiber Post
w rozmiarze 2 (56862).

RelyX TM U200 Clicker TM

1 uzupełnienie w dowolnym kolorze x 11 g.
488 zł

RelyX TM Temp NE
1 opakowanie.

3M TM ESPE TM Astringent pasta retrakcyjna
1 uzupełnienie x 25 kapsułek.

285 zł

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w kolorze A1

Express TM XT
2 dowolne uzupełnienia typu Penta TM.

408 zł

Express TM XT Light Body
1 uzupełnienie.

Express TM XT Intra-oral Syringe
20 strzykawek wewnątrzustnych.

Kup produkt a otrzymasz:     produkt za 1zł netto/szt.*

 spiralne krążki do polerowania,

NOWY ZESTAW
FILTEK TM 

ULTIMATE

NOWY ZESTAW
FILTEK TM 

ULTIMATE

Pentamix TM Lite
Mieszalnik 
do mas 
wyciskowych 
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Mix produktów
w tym produkty PREMIUM
za 1 500 zł brutto**

Kup mix produktów za 3 000 zł brutto**

Protemp TM Express TM

Single Bond TM Universal

Adper TMImpregum TM

RelyX TM Unicem RelyX TM Fiber Post

RelyX TM Ultimate Ketac TM Cem Filtek TM

Sof-Lex TM spiralne krążki Clinpro TM

RelyX TM U200

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

3M TM ESPE TM Astringent

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

Kup mix produktów za 3 000 zł brutto

Kup produkt a otrzymasz:     produkt GRATIS*

3M TM ESPE TM Monophase, 
3M TM ESPE TM Soft Monophase
5 dowolnych uzupełnień.

Strzykawka do elastomerów
 
Końcówki mieszające Penta TM

1 opakowanie końcówek mieszających x 50 szt.

3M TM ESPE TM Monophase, 
3M TM ESPE TM Soft Monophase
2 dowolne uzupełnienia.

Końcówki mieszające Penta TM

1 opakowanie końcówek mieszających x 30 szt.

LUBCeny detaliczne zgodnie 
z aktualnym cennikiem 

3M 
TM ESPE 

TM

Ceny detaliczne zgodnie 
z aktualnym cennikiem 

3M 
TM ESPE 

TM

Przy zakupie min. 5 uzupełnień 3M TM ESPE TM Monophase 
lub 3M TM ESPE TM Soft Monophase 

GRATIS*

Strzykawka do elastomerów
 
GRATIS*

Końcówki mieszające Penta TM 
1 opakowanie końcówek mieszających x 50 szt.

LUB

Pentamix TM Lite
Mieszalnik do mas wyciskowych.

Style Italiano 
Przepis na piękny 
uśmiech

Ketac TM Cem Plus Clicker TM 
Cement glasjonomerowy 
modyfi kowany żywicą

Przepis na piękny 
uśmiech

Więcej informacji o produktach 
                     na stronie:

www.3MESPE.pl

cena brutto

Filtek TM Ultimate Professional
Zestaw profesjonalny 
12 x 4 g strzykawki w kolorach: A2D, A3D, A4D,  
A2B, A3B, A3.5B, A4B, A1E, A2E, A3E, WE,CT
1 x 5 ml system łączący Single Bond TM Universal, 
1 x 3 ml Scotchbond TM Etchant, 6 x Sof-Lex TM spiralne krążki do polerowania,
6 x Sof-Lex TM spiralne krążki do opracowania, przewodnik doboru odcieni. 

1905 zł

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w kolorze A3.5B.

Filtek TM Ultimate
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze. 736 zł

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w kolorze A3B. 

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

920 zł

Filtek TM Z550
2 uzupełnienia w kolorach A2, A3.

Filtek TM Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

499 zł

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w kolorze A3.5

lub

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w kolorze A2B. 

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

905 zł

Filtek TM Z250
2 uzupełnienia w kolorach A2, A3.

Filtek TM Bulk Fill
3 uzupełnienia po 15 kapsułek.

570 zł

Filtek TM Bulk Fill
1 uzupełnienie w kolorze A2.

Filtek TM Bulk Fill
3 uzupełnienia, 2 strzykawki po 2 g.

660 zł

Filtek TM Bulk Fill
1 uzupełnienie w kolorze A2.
2 strzykawki po 2 g.

Single Bond TM Universal
1 uzupełnienie, pojemnik x 5 ml.

280 zł

Sof-Lex TM spiralne krążki
1 uzupełnienie x 12 spiralnych krążków 
do opracowania (5080).

RelyX TM U200 Automix, RelyX TM Fiber Post
Zestaw wprowadzający 
1 strzykawka Automix 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.

1235 zł

RelyX TM Fiber Post
1 uzupełnienie x 10 wkładów RelyX TM Fiber Post
w rozmiarze 2 (56862).

RelyX TM U200 Clicker TM

1 uzupełnienie w dowolnym kolorze x 11 g.
488 zł

RelyX TM Temp NE
1 opakowanie.

3M TM ESPE TM Astringent pasta retrakcyjna
1 uzupełnienie x 25 kapsułek.

285 zł

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w kolorze A1

Express TM XT
2 dowolne uzupełnienia typu Penta TM.

408 zł

Express TM XT Light Body
1 uzupełnienie.

Express TM XT Intra-oral Syringe
20 strzykawek wewnątrzustnych.

Kup produkt a otrzymasz:     produkt za 1zł netto/szt.*

 spiralne krążki do polerowania,

NOWY ZESTAW
FILTEK TM 

ULTIMATE

NOWY ZESTAW
FILTEK TM 

ULTIMATE

Pentamix TM Lite
Mieszalnik 
do mas 
wyciskowych 
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4011251

ce
n

a 
zł

 

150
ce

n
a 

zł
 

790
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999
284869

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

Bondfill SB firmy Sun medical
Biokompatybilna żywica samoadhezyjnaBondFill SB 
służy do znoszenia nadwrażliwości zęba. Ze względu 
na jego hydrofilność, obecność płynu fizjologicznego 
nie zaburza polimeryzacji.

Wskazania:
- nadwrażliwość zębiny w ubytkach przyszyjkowych
- znoszenie nadwrażliwości w ubytkach przyszyjko-
wych, w których zachodzi konieczność opracowania
- zabezpieczenie przed nadwrażliwością startych 
powierzchni zębów w sytuacji, gdy nie ma możliwości 
podniesienia wysokości zwarcia
- abrazja, atrycja, erozja szkliwa

Zestaw 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

metafil CX 3,5g
Światłoutwardzalna 
i wyjątkowo estetyczna żywica 
kompozytowa o wyjątkowych 
właściwościach polerowania. 
Dobre właściwości zapływania i 
minimalnej lepkości. Łatwy do 
umieszczenia nawet w najbardziej trudnych 
sytuacjach. Doskonała trwałość i odporność 
na ścieranie. Kolory wg VITA: A1, A2, A3, A3,5.

