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?Dezynfekcja

Multisteril - automatyczny d
W prawidłowo
funkcjonującym gabinecie
stomatologicznym powinien
panować nienaganny
ład. I nawet nie chodzi o
kwestie czysto higieniczne,
ale utrzymanie porządku
poprawia efektywność
pracy. Na rynku od pewnego
czasu jest urządzenie, które
dzięki zaawansowanym
funkcjom ułatwia codzienne
prowadzenie praktyki. Ułatwia
ale i obniża koszty. Mowa o
Multisteril firmy Tecno – Gaz,
który przez wielu określany
jest mianem automatycznej
asystentki.

U

rządzenie zyskało sobie ten niecodzienny przydomek, bo w sposób automatyczny wykonuje szereg procedur
związanych z przygotowaniem narzędzi do sterylizacji, a które zwykle przeprowadza właśnie
asystentka. Zaprojektowane przez Tecno - Gaz
urządzenie jest rewolucyjne, automatyczne i
unikatowe na świecie. Realizuje wstępne etapy
cyklu sterylizacyjnego w całkowitej zgodzie
z procedurami, bez udziału człowieka. Wykorzystanie sprzętu do tych czynności zmniejsza
ryzyko błędu personelu oraz znacznie skraca
czas potrzebny do przygotowania narzędzi do
sterylizacji.
- Nie wyobrażam sobie funkcjonowania moich gabinetów bez tych urządzeń. To znakomite
rozwiązanie, które pozwala na znaczne oszczędności i usprawnia działanie praktyki – przyznaje
ełcka ortodontka doktor Małgorzata Baka.
Wśród jego zalet w pierwszej kolejności specjalistka wymienia przede wszystkim znaczną
oszczędność miejsca i czasu.
- Do tej pory poszczególne etapy wstępne
odbywały się przy użyciu kilku instrumentów.
Wszystko też musiała wykonywać i nadzorować
asystentka. Teraz to samo robi za nią Multisteril.
Po drugie, to kwestia czasu. Podczas gdy
sprzęt przeprowadza kolejne procedury, asystentka może skupić się na innych czynno-

ściach, bez potrzeby rozpraszania swojej uwagi
i energii. Krótko mówiąc Multisteril pozwala na
większą efektywność pracy i gospodarowanie
personelem - dodaje.
- Podobnie jak wiele gabinetów borykaliśmy
się z postępującą korozją narzędzi. Przyczyna
tkwiła w niewłaściwym suszeniu. Aby uniknąć
rdzy używaliśmy do mycia wody destylowanej.
Zaś suszenie odbywało się tradycyjnie. Zakup
wody to kolejne koszty. Korzystniejszym rozwiązaniem jest zakup destylarki, ale to powoduje, że
w gabinecie przybywa nam następne urządzenie,
które trzeba konserwować. Jak widać tradycyjny
sposób mycia i suszenia jest mało efektywny i
drogi. Włoski sprzęt ma wbudowaną silną grzałkę, dzięki której narzędzia w krótkim czasie są
idealnie suche i gotowe do pakietowania. W ten
sposób znaleźliśmy rozsądne rozwiązanie kolejnego problemu – uważa doktor Baka.
Zdaniem specjalistów, to pierwsze urządzenie
wielofunkcyjne, które automatycznie wykonuje najbardziej krytyczne i skomplikowane fazy
cyklu sterylizacji. Jego obsługa jest przy tym
banalnie prosta.
- Wystarczy umieścić instrumenty w specjalnej wanience, a Multisteril automatycznie
przeprowadzi dezynfekcję, płukanie, czyszczenie ultradźwiękowe i suszenie. Bez dotykania
czegokolwiek, bez pomocy użytkownika, bez
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Dezynfekcja?

y dezynfektor ultradźwiękowy
Multisteril – krok po kroku:
PODGRZEWANIE
umożliwia pierwszą
statyczną
dekontaminację

Multisteril + 6 litrów płynu
do myjek ultradźwiękowych
Kup automatyczny dezynfektor
ultradźwiękowy Multisteril,
a otrzymasz 6 litrów płynu
do myjek ultradźwiękowych
Multisteril CD ctrl+alt - gratis!

2250 zł x 6

ODGAZOWANIE
impulsy usuwają
gazy, aby poprawić
efektywność
mycia

cena: 13 500 zł
MYCIE
ULTRADŹWIĘKOWE
czas mycia może
być programowany
od 5 do 30 minut

RATY
Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

6x0%
zewnętrznego zanieczyszczenia. Tak, by procedury zostały wykonane prawidłowo, bez błędów
lub zaniedbań.
Ponadto, ponieważ skażone materiały nie są
obsługiwane lub przenoszone ręcznie, unika się
wypadków w miejscu pracy, a wszystkie procesy są zarządzane automatycznie, które nie wymagają uwagi się ze strony operatora.
Cały proces wyklucza stałą obecność operatora, dozowanie płynów jest automatyczne, a
na koniec cyklu nie wymagane jest czyszczenie
czy dezynfekcja. Prowadzi to – o czym mówiła
doktor Małgorzata Baka, do dużych oszczędności czasu i kosztów ogólnych. Zakup urządzenia
zwraca się w krótkim czasie. Można mieć całkowitą pewność, że protokół sterylizacji jest realizowany prawidłowo, zgodnie z procedurami
i wytycznymi.
- Multisteril jest podłączony do zasilania i
wody. To wszystko. Urządzenie nie wymaga

żadnych dodatkowych, specjalnych instalacji. Jest wyposażony w wewnętrzny zbiornik
na płyn do czyszczenia ultradźwiękowego,
który podawany jest automatycznie przez
system. Dodatkowo wewnątrz obudowy zamontowano kosz na instrumenty o pojemności 4,5 litra. Wyrafinowana elektronika
steruje i zarządza funkcjami urządzenia oraz
oferuje wybór jednego z 3 programów. Obsługa jest intuicyjna.

Dentomax jest głównym
i najważniejszym dystrybutorem
produktów Tecno - Gaz w Polsce.
Zapraszamy zatem do naszego
sklepu lub do kontaktu
z przedstawicielami handlowymi

OPRÓŻNIANIE
usuwane są
wszelkie
zanieczyszczenia

PŁUKANIE
intensywne
za pomocą
systemu dysz
pod ciśnieniem.
Woda jest usuwana

SUSZENIE
przepływem
gorącego
powietrza
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?Nowość

Nowy, jeszcze lepszy
KaVo Primus w wersji Life.
Czy pokona legendę?

U

nit Primus marki KaVo jest obecny na
rynku już od 15 lat. Co ciekawe, to najlepiej sprzedający się model w historii
firmy. Na całym świecie zamontowano ich przeszło 35 tysięcy. Swoją popularność zawdzięcza
licznym walorom, takim jak: niezawodność,
trwałość, liczne udogodnienia. Zdaniem przedstawicieli KaVo sprzęt cechuje wręcz bezprecedensowa jakość – urządzenie posiada najniższy
odsetek skarg klientów wynoszący mniej niż 1%
oraz najniższy odsetek awarii wymagających
udziału serwisu. Z tego też powodu Primus jest
najchętniej polecanym unitem przez dystrybutorów.
W 2016 roku KaVo wprowadza na rynek
nową, jeszcze bardziej doskonałą wersję Primus
1058 Life. Unit będzie miał swoją oficjalną premierę podczas targów Krakdent 2016 w marcu br.
Co oferuje nowy i jeszcze lepszy Primus?
Inżynierowie KaVo postawili przede wszystkim
na innowacje, które mają za zadanie usprawnienie pracy i, choć wydaje się to dość trudne do
wyobrażenia, dalszą poprawę komfortu – tak dla
lekarza jak i pacjenta.

4
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Wśród technologii zastosowanych w nowym
Primusie, uwagę zwraca system komunikacji z
pacjentem CONEXIOcom. Jest to cyfrowe zarządzanie danymi obrazowymi pacjenta, dzięki
czemu praca jest jeszcze bardziej intuicyjna i uporządkowana. W nowej wersji wprowadzono także
zmieniony element asysty, który umożliwia jeszcze lepszy dostęp do funkcji higienicznych unitu.
Nie obyło się również bez modyfikacji stolika
lekarza, który w wersji Life pozwala na lepszą intuicyjność i w pełni ergonomiczną pracę. Unit został wyposażony w System Media Gateway, który
ułatwia obsługę serwisową sprzętu oraz pozwala
na szybką aktualizację oprogramowania.
Primus to nie tylko jeszcze większy komfort dla lekarza, ale również dla pacjenta. KaVo
zaprojektowało nowy fotel, który jest jeszcze
bardziej wygodny, a zarazem ułatwia pracę lekarzowi. Nowy fotel to bardziej elegancki wygląd.
Zastosowano w nim wysokogatunkową tapicerkę o zmienionym kształcie i mniejsze pokrywy
w kolorze Dental White. Unit Primus Life jest
dostępny w ciekawych liniach kolorystycznych:
m.in.: Apple Green i Emerald Green.

Zmiany dotyczą również konstrukcji fotela, a
nie tylko jego cech wizualnych. Inżynierowie z
KaVo zastosowali nowe, ciche siłowniki. Zwiększyła się też maksymalna masa pacjenta, która
dopuszcza nawet leczenie osób ważących do
186 kg. Ciekawą funkcją jest automatyczny ruch
Trendelenburga oznaczający jednoczesny ruch
oparcia i siedziska oraz większy zakres ruchu w
obrębie 350 – 830 mm – obniżony o 50 mm i dopuszczający podniesienie fotela o dodatkowe 30
mm w stosunku do innych modeli. Na życzenie
klienta fotel może być dodatkowo wyposażony
w poprawiające komfort podłokietniki.
Na uwagę zwraca również zintegrowana z unitem cyfrowa, kompaktowa kamera cechująca się
ponadprzeciętnymi możliwościami - KaVo ERGOcam One. Urządzenie jest podłączone poprzez niezawodne i szybkie łącze USB. Charakterystyczne
dla niej są parametry umożliwiające odpowiednią
ostrość obrazu i odwzorowanie kolorów. Nie bez
znaczenia jest przy tym wygodny i łatwy zapis zdjęć
zarówno z głowicy kamery jak i ze sterownika nożnego, a także Auto Focus w zakresie 10mm - 25mm
Primus Life został wyposażony w nowy,
jeszcze bardziej niezawodny i intuicyjny panel
sterowania. Usprawniono dostęp do funkcji
higienicznych unitu, instalując przyciski bezpośrednie dla: Intensive germ reduction, Rinse
program i HYDROclean. Panel posiada też dodatkowe przyciski bezpośrednie do sterowania
lampą zabiegową oraz timerem. Zmiany dotyczą
nie tylko funkcjonalności panelu, ale również
jego designe’u. Nowy kształt w pełni współgra
z designem linii unitów Estetica.
Nowy unit KaVo to przede wszystkim jeszcze
lepsza ergonomia pracy, nowoczesny kształt,
wysoka jakość materiałów użytych do jego budowy, gwarantujących jeszcze większą niezawodność i trwałość. Unit wyróżnia się dłuższymi rękawami instrumentów, poprawioną higieną
pracy i zwiększoną ergonomią.
Podsumowując, nowy unit KaVo Primus Life
różni się od poprzedniej wersji 5 zasadniczymi
elementami. Liczba uchwytów instrumentów w
wersji Life to 5, 6 a nawet 7. Poprzedni model
miał ograniczoną liczbę 5 rękawów. Primus Life
posiada sterownik nożny wielofunkcyjny, opcjonalnie bezprzewodowy. Jest też wyposażony w
funkcję Endo mikrosilnika – to element, którego
próżno było szukać w dotychczasowym modelu.
Life różni się też stolikiem lekarza oraz dużym
szczegółowym wyświetlaczem – wyświetlacz w
poprzedniej wersji był mniejszy i posiadał zdecydowanie mniej funkcji. Primus Life dysponuje
aż 4 przyciskami Timer, co jest zasadniczą zmianą, bo wersja dotychczasowa posiadała zaledwie
1 przycisk tego typu. Primus Life jest bardziej
intuicyjny i komfortowy. Zamontowano w nim
więcej przycisków bezpośredniego dostępu na
panelu co wspomaga ergonomię pracy oraz funkcję ustawienia pracy instrumentów MEMOspeed.