GRATIS
2 opakowania

ślinociągów 
Crosstex

GRATIS
1 strzykawka 

Metafil CX

GRATIS
strzykawka 

Metafil o 
wartości 150 zł

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

GRATIS
NanoWise 

Refill 4g A2 

ce
n

a 
zł

 

305
BEM

Uniwersalna końcówka 
skalera  Scorpion
Wyjątkowo cienkie, tytanowe (4-krotnie twardsze od 
stali) końcówki o 30% bardziej wydajne,  znacznie 
podnoszą komfort zabiegu i skracają czas pracy 

Dostępne również: 
EPEM – perio (EMS); SI uniwersalna (Sirona)

ce
n

a 
zł

 

440
607.01.408

Ceram.X mono Compact Kit
Uniwersalny, światłoutwardzalny system materiałów 
kompozytowych, w którym zastosowano nanocera-
miczny rodzaj wypełniacza.
Zestaw zawiera: 4 x strzykawki M1, M2, M5, M6, Prime-
&Bond, wytrawiacz, akcesoria

ce
n

a 
zł

 

920
625.00.001

Palodent Plus Starter Kit
20 formówek (15x 5.5mm, 5x .5mm), 15 klinów (po 5: 
małe, średnie, duże), 5 klinów ochronnych średnich, 
2  pierścienie uniwersalne, kleszcze, szczypce, SDR 
opakowanie próbne (4 kompiul)

4122601/4122540

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

4122612

NanoWiseRefill 4g a2
jest światłoutwardzalnym, 
nanohybrydowym 
materiałem złożonym, 
przeznaczonym do wypełnień 
ubytków w odcinku przednim 
i bocznym, powstałym na 
bazie unikalnej mieszaniny 
metakrylanów, barwników i 
wypełniaczy.

ce
n

a 
zł

 

65

SpRAwdź
NA

4124380

Easy 
Glasspost 
intro Kit 
firmy 
SpofaDental
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 dostęp-
ne w rozmiarach: 1,25 (10szt); 1,375 (10szt); 1,5 
(10szt) 

ce
n

a 
zł

 

345

ce
n

a 
zł

 

249

ce
n
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249

GRATIS
Retensin plus 

5 ml 

GRATIS
EasyCem 
Refill A2

SpRAwdź
NA
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425

4124301

EasyCore Popular Kit
Zestaw zawiera 5 strzykawek: 3 x A2 oraz 2 x A3.

ce
n

a 
zł

 

82
4124372, 
4124375, 
4124377

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

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

Promocja ważna do 30.09.2014

GRATIS
Herculite 

Ultra Mini Kit 
(3x4g)

ce
n

a 
zł

 

1150

SonicfillRefill
Wartość opakowania: 20 x 0,3 g kapsułek z materiałem
kompozytowym, instrukcja użycia.
Do wyborukolory: A1, A2, A3, B1

Promocja ważna do 30.09.2014

fuji i - 50 kap-
sułek x 5 + 1

fuji Plus 50 
- 50 kapsułek 
x 5 + 1

fuji iX GP/ fast 
-  50 kapsułek 
x 5 + 1

fuji iX GP Extra 
- 50 kapsułek 
x 5 + 1

fuji Viii - 50 
kapsułek 
x 5 + 1

fuji Triage - 50 
kapsułek x 5 + 1

ce
n

a 
zł

 
214

ce
n

a 
zł

 

384

ce
n

a 
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740

ce
n

a 
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1100
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1377

1 x Evetric 
Assortment 
8 x 3.5g

6 x iPS Empress 
Direct 3g
(kolory do wyboru)

1 x iPS Empress Direct Basic Kit 8 x 3g
bez kluczy kolorów

1 x Evetric intro Pack**

1 x OptraSculpt 
Pad assortment*

2 x iPS Empress Direct 3g*

ce
n

a 
zł

 

550

3 x Tetric EvoCeram Bulk fill 3g
(kolory do wyboru)

3 x Tetric Evoflow 2g
(kolory do wyboru)

1 x Tetric EvoCeram Bulk fill 3g, iVa*1 x Tetric Evoflow 2g, a3*

++

ce
n

a 
zł

 

550

+

+

+

3 x Tetric EvoCeram 3g
(kolory do wyboru)

1 x Tetric EvoCeram 3g, a3*

+

ce
n

a 
zł

 

1987
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n

a 
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2618
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n
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2350
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n
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2580
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2374
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2299

PROMOCJA 

JUBILEUSZOWA



NR 03(18)/2014 l DENTOMAX NEWS22

O
fe

rt
a 

w
aż

na
 d

o 
31

 g
ru

dn
ia

 2
01

4 
lu

b 
do

 w
yc

ze
rp

an
ia

 z
ap

as
ów

G
ra

tis
y 

w
ys

ył
an

e 
z 

bi
ur

a 
H

er
ae

us
 K

ul
ze

r

ce
n

a 
zł

 
1995

Dynamix Speed
Zestaw zawiera: 1x Variotime Dynamix 2x380ml 
(dowolna masa), 1x Variotime Flow 2x50ml (dowolna 
masa), urządzenie Dynamix Speed Masa A-silikonowa. 
Do wyboru masy korekcyjne: Medium Flow, Light 
Flow, Extra Light Flow.
Do wyboru masy do mieszalnika: Monophase, Heavy 
Tray, Putty. Urządzenie Dynamix Speed

Lampa Translux Wave LED 
Lekka, bezprzewodowa, ergonomiczna lampa polimeryzacyjna. Wbudowany radiometr 
zapewnia idealną wydajność tworzenia perfekcyjnych odbudów. Obracana głowica w 
zakresie 360°. Obsługa jednym przyciskiem.