Nowość?

Sunlight - unit klasy średniej
idealny nie dla przeciętnych
SL-8500

O

ferta unitów stomatologicznych dystrybuowanych przez Dentomax poszerzyła się o kolejny produkt. Tym razem
do sprzedaży trafiły urządzenia oceniane jako
sprzęt klasy średniej. Mowa o unitach Sunlight,
które wyróżniają się ciekawym wzornictwem,
użytymi materiałami i technologią a zarazem
zwracają uwagę atrakcyjną ceną.
Unit Sunlight, które oficjalną premierę będą
miały na naszym stoisku podczas targów KrakDent 2016, to sprzęt klasy średniej. To urządzenia, które należy pozycjonować dokładnie
pomiędzy znacznie tańszymi unitami ekonomicznymi marki Panda a wyrobami KaVo. Zatem, każdy, kto rozważa możliwość zakupu unitu powinien bliżej przyjrzeć się właśnie tej nowo
wprowadzonej na rynek przez nas marce.
W pierwszej kolejności na uwagę zwraca
jego wygląd – ciekawa, nowoczesna stylistyka – dzięki której można – i słusznie – odnieść
wrażenie, że mamy do czynienia ze sprzętem z
wyższej póki cenowej. Ale sam wygląd to nie
wszystko. Projektantom urządzenia udało się
znaleźć ciekawy kompromis pomiędzy ceną i
jakością wykonania.

Fotel zabiegowy posiada dwa ruchome podłokietniki ułatwiające wejście i zejście pacjentowi z fotela. Klient może wybrać pomiędzy
miękką szwową lub standardową, bezszwową
tapicerką. Dwuprzegubowy, stabilny zagłówek
umożliwiający pracę z najmłodszymi pacjentami oraz osobami niepełnosprawnymi również
jest elementem godnym uwagi. Zadbano również o względy bezpieczeństwa – sprzęt posiada
awaryjny wyłącznik najazdowy ruchu fotela a
także automatyczne wstrzymanie ruchu fotela w
trakcie pracy końcówek.
Unit Sunlight został wyposażony w hamulec pneumatyczny. Unit posiada możliwość instalacji rękawów podawanych górą lub dołem.
Panel sterowania unitu – czytelny, intuicyjny i
wykonany z trwałych materiałów, daje dostęp do
wszystkich podstawowych funkcji - uruchamiania lampy zabiegowej, ustawianie pozycji fotela, spłukiwania bloku spluwaczki i napełniania
kubka pacjenta.
Urządzenie może być wyposażone w turbinę, mikrosilnik, skaler, lampę polimeryzacyjną, dmuchawko-strzykawkę, kamerę
wewnątrzustną. Dzięki specjalnej konstrukcji

unit oferuje możliwość pracy zarówno z lewej
jak i z prawej strony pacjenta oraz pracę w pozycji leżącej.
Głowica lampy zabiegowej jest ustawiana w
trzech płaszczyznach, co pozwala na optymalne
oświetlenie pola pracy niezależnie od położenia
fotela. Na życzenie klienta istnieje opcja wyboru
źródła światła – może to być żarówka halogenowa lub LED z płynną regulacją natężenia światła oraz włączaniem i wyłączeniem za pomocą
czujnika.
Unit może być wyposażony w obrotowy blok
spluwaczki wokół fotela, a ruchoma ceramiczna
misa spluwaczki ułatwia wychylenie w kierunku
pacjenta. Ciekawym rozwiązaniem jest podgrzewanie wody w kubku pacjenta. Unit Sunlight
został zaprojektowany wraz z pełnym pakietem
kontroli higieny. Posiada system flush oraz system zamkniętego obiegu wody w końcówkach.
Panel asysty pozwala na sterowanie funkcjami dokładnie tak jak jak w panelu lekarza. Standardowo Sunlight jest wyposażony w ślinociąg,
ssak, dmuchawko-strzykawkę, a dodatkowo istnieje możliwość zainstalowania lampy polimeryzacyjnej lub kamery wewnątrzustnej.
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DiagnoCam – idealny sposób n
DiagnoCam – innowacyjne urządzenie w skuteczny sposób wspierające lekarza w diagnostyce –
jest już obecne na rynku od pewnego czasu. Jego liczne walory, a przede wszystkim możliwości,
jakie daje lekarzowi, czynią z niego sprzęt, któremu warto bliżej się przyjrzeć. Co ważne, codzienne
wykorzystywanie DiagnoCamu oznacza konkretne korzyści dla lekarza
i prowadzonej przez niego praktyki.