Charisma Diamond 
17 x 4g

Charisma Opal 
22 x 4g

Charisma Classic 
34 x 4g

ce
n

a 
zł

 

1040

Zestaw promocyjny SyNERGy D6 
- 13 strzykawek po 4,0 g
5 strzykawek A2/B2, 5 strzykawek A3/D3, 1 strzykawka 
A3.5/B3,1 strzykawka A4/C4, 1 strzykawka z odcie-
niem uniwersalnym do szkliwa, 1 kolornik Synergy D

ce
n

a 
zł

 

619

Charisma Classic 8x4g
Kompozyt zawieraja wypełniacz Microglass® drugiej 
generacji. Zestaw zawiera: 2x A2, 2x A3, A1, A3,5, 
Gluma 2Bond 4ml, wytrawiacz 2x2,5ml,
instrukcja obrazkowa. Dodatkowa strzykawka: Kolor 
A2 wysyłana z biura Heraeus Kulzer
Dostępny również: Charisma Classic 6x4g + A2 - 519 zł

PM50L/ PM50S

formówki 
jednorazowe 
Pro-matrix:
Rozmiar L 
 - 6mm 1szt, 

Rozmiar S 
- 4,5mm 1szt

ce
n

a 
zł

 

38

Biner LC
Światłoutwardzalny uwalniający fluor, nie przepusz-
czający promieni RTG materiał podkładowy, zawiera 
hydroksyfosforan wapnia; posiada doskonałą zapływa-
jącą konsystencję oraz wygodę w dozowaniu, 2 x 2g

ce
n

a 
zł

 

42

mD Chelcream
Preparat zawierający EDTA, służący do oczyszczania 
i opracowywania kanału oraz usuwania warstwy 
mazistej, 2x7g

ce
n

a 
zł

 

28
50Z353-NEON

Lusterka HD z rękojeścią „Thin Grip” 
- 1 szt.
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

ce
n
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129

Pianka do fluoryzacji 
fLOam 
smak truskawka
Służy do kontaktowej i po-
wszechnej fluoryzacji  dzieci i 
dorosłych

06-699,
06-555

ce
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969
66038308

Charisma 
Opal 
master Kit 
10x4g a2
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CO, OL, OM, 
OD; Gluma 2Bond 4ml; wytrawiacz 2x2,5ml; aplikatory; 
kolornik.

GRATIS
Charisma 

Opal 4g A2

ce
n

a 
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1499

66043881

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

GRATIS
Charisma 

diamond 4g A2

ce
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a 
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3325

ce
n

a 
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2848

ce
n

a 
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3090

ce
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5,50

+

+

+

GRATIS
Charisma 

Classic 4g A2
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49

MTA/MINI

mTa+ mini
Materiał do wypełniania i odbudowy kanałów korze-
niowych. Zestaw zawiera :3 x 0,14 g MTA+, 1 ml płynu

ce
n

a 
zł

 

19,90
11-257  

aLUSTaT fOam
pianka do tamowania krwawienia

flolli – lakier do fluoryzacji
Przy zakupie jednego opakowania 
flolli 40 szt. drugie takie samo 
opakowanie dostaniesz za 25 zł!

ce
n

a 
zł

 

69

Buff – piasek 
do polerowania 
zębów na bazie 
wodorowęglanu 
sodu 364g
Super cena! 
Znakomita jakość!
Smaki: jeżyna, mięta

ce
n

a 
zł

 

17,99

Chloraxid 
Extra 2% 200 g
Płyn do płukania 
kanałów korzeniowych 
(chloran sodu 2%) z 
dodatkiem substancji 
powierzchniowo-czyn-
nych.

ce
n

a 
zł

 
57

06-297

BLUE ETCH 10 ml x 3 
wytrawiacz
Przy zakupie 3 sztuk - Glucosite gratis
10 ml = 19 zł

ce
n

a 
zł

 

480

Gen-Os – Granulat kościotwórczy
Kup 2 opakowania Gen-Os 0,5 g 
a 2 opakowania Gen-Os 0,25 g 
dostaniesz za 2,50 zł!

ce
n

a 
zł

 

7

Proszki do piaskarki KaVo 
Prophypearls, 1 x 15g
Na bazie węglanu wapnia o neutralnym smaku, jak 
również w rozszerzonej gamie smakowej: pomarań-
czy, mięty, brzoskwini i o smaku czarnej porzeczki

ce
n

a 
zł

 

44,99
11-228

CaLCiPaST fORTE
Pasta wodorotlenkowo wapniowa z jodoformem i 
chlorofenolem do wypełnień tymczasowych 

ce
n

a 
zł

 

81
01-8974

ENDO-TOP 100 szt.
Igły tępe do przemywań 0,3 mm

ce
n

a 
zł

 

108
06-600

Żel do fluoryzacji 
Gel7 lub 60 Second
450ml  
1-minutowy 
Truskawka

ce
n

a 
zł

 

7
ENCNWL

Kompresy włóknina 5x5cm 200szt
fimy Crosstex

Dostępne również:
ENC48 - Kompresy niejałowe gazowe 8 warstw 
10x10cm  Crosstex 200 szt. – 16,74 zł

Canal 
Clean 
za 1 zł

Chloraxid 
2% 200 g 

za 1 zł

GRATIS
próbka 

piasku Buff 

GRATIS
GLUCOSITE

ce
n

a 
zł

 

248

za 25 zł PROmOCJa

2 + 2

Najtańszy 

na rynku!

+
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ZWGCPM

Końcówki 
ślinociągu 
o zapachu mięty lub gumy do żucia 
100szt.
wyjątkowo komfortowe końcówki, z miękką i za-
okrągloną główką  dzięki czemu nie wciągają tkanek 
pacjenta; nie odkształcają się. Opakowanie: 100szt.

ce
n

a 
zł

 
14

ce
n

a 
zł

 

150

ce
n

a 
zł

 

60
Skaczące, kłapiące 
szczęki – 12szt

Zabawki mix Dzielny 
Pacjent
Zestaw zawiera: samochody, 
laleczki, misie, koniki, piłki, 
spinki, gumki do włosów, 
malowanki, latarki,
żołnierzyki i wiele innych.
Zawartość: 50 szt.

ce
n

a 
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47
GCFCX

maseczka Crosstex Ultra-No-fogblue 
40szt
Pochłaniają wilgoć zapobiegając zaparowaniu okula-
rów/lup/mikroskopów

ce
n

a 
zł

 

25
SCX3

Torebki do sterylizacji 
foliowo-papierowe advantage 
line SCX 37x23 op. 200szt. 
firmy Crosstex
9x13 op.200sztSCXS3 – 14,99
9x23 200 sztSCS3 – 25,50

ce
n

a 
zł

 

33
01-903

Naklejki „Dzielny Pacjent” 
200szt./op.
Dostępne również w wersji dla dorosłych

ce
n

a 
zł

 

18
TPBR

Kalka artykulacyjna prosta 
niebieska - czerwona 
Crosstex  63u 12x12

ce
n

a 
zł

 

56
ASM125

Zestaw dla dzieci: 
serwety z misiami 2x125szt + ślinociągi o zapachu 
gumy do żucia 2x100szt

10% taniej

ce
n

a 
zł

 
74

CXSK, ZCBI, 
GCLBL

Zestaw higieniczny Crosstex
Serwety stomatologiczne 2 x 125 + Końcówki ślino-
ciągu 100szt + kubki jednorazowe 100 szt + maseczki 
50 szt.

ce
n

a 
zł

 

40
GCBL

maseczka 
ochronna 
molded 
- 50szt 
firmy 
Crosstex 
ochrona przed 
odpryskami; 
specjalnie ukształ-
towana, miękka 
część na nos; filtracja 
98,7% cząstek o wiel-
kości 4.2 mikrona

ce
n

a 
zł

 

70
GCPAT

GCSS

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

GRATIS
Osłona na twarz 
lekarza Crosstex 

1 szt. 

ce
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a 
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25

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

ce
n

a 
zł

 

53
DNAC

Wałeczki Stomatologiczne Crosstex 
2000 szt. (900g) 
Najwyższej jakości wałeczki stomatologiczne

SpRAwdź
NA

SpRAwdź
NA

SpRAwdź
NA
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Przypisy:
1  Milleman K, Milleman J, Putt M, DeLaurenti M, Souza S, Jenkins W, Strate J. Data on  le, 2011 Comparison of gingivitis reduction and plaque removal by Sonicare DiamondClean and a manual toothbrush
2  Colgan P, DeLaurenti M, Johnson M, Jenkins W, Strate J. Data on  le, 2010. Evaluation of stain removal by Philips Sonicare DiamondClean power toothbrush and manual toothbrushes
3  A Randomized, Parallel Design Study to Evaluate the Effect of AirFloss (Chinook) on Removal of Interproximal Plaque and Reduction in Gingivitis. Jain V, Wei J, Jenkins W, Delaurenti M.
4  An Ease of Use Study to Evaluate Philips Sonicare AirFloss, String Floss and the Waterpik Water osser (IHUT). S. Krell, A. Kaler, J. Wei.
5  Comparative Ef cacy of Two Sonic Toothbrushes on Plaque J.S. HOLT, M. MCGRADY, W. JENKINS, P. SCHMITT, D. STURM, and A.F. HEFTI, J Dent Res 87(Spec Iss A):100185, 2008
6  Master A, Jenkins W, Putt M, Milleman J, Wei J, Strate J. Evaluation of Tooth Shade Change Following Sonic Toothbrush Use. J Dent Res 88 (spec Iss A): 2581, 2009

DiamondClean Black, DiamondClean Combo i DiamondClean Trial
Philips Sonicare DiamondClean to najbardziej zaawansowany model szczoteczki Sonicare. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej1 niż zwykła 
szczoteczka manualna1 i zapewnia o 2 odcienie bielsze zęby już po tygodniu stosowania2 jednocześnie poprawiając zdrowie dziąseł w zaledwie 
2 tygodnie1. Wbudowane funkcje takie jak: zegary Smartimer i Quadpacer, pomagają w przestrzeganiu zalecanego czasu mycia a 5 wszechstronnych 
trybów pracy pozwala na maksymalne dopasowanie czyszczenia do potrzeb użytkownika.

TECHNOLOGIA SONICZNA

Technologia Philips Sonicare to połączenie 62 tysięcy drgań na 
minutę i szerokiego zakresu ruchu włosia szczoteczki, które wytwarza 
Dynamic Cleaning Action, działającą w oparciu o zjawisko kawitacji. 
Spieniona mieszanina pasty do zębów i śliny z dużą prędkością 
rozbija osady płytki nazębnej a szeroki zakres ruchu włosia sprawia, 
że płyn wtłaczany jest głęboko w przestrzenie międzyzębowe oraz 
wzdłuż linii dziąseł, zapewniając doskonałe i zarazem delikatne 
oczyszczanie nawet do 4 mm poza zasięgiem włosia.

Jak działa opatentowana technologia 
soniczna Philips Sonicare?

Przypisypisyy:
11  Milleman KK, Milleman J, Putt M, DeLaurenti M, Souza S, Jen
2 C l PP DD L i M J h M J ki W S J D

AirFloss Trial
Urządzenie AirFloss to idealne rozwiązanie dla osób, 
które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych. 
Technologia Gwałtownego Strumienia powietrza 
i kropelek wody skutecznie usuwa do 5 razy więcej 
płytki nazębnej3, znacząco poprawiając zdrowie dziąseł 
w zaledwie 2 tygodnie3. Wygodna i lekka konstrukcja 
oraz smukła dysza ułatwiają użytkowanie, czyniąc 
AirFloss łatwiejszym w użyciu niż nić dentystyczną 
(dla 86% badanych)4

W zestawie: 
• 1 irygator AirFloss z ładowarką i wymienną dyszą 

(wersja dla lekarza).
Cena

FlexCare + Trial HX6942/04
Szczoteczka FlexCare zapewnia doskonałą higienę jamy 
ustnej, dostosowując się do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. 5 trybów pracy pozwala usunąć aż do 
83% więcej płytki nazębnej5, poprawiając zdrowie 
dziąseł5 oraz zapewniając efekt wybielenia zębów aż 
o 2 odcienie w zaledwie 2 tygodnie6. 
Funkcje: Quadpacer, Smartimer oraz Łatwy Start, 
5 trybów pracy.
W zestawie:
• 1 szczoteczka FlexCare+
• Etui podróżne miękkie
• Ładowarka
• 2 końcówki ProResults (standardowa i mini)
Cena

DiamondClean Black w opakowaniu:
• 1 szczoteczka DiamondClean Black
• Etui ładujące zasilane kablem USB
• Szklanka z podstawą ładującą 
• 2 wymienne główki (standardowa i mini)

DiamondClean Combo w zestawie:
• 1 szczoteczka DiamondClean w wersji handlowej
• 1 szczoteczka DiamondClean w wersji lekarskiej 

(bez etui i szklanki ładującej) 

DiamondClean Trial w zesrtawie:
• 1 szczoteczka DiamondClean z podstawą 
ładującą oraz wymiennymi główkami. 

Cena
Cena

Cena
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Przypisy:
1  Milleman K, Milleman J, Putt M, DeLaurenti M, Souza S, Jenkins W, Strate J. Data on  le, 2011 Comparison of gingivitis reduction and plaque removal by Sonicare DiamondClean and a manual toothbrush
2  Colgan P, DeLaurenti M, Johnson M, Jenkins W, Strate J. Data on  le, 2010. Evaluation of stain removal by Philips Sonicare DiamondClean power toothbrush and manual toothbrushes
3  A Randomized, Parallel Design Study to Evaluate the Effect of AirFloss (Chinook) on Removal of Interproximal Plaque and Reduction in Gingivitis. Jain V, Wei J, Jenkins W, Delaurenti M.
4  An Ease of Use Study to Evaluate Philips Sonicare AirFloss, String Floss and the Waterpik Water osser (IHUT). S. Krell, A. Kaler, J. Wei.
5  Comparative Ef cacy of Two Sonic Toothbrushes on Plaque J.S. HOLT, M. MCGRADY, W. JENKINS, P. SCHMITT, D. STURM, and A.F. HEFTI, J Dent Res 87(Spec Iss A):100185, 2008
6  Master A, Jenkins W, Putt M, Milleman J, Wei J, Strate J. Evaluation of Tooth Shade Change Following Sonic Toothbrush Use. J Dent Res 88 (spec Iss A): 2581, 2009