K
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RATY
Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

6 x0 %

3083 zł x 6
cena: 18 500 zł

jej profilaktyczne, minimalnie inwazyjne i prawie bezbolesne leczenie.
Codzienne wykorzystywanie urządzenia w
pracy to przede wszystkim diagnostyka prowadzona w stosunku do nowych pacjentów. Wykrywanie zmian przy jego użyciu pozwala już
na pierwszej wizycie odpowiednio zaplanować
leczenie w uwzględnieniu również zmian, które nie sposób dostrzec gołym okiem. Ale to nie
wszystko. DiagnoCam wprost idealnie nadaje
się jako skuteczne wsparcie już w trakcie leczenia. Dzięki niemu wzrastają możliwości precyzyjnej diagnostyki uwzględniającej bieżącą
kontrolę stanu zębów oraz wykrywanych zmian.
Ale zainwestowanie w DiagnoCam to nie
tylko względy czysto merytoryczne, związane z większymi niż dotychczas możliwościami diagnostycznymi.Warto przy tym również
uwzględnić kwestie finansowe. Przy prostym i
minimalnym założeniu przeprowadzania zaledwie 3 diagnoz przy użyciu DiagnoCamu każdego dnia, okazuje się, że dochód z tego tytułu jest
wyższy niż np. miesięczny czynsz leasingowy,
co sprawia, że zakup już na tym etapie okazuje
się być opłacalny. A dla potrzeb prostej symulacji zostało przyjęte założenie w wersji minimalnej – ograniczonej do trzech usług dziennie.

Jest jeszcze jeden, pozaedyczny wymiar posiadania DiagnoCamu. Wymiar czysto marketingowy. Jednym ze sposobów wykorzystania
DiagnoCam w promocji naszych usług może
być przeprowadzenie badań pod kątem próchnicy wśród dzieci. Możemy przeprowadzić taką
akcję w formie kompleksowej kampanii profilaktycznej.
1) Proponujemy zorganizowanie akcji pod
hasłem na przykład: „Miesiąc walki z próchnicą”. Oczywiście moment jej przeprowadzenia
jest dowolny.
2) Kampania zostaje skierowana do przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli działających w bezpośredniej okolicy naszego gabinetu. W pierwszej kolejności należy więc udać
się do placówek i odbyć rozmowę z dyrekcją,
proponując przeprowadzenie badań w kierunku
próchnicy z wykorzystaniem DiagnoCamu. Nie
zapomnijmy przy tym o zgodach rodziców na badania. Mając już ustalony harmonogram wizyt w
przedszkolach (np. rozłożonych w czasie całego
miesiąca) planujemy uruchomienie kampanii.
3) Dodatkowo, w czasie trwania całej
kampanii powinniśmy dać również szansę bezpłatnego badania DiagnoCamem w gabinecie.
Oczywiście po wcześniejszym umówieniu się
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aVo DIAGNOcam pozwala uzyskiwać
diagnostyczny obraz tkanek zęba niemalże natychmiastowo, bez konieczności stosowania promieni rentgenowskich. Urządzenie
wykorzystuje struktury zębów do przewodzenia
światła rejestrowanego przez kamerę, co w konsekwencji ułatwia lekarzom wykrywanie próchnicy.
Najnowsza propozycja firmy KaVo, dzięki zastosowaniu nowoczesnej jakości obrazu, w znaczący sposób zwiększa zatem bezpieczeństwo
i pewność diagnostyki. Narzędzie umożliwia
dotarcie do szczegółów struktury zębów, w tym
np. do powierzchni zaatakowanych przez bakterie lub pęknięć niewidocznych zazwyczaj przy
innych metodach.
Oprócz tego, DIAGNOcam ułatwia także
wykrywanie próchnicy w obrębie powierzchni gładkich, stycznych i zgryzowych oraz – w
zależności od rozmiaru wypełnienia – diagnozowanie próchnicy wtórnej.
Co równie istotne, dzięki zastosowaniu techniki DIFOTI (Digital Imaging Fiberoptic Transillumination) proces ten odbywa się bez narażania pacjenta na promieniowanie rentgenowskie.
Diagnostyka bez konieczności stosowania
rentgena znajduje zastosowanie szczególnie
w przypadku dużo bardziej wymagających pacjentów: dzieci czy kobiet w ciąży. KaVo DIAGNOcam może być bowiem używane z dowolną
długością i częstotliwością.
Dodatkowo, jakość i przejrzystość uzyskiwanych w ten sposób obrazów stanowi silny argument w trosce o edukację leczonych – wszak
nie od dziś wiadomo, że świadomi pacjenci
dużo chętniej i częściej przychodzą do stomatologów. Rezultaty obrazowania prezentowane
bezpośrednio na ekranie komputera pomagają
zrozumieć zasadność podejmowanych działań, a
możliwości zapisu i wydruku pozwalają na wykorzystywanie ich podczas regularnych kontroli
i mierzenia postępów.
Nic nie stoi również na przeszkodzie, by
urządzenie firmy KaVo wykorzystywać jako zabezpieczenie, a nawet rozszerzenie diagnostyki
rentgenowskiej. DIAGNOcam szczegółowo pokazuje naddziąsłowe struktury zębów, co umożliwia bardzo wczesne wykrywanie próchnicy i

Porady

b na precyzyjną diagnostykę
na wizytę. W ten sposób zyskujemy zarazem
szansę dotarcia do nowych pacjentów, spoza
bezpośredniego sąsiedztwa.
4) Przygotowujemy plan marketingowy
działań obejmujący przede wszystkim promocję. W ramach tych działań proponujemy:
- wykupienie banera reklamowego, informującego o Kampanii i zapraszającego na bezpłatne badania do gabinetu. Baner reklamowy warto
wykupić w popularnym, ale lokalnym portalu
internetowym. Koszt zakupu takiej reklamy na
okres 4 tygodni to przeciętnie od 200 do 1000
złotych, w zależności od miasta i portalu. Reklama musi kierować internautów na naszą
stronę internetową, na której obowiązkowo należy napisać o prowadzonej kampanii. Warto,
aby w tym miejscu znalazły się informacje na
temat specyfiki badania i jej skuteczności oraz
wskazówki dotyczące sposobu umówienia się
na wizytę.
- facebook: jeżeli nasz gabinet posiada swoją
wizytówkę na portalu facebook, warto informacje o kampanii systematycznie umieszczać również w tym miejscu. Tam też należy publikować
linki do naszej strony internetowej, na której
znajdują się szczegółowe informacje. Jakiego
typu wiadomości w kontekście kampanii powinniśmy publikować na facebooku? Bieżące wiadomości o planowanych badaniach w kolejnych
grupach przedszkolnych, zdjęcia z wykonanych
badań (oczywiście za zgodą rodziców), informacje na temat metody diagnostycznej, porady dotyczące profilaktyki u dzieci. Warto dodatkowo
aby przynajmniej raz w tygodniu zdecydować
się na publikację płatnego wpisu ustalając przy
tym taregtowanie – czyli z jednej strony zawężając krąg odbiorców, a z drugiej docierając do
potencjalnie nowych pacjentów– przede wszyst-
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kim kobietach w wieku 22 – 40 lat mieszkających na terenie naszego miasta/ gminy. Płatny
post to koszt na poziomie kilkunastu – kilkudziesięciu złotych.
- Media. Temat kampanii może być interesujący dla lokalnych dziennikarzy. Warto zatem
przygotować krótką informację prasową, w
której opisujemy cel kampanii, narzędzia (DiagnoCam) oraz wspominamy w kilku słowach
o społecznym problemie próchnicy i podstawowych zasadach prawidłowej higieny zębów.
Taki artykuł przesyłamy do lokalnych dziennikarzy z prośbą o zainteresowanie się tematem.
Dodatkowo, warto też zaprosić dziennikarza do
przedszkola, aby towarzyszył badaniom. To też
okazja na kolejną ciekawą publikację w mediach
z naszym udziałem.
Po zakończeniu kampanii polecamy też przygotowanie kolejnego artykułu będącego podsumowaniem działań. Opisujemy w nim ile dzieci
zostało przebadanych i przedstawiamy statystyki na temat skali problemu próchnicy. Gwarantujemy, że jest to wyjątkowo ciekawy temat dla
mediów. Artykuł wzbogacamy o nasz komentarz
na temat próchnicy.
5) Efekty badań. Każde badanie zostaje
podsumowane wydrukiem, na którym rodzic
może odczytać informacje na temat obecności
próchnicy w zębach swojej pociechy, informacje
o skali i zakresie potrzebnego leczenia. Do wydruku dołączamy informację o gabinecie, który
przeprowadził badania z sugestią niezwłocznego kontaktu w celu omówienia badania. Warto
też dołączyć do tych materiałów również ulotkę
gabinetu.
Reasumując, przeprowadzenie tej akcji pozwala gabinetowi na:
- bezpośrednie dotarcie do nowych, potencjal-

nych klientów
- wzmocnienie swojej obecności w środowisku lokalnym
- wzmocnienie swojej marki w środowisku
lokalnym oraz w mieście
- wyróżnienie się na tle konkurencji
- budowę wizerunku eksperckiego za pośrednictwem mediów
Co ciekawe, powszechne badanie dzieci w
szkołach przy użyciu DiagnoCamu zostanie zrealizowane w jednym z miast Mazowsza. Warto
podkreślić, że gabinet, który je przeprowadzi
doszedł do porozumienia w zakresie realizacji
badań profilaktycznych z samorządem, który
zdecydował się sfinansować badania przy użyciu DiagnoCamu.
Dlatego uważamy, że podobne akcje profilaktyczne mogą z powodzeniem zostać przeprowadzone praktycznie w każdym mieście i
miejscowości w kraju. Zachęcamy wszystkich
stomatologów, a w szczególności specjalistów
z pedodoncji, zainteresowanych realizacją podobnej akcji w swoim mieście. Ze swojej strony
postaramy się pomóc w przygotowaniu niezbędnych narzędzi, które będzie można wykorzystać
w trakcie rozmów z urzędem miejskim lub urzędem gminy, a na terenie której miałyby zostać
takie badania przeprowadzone. Mowa o prezentacji, ofercie czy prospekcie informacyjnym
poświęconym profilaktyce z wykorzystaniem
DiagnoCamu. Zainteresowanych lekarzy zapraszamy do kontaktu!
Szukamy lekarzy szczególnie pedodontów zainteresowanych przeprowadzeniem podobnej akcji w swoim mieście!

zapraszamy na nową stronę internetową:

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

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
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Faktoring narzędziem
wspierania przedsiębiorstw
Rosnąca niemal w każdej branży konkurencja zmusza
przedsiębiorców do ciągłego poszukiwania sposobów
na obronę pozycji czy w optymistycznej sytuacji zwiększenie
udziałów w rynku.