DiamondClean Black, DiamondClean Combo i DiamondClean Trial
Philips Sonicare DiamondClean to najbardziej zaawansowany model szczoteczki Sonicare. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej1 niż zwykła 
szczoteczka manualna1 i zapewnia o 2 odcienie bielsze zęby już po tygodniu stosowania2 jednocześnie poprawiając zdrowie dziąseł w zaledwie 
2 tygodnie1. Wbudowane funkcje takie jak: zegary Smartimer i Quadpacer, pomagają w przestrzeganiu zalecanego czasu mycia a 5 wszechstronnych 
trybów pracy pozwala na maksymalne dopasowanie czyszczenia do potrzeb użytkownika.

TECHNOLOGIA SONICZNA

Technologia Philips Sonicare to połączenie 62 tysięcy drgań na 
minutę i szerokiego zakresu ruchu włosia szczoteczki, które wytwarza 
Dynamic Cleaning Action, działającą w oparciu o zjawisko kawitacji. 
Spieniona mieszanina pasty do zębów i śliny z dużą prędkością 
rozbija osady płytki nazębnej a szeroki zakres ruchu włosia sprawia, 
że płyn wtłaczany jest głęboko w przestrzenie międzyzębowe oraz 
wzdłuż linii dziąseł, zapewniając doskonałe i zarazem delikatne 
oczyszczanie nawet do 4 mm poza zasięgiem włosia.

Jak działa opatentowana technologia 
soniczna Philips Sonicare?

Przypisypisyy:
11  Milleman KK, Milleman J, Putt M, DeLaurenti M, Souza S, Jen
2 C l PP DD L i M J h M J ki W S J D

AirFloss Trial
Urządzenie AirFloss to idealne rozwiązanie dla osób, 
które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych. 
Technologia Gwałtownego Strumienia powietrza 
i kropelek wody skutecznie usuwa do 5 razy więcej 
płytki nazębnej3, znacząco poprawiając zdrowie dziąseł 
w zaledwie 2 tygodnie3. Wygodna i lekka konstrukcja 
oraz smukła dysza ułatwiają użytkowanie, czyniąc 
AirFloss łatwiejszym w użyciu niż nić dentystyczną 
(dla 86% badanych)4

W zestawie: 
• 1 irygator AirFloss z ładowarką i wymienną dyszą 

(wersja dla lekarza).
Cena

FlexCare + Trial HX6942/04
Szczoteczka FlexCare zapewnia doskonałą higienę jamy 
ustnej, dostosowując się do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. 5 trybów pracy pozwala usunąć aż do 
83% więcej płytki nazębnej5, poprawiając zdrowie 
dziąseł5 oraz zapewniając efekt wybielenia zębów aż 
o 2 odcienie w zaledwie 2 tygodnie6. 
Funkcje: Quadpacer, Smartimer oraz Łatwy Start, 
5 trybów pracy.
W zestawie:
• 1 szczoteczka FlexCare+
• Etui podróżne miękkie
• Ładowarka
• 2 końcówki ProResults (standardowa i mini)
Cena

DiamondClean Black w opakowaniu:
• 1 szczoteczka DiamondClean Black
• Etui ładujące zasilane kablem USB
• Szklanka z podstawą ładującą 
• 2 wymienne główki (standardowa i mini)

DiamondClean Combo w zestawie:
• 1 szczoteczka DiamondClean w wersji handlowej
• 1 szczoteczka DiamondClean w wersji lekarskiej 

(bez etui i szklanki ładującej) 

DiamondClean Trial w zesrtawie:
• 1 szczoteczka DiamondClean z podstawą 
ładującą oraz wymiennymi główkami. 

Cena
Cena

Cena

859 zł

284 zł
369 zł

870 zł
365 zł
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105

00-057

aniospray Quick 
5L
Dezynfekcja wyrobów 
medycznych i małych 
powierzchni

ce
n

a 
zł

 

52
DM/PUD+
DM/UZUP

ce
n

a 
zł

 
39

ce
n

a 
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27
01-241

incidin Liquid spray 
1 litr
roztwór gotowy do użycia, 
alkoholowy preparat 
dezynfekcyjny, łatwy w 
stosowaniu, szerokie spek-
trum działania obejmujące 
bakterie (łącznie z MRSA), 
Tbc, grzyby, wszystkie 
wirusy osłonione (łącznie 
z HBV, HCV, HIV) Adeno, 
Papova, Rota

Dostępne również: 
incidin Liquid 
spray kanister 
+ butelka 650 ml 

ce
n

a 
zł

 

46
SAMA

Zestaw do czyszczenia Sama 
firmy Betesca
Płyn do WC „SAMA S” 750 ml; Mydło w płynie antybak-
teryjne z lanoliną 5L SAMA; Mleczko do czyszczenia 
„SAMA 2000” 600g; „SAMA D”- środek myjąco-dezynfe-
kujący 1L; Żel do armatury 

ce
n

a 
zł

 

52
PLUS/PUD 

+ PLUS/UZUP

Chusteczki dezynfekujące 
mediWipes Plus 
4 x uzupełnienie + 1 x pudełko GRaTiS

Promocja ważna do 30.09.2014r

ce
n

a 
zł

 

129
10-20

Sekusept pulver 2 kg 
+aktywator 
szerokie spektrum działania 
obejmujące: bakerie, drożdże, 
wirusy (łącznie z HBV, HCV, HIV) 
Adeno, Rota, Polio, Papova, 
a po dodaniu aktywatora 
również prątki gruźlicy (Tbc) 
i spory bakterii

ce
n

a 
zł

 

80
01-078

Aniosyme DD1 
1L
 - mycie i dezynfekcja 
narzędzi

ce
n

a 
zł

 

79
01-092

Sekudrill 2 litry
Preparat do mycia 
i dezynfekcji 
precyzyjnych 
narzędzi obrotowych, 
wirusobójczy 

ce
n

a 
zł

 

36
00-056

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

ce
n

a 
zł

 

25
4731270

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

n
a 

zł
 

135

GRATIS
4+1

GRATIS
4+1

1opakowanie 
Mediwipes dM 

Flowpack 
za 13 zł

GRATIS
chusteczki 

Incides

ce
n

a 
zł

 

65
61694

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

NOWOśĆ

aniosgel 85 NPC 
1L z pompką 
+ mydło farena 
500 ml
Alkoholowo-wodny, 
tiksotropowy żel do 
higienicznej 
i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk 
metodą wcierania.
*Gratis od firmy Medilab

GRATIS
krem do rąk 

Mediwax*

GRATIS
chusteczki 

bezalkoholowe 
Sani-Cloth 

Activ  

NOWOśĆ

Chusteczki dezynfekująco- myjące 
mediWipes Dm 
4 x uzupełnienie + 1 x pudełko GRaTiS

Promocja ważna do 30.09.2014r
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ce
n

a 
zł

 
2

Jednorazowa łyżka wyciskowa 

ce
n

a 
zł

 

3,50

Lusterko 
płaskie: 3 - 20mm; 4 - 22 mm; 5 - 24 mm; 6 - 26 mm
powiększające: 4 - 22 mm; 5 - 24 mm; 6 - 26 mm
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Łyżeczka zębodołowa Hemingway 
18,5 cm
mała, średnia, duża
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Dźwignia Bein z profilowana rączką  
2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, prawa i lewa
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Kleszcze ekstrakcyjne Berten, 
48 rodzajów! 
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Nożyczki La GRaNGE 10,5 cm
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Nakładacze elastyczne lub sztywne
1,6x1,6;  2,0x2,0; 2,5x2,5; 3,0x3,0
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mikroaplikatory
super fine, regular, fine
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Strzykawka CitoJet 720-003 
do znieczulenia śródwięzadłowego
Dostępne również:
720-004   - 200 zł; 720-005  - 150 zł
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Kleszczyki mOSQUiTO
proste  lub wygięte 12 cm
proste  lub wygięte 14 cm
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Dziurkacz do koferdamu ainsorth 
17 cm
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2,9

Jednorazowy zestaw diagnostyczny 
sterylny
Zawiera: zgłębnik, pęsetę, lusterko, serwetkę, śliniak, 
wacik bawełniany, tackę



NR 03(18)/2014 l DENTOMAX NEWS30

Najbliższe szkolenia: 

czwartek: 11.09.2014 godz. 13.00-14.00; paw. 7 sala 1.H
piątek: 12.09.2014 godz. 14.30 – 15.30; paw. 7 sala 1.G

sobota: 13.09.2014 godz. 12.30 – 13.30, paw. 7 sala 1.G
Zapisy: sylwia@dentomax.pl lub 604305778

promocja! pokrywamy roczne koszty dzierżawy butli!

Bezpieczny: 
wyposażony w zawór 

bezpieczeństwa

Elegancki: butle 
schowane w szafce 

nie odstraszają 
pacjentów

Polecany dla osób 
w każdym wieku 

cierpiących 
na dentofobię

Gwarantuje spokój 
Twoich pacjentów Wydajny!

Urządzenie do sedacji wziewnej
firmy

Master Flux
z zestawem reklamowo-informacyjnym 

GraTis!

Cena: 18 000 zł 
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Wydajny!

aUTOKLaW EUROPa B EVO 24L

- podłączony do wody z sieci - napełnianie i wylewanie wody odbywa się 
automatycznie

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

aUTOKLaW EUROPa B EVO

- stalowa komora 18l, z 3 programi testowymi
- system monitorowania każdym procesem i funkcją autoklawu
- potrójne zabezpieczenie drzwi

aUTOKLaW EUROPa B PRO 18 L

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

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

- nowy system chłodzenia
- z podwójną chłodnicą

13 900 zł

19 500 zł

15 999 zł

Kup dowolny autoklaw firmy Tecno-Gaz 
     SYSTEM UZDATNIANIA WODY PURA KUPISZ     ZA 1000 ZŁ!

wmontowana 
drukarka

zapis na 
karcie SD

duża 
pojemność 

- 24 l
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6500

Defibrylator Tecnoheart Plus
Półautomatyczny, przenośny defibrylator zewnętrzny. 
Tylko jeden przycisk uruchamiający (wersja półauto-
matyczna), brak przycisku w wersji automatycznej! 
Elektrody dla dzieci i dorosłych; Przewodnik głosowy.
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2500

Zestaw 
do reanimacji 
Air-OX 
Zestaw zawiera:
- torbę reanimacyjną 
wraz z maską
- akcesoria do 
ładowania butli z 
tlenem
- reduktor wraz z 
przepływomierzem
- zbiornik tlenu 
zamontowany na 
wózku

3007-E-2

Zestaw do reanimacji 
Speedy 2 firmy Tecno-Gaz
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.
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+
System identyfikacji instrumentów 
medycznych TRaCCia Tecno-Gaz
TRACCIA system identyfikacji instrumentów medycz-
nych opracowany w szczególności do użycia w gabi-
netach stomatologicznych. Jest zaprojektowany tak, 
by nie stwarzać dodatkowych problemów i przeszkód 
w zarządzaniu sterylizowanymi materiałami, ale by 
zapewnić ich absolutną identyfikację.
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1099
225-S

metalowa szafa na urządzenia 
do strylizacji Steril Compact
Praktyczny stojak do organizacji sterylizatorni na małej 
przestrzeni, z miejscem na: autoklaw, wysuwaną półką    
na zgrzewarkę, stelażem na tacki dużą szufladą do 
przechowywania potrzebnych przedmiotów
Wykonana z  najwyższej jakości materiałów!

Zgrzewarka ONE
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2165S

SpRAwdź
NA
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m U LT i S T E R i L
Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia, płukania i suszenia narzędzi

Cena: 13 500 zł

Z

a d Z W o Ń  
        
    

    
W

yPRóBuJ  to
!     

numer tel.:

602 315 944

SpRAwdź 
NA

OSZCZĘDZA CZAS I KOSZTY 
CAŁEGO SYSTEMU STERYLIZACJI 

O OKOŁO 30%!

mULTiSTERiL to urządzenie, 
które spłaca się samo 

Promocja obowiązuje w terminie 8-17 września 2014 r.

 Zaoszczędź z KaVo

Estetica E30 Evolution  
Kupując unit  
w dowolnej konfiguracji   

Estetica E50  
Kupując unit  
w dowolnej konfiguracji  

Estetica E70  
Kupując unit  
w dowolnej konfiguracji  

oszczędzasz

10 000  PLN

oszczędzasz

20 000  PLN

oszczędzasz

5 000  PLN

Czas trwania promocji 1-30 września 2014 r.