T

e metody odnoszą się nie tylko do możliwości stosowania elastycznej polityki
cenowej czy proponowania klientom
szerokiej gamy produktów, ale również dotyczą źródeł finansowania sprzedaży. Naprzeciw
oczekiwaniom przedsiębiorców od wielu lat
wychodzą instytucje, które poza klasycznym
finansowaniem kredytowym i leasingowym proponują dla wielu wciąż innowacyjne narzędzie
w postaci faktoringu.
Specyfiką tego rozwiązania jest możliwość
bieżącego finansowania dzięki wystawionym
fakturom sprzedażowym. Jak wygląda to w
praktyce? Przedsiębiorca niejakosprzedaje wystawione przez siebie faktury z odroczonym terminem płatności bankowi, dzięki czemu środki
za fakturę otrzymuje tego samego dnia, a bank
monitoruje terminowość spływu należności od
kontrahentów.

są realizowane w terminie, kontakt z bankiem
ogranicza się tylko do wykonania przelewu za
faktury.

Faktoring jest usługą, która w łatwy sposób
godzi interesy zarównodostawcy jak i odbiorcy.
Dostawca, dzięki środkom pozyskanym zesfinansowanych przez bank faktur, bez obaw może
oferować swoim odbiorcom wydłużenie terminu
płatności nawet do 180 dni i koncentrować się
na rozwoju sprzedaży oraz oferowanego asortymentu.

Faktoring jako nowoczesna forma finansowania przedsiębiorstw w ostatnich latach
zyskał swoich zwolenników niemal na całym
świecie.96% klientów Raiffeisen Polbank, którzy korzystają z faktoringu, ocenia posprzedażową obsługę w zakresie tego produktu jako
dobrą i bardzo dobrą (wynik badania firmy
GfK Polonia z kwietnia 2015 r.). Dodatkowo,
usługi faktoringowe w Raiffeisen Polbank
zdobyły tytuł Laur Klienta 2016 w XII edycji
ogólnopolskiego plebiscytu popularności usług
i produktów.

Z punktu widzenia odbiorcy, który niejednokrotnie w celu zakupu drogiego sprzętu lub
złożenia dużego zamówienia dotychczas musiał
posiłkować się kredytem lub leasingiem, korzystanie z faktoringu jest łatwiejsze i znacząco
przyspiesza finalizację transakcji. Kupujący ma
gwarancję wydłużonego terminu płatności bez
dodatkowych opłat i formalności, jeżeli tylko
spełni dwa warunki: podpisze cesję wierzytelności i rzetelnie wywiązuje się z terminu płatności określonego na fakturach. Jeśli płatności

Joanna Traczyk
Zespół Rozwoju Produktów i Procesów
Raiffeisen Polbank

Faktoring a leasing z pespektywy odbiorcy:
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Leasing

Faktoring

Wymagany wniosek składany przez odbiorcę
do firmy leasingowej

Brak wymogu

Wymaganie podpisanie umowy leasingowej

Brak wymogu podpisania umowy. Odbiorca podpisuje
jednostronicowe potwierdzenie cesji należności na bank

Odbiorca ponosi koszty leasingu

Brak kosztów faktoringu po stronie odbiorcy

Możliwość kilkuletniego finansowania

Akceptowany termin płatności do 180 dni;
uzależniony od dostawcy

W przypadku leasingu właścicielem przedmiotu leasingu
jest firma leasingowa

Od momentu zakupu sprzętu odbiorca staje się
jego właścicielem

Możliwość skorzystania z usługi zależna tylko ododbiorcy
oraz firmy leasingowej

Warunkiem objęcia faktoringiem danego odbiorcy jest
podpisanie przez dostawcę umowy faktoringowej z bankiem
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Bez reklamy w internecie ani rusz... (cz. II)

P

rowadzenie własnego gabinetu stomatologicznego wymaga od lekarza nie tylko
umiejętności czysto zawodowych. Trzeba
też mieć pewne pojęcie o zarządzaniu zespołem
i firmą. Dziś, aby gabinet był przedsięwzięciem
dochodowym, przynosił nie tylko satysfakcję z
pracy, ale również pozwalał na utrzymanie, nie
wystarczą już tylko odpowiednie kwalifikacje.
Liczy się lokalizacja gabinetu, jego wygląd i estetyka, personel, a także… sprawnie prowadzony marketing, oczywiście w granicach dopuszczalnych przez prawo.
Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu poświęconego podstawowym zasadom prowadzenia działań marketingowych.