Wydajna praca z dużą precyzją

• Lekki i krótki mikrosilnik z dużą mocą

• Szeroki zakres prędkości: 0 - 40 000 obr/min

• Wysoki moment obrotowy (do 80 Ncm)

Higiena i bezpieczeństwo

• Sterylizacja i termodezynfekcja mikrosilnika  
   wraz z rękawem i podstawką

• Oświetlenie KaVo mini LED

• Pełna nawigacja z poziomu sterownika  
   nożnego

Doskonała funkcjonalność  
i oszczędność czasu

•  Duży, kolorowy wyświetlacz

•  Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu  
   urządzenia

•  Możliwość indywidulanego  
   zaprogramowania  
   etapów zabiegu

w cenie

15 000 PLN
brutto

Zestaw EXPERTsurg LUX  
z kątnicą KaVo SURGmatic S201 L (20:1 ze światłem)  

lub  
z kątnicą SURGmatic S201 XL  
(mocowanie sześciokątne, 20:1, ze światłem)

nowy mikrosilnik chirurgiczny KaVo EXPERTsurg
Postaw na precyzję i bezpieczeństwo

DOWiEDZ Się WięCEJ i ZamóW: 
Krzysztof Baranowski, doradca klienta ds. sprzedaży sprzętu, tel. 784 066 925 e-mail: krzysztof@dentomax.pl

v

w cenie

4 500 PlN

Gwarancja 24 miesiące
brutto

w cenie

2 700 PlN

Gwarancja 18 miesiący
brutto

w cenie

1 950 PlN

Gwarancja 18 miesiący
brutto

w cenie

2 600 PlN

Gwarancja 18 miesiący
brutto

Turbina 
SMARTtorque S609 C

• czterodrożny spray 
• ceramiczne łożyska 
• podłączenie bezpośrednio  
  na rękaw „Midwest”

Turbina 
SMARTtorque 
LUX S619 L 

• czterodrożny spray 
• szerokokątny światłowód 
• ceramiczne łożyska

Turbina MASTERtorque M9000 L

• czterodrożny spray • szerokokątny światłowód • ceramicz-
ne łożyska • system DST (Direct Stop Technology) • system 
zero-suck-back • powierzchnia Plasmatec • kolory: standard, 
antracyt, czekoladowy

Turbina EXPERTtorque LUX E680 L 
+ złączka MULTIflex 460 LE

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

Kątnica  EXPERTmatic E20 L

• przełożenie 1:1 • wewnętrzny dwukanałowy 
spray  • szerokokątny światłowód

Kątnica przyspieszająca 
EXPERTmatic E25 L

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

w cenie

790 PlN

Gwarancja 12 miesiący
brutto

w cenie

1 490 PlN

Gwarancja 12 miesiący
brutto

Złączka MULTIflex 460 LE

• szybkozłączka ze światłem 
• zawór antyretrakcyjny

Złączka MULTIflex 460 E

• szybkozłączka bez światła 
• zawór antyretrakcyjny

w cenie

490 PlN brutto

w cenie

390 PlN brutto

+
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 Zaoszczędź z KaVo

Estetica E30 Evolution  
Kupując unit  
w dowolnej konfiguracji   

Estetica E50  
Kupując unit  
w dowolnej konfiguracji  

Estetica E70  
Kupując unit  
w dowolnej konfiguracji  

oszczędzasz

10 000  PLN

oszczędzasz

20 000  PLN

oszczędzasz

5 000  PLN

Czas trwania promocji 1-30 września 2014 r.

Wydajna praca z dużą precyzją

• Lekki i krótki mikrosilnik z dużą mocą

• Szeroki zakres prędkości: 0 - 40 000 obr/min

• Wysoki moment obrotowy (do 80 Ncm)

Higiena i bezpieczeństwo

• Sterylizacja i termodezynfekcja mikrosilnika  
   wraz z rękawem i podstawką

• Oświetlenie KaVo mini LED

• Pełna nawigacja z poziomu sterownika  
   nożnego

Doskonała funkcjonalność  
i oszczędność czasu

•  Duży, kolorowy wyświetlacz

•  Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu  
   urządzenia

•  Możliwość indywidulanego  
   zaprogramowania  
   etapów zabiegu

w cenie

15 000 PLN
brutto

Zestaw EXPERTsurg LUX  
z kątnicą KaVo SURGmatic S201 L (20:1 ze światłem)  

lub  
z kątnicą SURGmatic S201 XL  
(mocowanie sześciokątne, 20:1, ze światłem)

nowy mikrosilnik chirurgiczny KaVo EXPERTsurg
Postaw na precyzję i bezpieczeństwo

DOWiEDZ Się WięCEJ i ZamóW: 
Krzysztof Baranowski, doradca klienta ds. sprzedaży sprzętu, tel. 784 066 925 e-mail: krzysztof@dentomax.pl

v
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Tra
de

-in na sensor

G X S - 7 0 0

w cenie

Promocja obowiązuje w terminie 8-17 września 2014 r.

• lewy i prawy odchylany podłokietnik fotela pacjenta

• oparcie „Progress”

• dwuprzegubowy zagłówek „Scandinawian”

• pulpit asysty „Comfort” z regulacją  wysokości

• rękaw ssaka i ślinociągu powietrznego

• SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ

• PODSTAWA TACKI Z TACKAMI „Normal” 

• LAMPA DIODOWA „KaVoLux 540 LED”

• STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA

• ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 465 LED

• TURBINA KaVo EXPERTtorque E680 L

• MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 703 KL

• KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L

• SKALER KaVo PiezoLED ze światłem i trzema końcówkami

• OSADNIK CIĘŻKICH ODPADKÓW 
  umożliwia podłączenie unitu do jednostanowiskowej, mokrej pompy ssącej

• FOTELIK DLA LEKARZA LUB ASYSTY KaVo PHYSIO Evo

• lewy odchylany podłokietnik fotela pacjenta

• oparcie „Progress”

• dwuprzegubowy zagłówek „Scandinawian”

• pulpit asysty

• rękaw ssaka i ślinociągu powietrznego

• zawór spluwaczkowy 

• SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ

• PODSTAWA TACKI Z TACKAMI „Normal” 

• LAMPA DIODOWA „MAIA” LED

• STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA typu ONE

• ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 460 LE 

• TURBINA KaVo SMARTtorque S619L

• KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L

• MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 701 KL

• SKALER PIEZOsoft z trzema końcówkami

• Lewy lub prawy zdejmowany UCHWYT STOLIKA LEKARZA

• FOTELIK DLA LEKARZA KaVo PHYSIO One

Primus 1058 S
w promocyjnej konfiguracji 

w promocyjnej konfiguracji 

W zestawie z pompą ssącą Dürr VS300 S i kompresorem bezolejowym Ekom DK 50-10ZM  
z osuszaczem, unit gotowy do pracy

W zestawie z pompą ssącą Dürr VS300 S i kompresorem bezolejowym Ekom DK 50-10ZM  
z osuszaczem, unit gotowy do pracy 

Estetica E30 S
w cenie

51 500  PLN
brutto

w cenie

69 900  PLN
brutto

78 200  PLN
brutto

już za

59 800  PLN
brutto

już za
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w cenie

Czas trwania promocji 8-17 września 2014 r.