„Daj” się znaleźć!
Drzwiami do naszej strony jest wyszukiwarka
Google. Według badań zachowań internautów,
większość z nich (z nas), nie korzysta z paska
adresu do wpisania nazwy strony. Zamiast tego
korzystamy z Google wpisując w polu wyszukiwania adres strony (nawet wtedy, gdy znamy na
pamięć ów adres). Dodatkowo Google potrzebne są nam jeszcze do czegoś innego. To pozycjonowanie czyli podjęcie działań mających na celu
wyświetlenie naszej strony wśród wyników wyszukiwania na określone słowa kluczowe możliwie jak najwyżej. Przyjmuje się, że liczy się
w zasadzie tzw. Top 10. Czyli jeśli nasza strona
znajduje się w obrębie pierwszych 10 wyników,
szansa, że właśnie w ten sposób trafią do nas pacjenci rośnie jak temperatura wody w czajniku.
Pozycjonowaniem zajmują się wyspecjalizowane firmy. Należy zatem ustalić listę fraz i
słów kluczowych, na które nasza strona będzie
pozycjonowana. Specjaliści mają przy tym do
dyspozycji sprawne narzędzia, dzięki którym
wspólnie możemy wybrać te najbardziej odpowiadające naszej specyfice, a do tego takie
słowa i ich różne zestawienia – jak np. „stomatolog dentysta białystok”, które faktycznie
są wyszukiwane. Może się nam bowiem wydawać, że określona fraza jest poszukiwana przez
internautów, a szybka analiza statystyk pozwoli
nam dowiedzieć się, że np. taką frazę w ciągu
minionego roku wpisano trzy razy. To również
trzeba zachować czujność. Google bardzo dba
o etykę działań pozycjonowania i wszelkie
próby „szybkiej ścieżki” mogą zakończyć się
nawet zablokowaniem naszej strony. Jakie to
„szybkie ścieżki”? To całkiem spora liczba
instrumentów uważanych przez Google za nielegalne i niedopuszczalne, godzące w uczciwą
konkurencję. Co zrobić? Najlepiej sprawdzić
taką firmę, poprosić o referencje lub popytać
znajomych. Uważajmy przy tym właśnie na
domorosłych specjalistach, którzy takie usługi

świadczą w podejrzanie niskich cenach. Jaki
jest zatem koszt? Pozycjonowanie to proces,
który trwa, w zależności od specyfiki od kilku
do kilkunastu miesięcy. Najczęściej właśnie firmy podpisują umowy na rok, podejmując się w
tym czasie systematycznej, comiesięcznej pracy na naszą rzecz. Koszty to zwykle od 300 do
1000 zł miesięcznie.

AdWords – czyli
linki sponsorowane
Google to także linki sponsorowane. A właściwie potężny zasób narzędzi takich jak: wspomniane linki sponsorowane czy remarketing.
Linki sponsorowane to reklamy tekstowe, które
pojawiają się w specjalnym miejscu wśród naturalnych wyników wyszukiwania po wpisaniu
odpowiednich haseł lub fraz kluczowych. Remarketing natomiast to sprytna usługa, która w
inteligentny sposób śledzi internautów. W ramach remarketingu możemy wyświetlać reklamy graficzne osobom, które choć raz w określonym czasie odwiedziły naszą stronę.
Taka reklama śledzi internautę i jest wyświetlana w całej sieci reklamowej na wielu
portalach ogólnopolskich, lokalnych czy branżowych. Internauta ma wówczas wrażenie,
wszechobecności marki, która co i rusz pojawia
się na jego monitorze lub wyświetlaczu smartfona. Koszty kampanii? Z Google Adwords i
remarketingiem jest tak, że płacimy tylko za
wyniki. W przypadku linków sponsorowanych
płacimy za kliknięcia reklamy a remarketingu
albo za wyświetlenia - co jest rzadsze – albo,
co częściej spotykane - za kliknięcia. Musimy
przeznaczyć pewien miesięczny budżet na ten
cel. Jeżeli robimy to samodzielnie wówczas
100% środków wydajemy na reklamę. Jeśli
zaś decydujemy się na firmę, wtedy nasz budżet uszczupli prowizja firmy, która zwykle nie
przekracza 10-15% wartości budżetu. A jaką
pulę trzeba przeznaczyć? W tym wypadku warto pomyśleć o miesięcznej kwocie w wysokości
500 – 1000 zł.

Jesteś na „fejsie..?”
Media społecznościowe. Czyli właściwie
przede wszystkim facebook. Założenie profilu
naszego gabinetu na facebook’u to czynność
prosta i nie wymagająca specjalnych umiejętności. Jednak schody zaczynają się później. Bo
nie wystarczy bowiem samo założenie profilu,
dodanie podstawowych informacji w opisie i
zdjęć. Profil musi „żyć”. A zatem powinien być
systematycznie aktualizowany o nowe wpisy,
ciekawe linki do stron i artykułów. Przyjmuje
się, że częstotliwość nowych treści nie powinna
być w tym wypadku mniejsza niż 3 wpisy w ty-

godniu. To także znakomita forma komunikacji
z pacjentami, a także sposób na prezentację aktualnych ofert, promocji, informacji o np. dniu
otwartym.
Facebook pozwala również na działania reklamowe. Tak jak w przypadku Ad words, tak
i tutaj mamy do czynienia z płatnością za wyniki – czyli za wyświetlanie reklamy. Możemy
– tak jak w Google Adwords bardzo precyzyjnie
wskazać naszych odbiorców, czyli target używając wielu dostępnych parametrów jak: miejsce
zamieszkania (np. teren naszego miasta plus
promień 10 km), płeć, wiek a nawet zainteresowania. Płatne wpisy pozwalają nam dotrzeć konkretnie do potencjalnych klientów a dodatkowo
umożliwiają nam budowę grupy „fanów”, osób,
którym będą się wyświetlały nasze wpisy – nie
tylko reklamowe, ale też te „naturalne”. Koszty?
Wystarczy na ten cel jeśli przeznaczymy 200 zł
miesięcznie, publikując 1 reklamę w tygodniu za
50 złotych.