Cyfrowy aparat RTG  
Gendex GXDP-300

72 000  PLN
brutto

Ko
m

fo
rt u

żytkownika

24 miesiące - gwarancja producenta
do 36 miesięcy - dodatkowa ochrona inwestycji

W trosce o Państwa komfort proponujemy dodatkową 
polisę, która będzie gwarantowała sfinansowanie 
kosztów części zamiennych w czasie, kiedy gwarancja 
udzielana przez producenta nie będzie obowiązywała.  
Program dotyczy radiowizjografii GXS-700 oraz 
pantomografów GXDP-300 i GXDP-700.

Powtarzalność badań dzięki innowacji w pozycjonowaniu pacjenta

Niewielka powierzchnia potrzebna do instalacji aparatu

Wysoka wartość diagnostyczna otrzymanych badań dzięki 
zastosowanej technologii kompensacji przedniego odcinka uzębienia 

Obsługa urządzenia poprzez panel dotykowy
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w ceniew cenie

w cenie

w cenie

w cenie w cenie

Czas trwania promocji 8-17 września 2014 r.

Cyfrowy aparat RTG Gendex GXDP-700

Siła wyboru. 
Pantomografia, cefalometria, 3D

139 000  PLN
brutto

156 000  PLN
brutto

185 000  PLN
brutto

219 000  PLN
brutto 264 000  PLN

brutto

219 000  PLN
brutto

GXDP-700 2D  
z cefalometrią 

GXDP-700 2D  
z cefalometrią (2 oddzielne sensory) 

GXDP-700 3D   
pole obrazowania 3D 6 x 4 cm 

GXDP-700 3D 
z cefalometrią pole obrazowania 3D 6 x 4 cm 

GXDP-700 3D 
z cefalometrią  pole obrazowania  3D 6 x 8 cm           

GXDP-700 3D   

pole obrazowania 3D 6 x 8 cm     

• obsługa urządzenia za pomocą panela LCD

• szeroki wybór projekcji pantomograficznych

• cefalostat skanujący wysokiej rozdzielczości

• badanie 3D pełnego łuku zębowego w jednym skanie
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Wydajna praca z dużą precyzją

• Lekki i krótki mikrosilnik z dużą mocą

• Szeroki zakres prędkości: 0 - 40 000 obr/min

• Wysoki moment obrotowy (do 80 Ncm)

Higiena i bezpieczeństwo

• Sterylizacja i termodezynfekcja mikrosilnika  
   wraz z rękawem i podstawką

• Oświetlenie KaVo mini LED

• Pełna nawigacja z poziomu sterownika  
   nożnego

Doskonała funkcjonalność  
i oszczędność czasu

•  Duży, kolorowy wyświetlacz

•  Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu  
   urządzenia

•  Możliwość indywidulanego  
   zaprogramowania  
   etapów zabiegu

w cenie

15 000 PLN
brutto

Zestaw EXPERTsurg LUX  
z kątnicą KaVo SURGmatic S201 L (20:1 ze światłem)  

lub  
z kątnicą SURGmatic S201 XL  
(mocowanie sześciokątne, 20:1, ze światłem)

nowy mikrosilnik chirurgiczny KaVo EXPERTsurg
Postaw na precyzję i bezpieczeństwo
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Wydajna praca z dużą precyzją

• Lekki i krótki mikrosilnik z dużą mocą

• Szeroki zakres prędkości: 0 - 40 000 obr/min

• Wysoki moment obrotowy (do 80 Ncm)

Higiena i bezpieczeństwo

• Sterylizacja i termodezynfekcja mikrosilnika  
   wraz z rękawem i podstawką

• Oświetlenie KaVo mini LED

• Pełna nawigacja z poziomu sterownika  
   nożnego

Doskonała funkcjonalność  
i oszczędność czasu

•  Duży, kolorowy wyświetlacz

•  Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu  
   urządzenia

•  Możliwość indywidulanego  
   zaprogramowania  
   etapów zabiegu

w cenie

15 000 PLN
brutto

Zestaw EXPERTsurg LUX  
z kątnicą KaVo SURGmatic S201 L (20:1 ze światłem)  

lub  
z kątnicą SURGmatic S201 XL  
(mocowanie sześciokątne, 20:1, ze światłem)

nowy mikrosilnik chirurgiczny KaVo EXPERTsurg
Postaw na precyzję i bezpieczeństwo



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.

NASI PRZEDSTaWiCiELE
warmińsko-mazurskie, podlaskie

Hanna
Domagała

tel. 600 096 966
hanna@dentomax.pl

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

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

warmińsko-mazurskie, podlaskie

marzanna
milkamanowicz

tel. 692 887 387
marzanna@dentomax.pl

podlaskie

magdalena
Leończuk

tel. 602 470 800
podlasie@dentomax.pl

kujawsko-pomorskie

Katarzyna 
Olszewska

tel. 668 849 944
kujawy@dentomax.pl

podlaskie, mazowieckie

Anna
Bagińska

tel. 660 716 050
anna@dentomax.pl

CZYTAJ NASZ 
FIRMOwY BLOG

dOŁĄCZ dO 
NAS NA FACE-

BOOKU! 

wielkopolskie

Eliza 
Horodeńska

tel. 535 000 246
eliza@dentomax.pl

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

Serwis:
Paweł aleksiejuk
kom. 602 583 601
serwis@dentomax.pl

Dowiedz się więcej i zamów:  Krzysztof Baranowski, doradca klienta ds. sprzedaży sprzętu: tel. 784 066 925 e-mail: krzysztof@dentomax.pl www.dentomax.pl

ergonomiczny panel 
lekarza: 5 rękawów 
od góry, trójdrożna 

dmuchawka, 
negatoskop, 

wygodna tacka 
narzędziowa

wydajna bezcieniowa 
lampa halogenowa 

na ramieniu 
pantograficznym, 

dwustopniowe  
natężenie oświetlenia

nowoczesny fotel 
z bezszwową tapicerką, 

pamięć 5 ustawień, 
sterowania z panelu 
lekarza, bloku systy 

lub sterownikiem 
nożnym

nowy blok spluwaczki 
z obrotową 

miską ceramiczną

pedał sterujący 
z funkcjami 

przedmuchiwania 
i przepłukiwania, 

wyłącznikiem wody 
dostosowany do pracy 

z wózkiem  inwalidzkim

 obrotowy panel asysty 
ze ślinociągiem, ssakiem  
i trójdrożną dmuchawką

3 letnia gwarancja

PANDA 
ERGONOMIC 

PREMIUM
Unit stomatologiczny HB 2201

22000 zł

SpRAwdź 
NA