A może… założyć bloga?
Jeśli drzemie w nas niespełniony literat możemy pomyśleć również o blogu. Założenie bloga
na bezpłatnej platformie np. Google Blogger nie
wymaga od nas żadnych umiejętności informatycznych. Ale, podobnie jak w przypadku facebooka, blog musi tętnić życiem. Nie należy o
nim zapominać i częstotliwość nowych wpisów
nie powinna być mniejsza niż 2-3 wpisy w miesiącu. Blog pozwala nam na budowę wizerunku
eksperckiego, wpływa też na pozycjonowanie
naszej strony, jeśli w każdym wpisie „podlinkujemy” kilka kluczowych dla pozycji naszej strony słów z odniesieniem do naszej witryny www.
Wpisy blogowe są indeksowane przez google,
co oznacza, że po wpisaniu określonych słów,
nasze posty będą się wyświetlały wśród wyników wyszukiwania. To ciekawa i wciąż niedoceniana forma budowy naszego wizerunku, o który
musimy zadbać, bo to buduje zarazem i rozpoznawalność naszego nazwiska ale też wpływa na
wiarygodność. Oczywiście zapowiedzi nowych
wpisów możemy promować na naszym profilu
na facebook’u.

Lokalne portale internetowe
Istnieje szereg portali lokalnych. Koszty
emisji reklam zależą od miasta i portalu. Im
mniejsze tym ceny niższe. Pamiętajmy o dwóch
rzeczach. Zaproponujmy w zamian za reklamę,
wydawca zobowiąże się do publikacji artykułów
poradnikowych z naszym udziałem. Po drugie –
negocjujmy. Ceny rzadko kiedy mają odniesienie do rzeczywistości i w większości wypadków
można wynegocjować znacznie lepsze warunki
niż te zawarte w oficjalnym cenniku.
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Radiologia

Bez pomocy RTG dentyst

Stomatologia jest gałęzią
medycyny bardzo
prężnie rozwijającą się
na przestrzeni ostatnich
10 lat. W dużej mierze
wynika to z postępu
technologicznego jaki na
tym polu się dokonał.

S

przęt oferowany obecnie stomatologom
daje zupełnie inne możliwości jeśli chodzi o zakres wykonywanych zabiegów,
krótki czas potrzebny do ich przeprowadzenia
oraz dokładność.
Obecnie lekarze stomatolodzy mogą także
dużo łatwiej i bardziej szczegółowo przygotować się do zabiegów trudnych jednocześnie
obniżając odsetek niepowodzeń oraz powikłań.
Jest to między innymi możliwe dzięki dostępnym obecnie zaawansowanym technologicznie
aparatom radiologicznym.
Jednym z nich jest zaprezentowany w ostatnim czasie aparat RTG Gendex GXDP 800 typu
Combo (pantomograf, ramię cefalometryczne,
CBCT).

Gendex GHDP 800 - uniwersalny
Jest to urządzenie modułowe, dające bardzo
duże możliwości diagnostyczne do wykorzystania w poszczególnych gałęziach stomatologii.
Aparat w podstawowej – wyjściowej wersji
występuje jako RTG pantomograficzne wraz z

10
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modułem CBCT o polu obrazowania 8 x 8 cm.
Dzięki temu możemy wykonywać tym urządzeniem zdjęcia RTG pantomograficzne osobom
dorosłym oraz dzieciom. Warto wspomnieć, że
Gendex GXDP 800 wyposażony został w głowicę o zmiennym torze ruchu. Bezpośrednio przekłada się to na jakość oferowanych zdjęć RTG
ponieważ aparat niejako przystosowuje się do
anatomii badanego pacjenta.
Dodatkowo tryb zdjęć pantomograficznych
jest podzielony na segmenty – możemy sami
zaznaczać, którą grupę zębów i ew. struktury
stawów skroniowo-żuchwowych chcemy sfotografować. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć efektywnie dawkę promieniowania, na którą będzie eksponowany nasz pacjent w trakcie
badania.
Oprócz trybu panoramicznego możemy także
wykonać zdjęcie w projekcji skrzydłowo-zgryzowej. Warto tu przypomnieć, że są to oczywiście zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe w projekcji
zewnątrzustnej. Obejmują one swoim zasięgiem
oprócz uzębienia także fragment kości szczęki

i żuchwy a co za tym idzie umożliwiają lokalizację zmian patologicznych występujących w
tej okolicy.
Kolejną dostępną projekcją jest tryb ortopantomograficzny. W trakcie jego wykonywania
głowica ustawia się w taki sposób, aby promień
RTG padał prostopadle do przestrzeni międzyzębowych. W efekcie otrzymujemy obraz, na
którym zęby nie zachodzą na siebie ścianami
mezjalno-dystalnymi. Jest więc to idealna projekcja jeżeli chodzi o poszukiwanie ubytków
próchnicowych zlokalizowanych właśnie na powierzchniach stycznych.
Podczas projektowania naszego aparatu RTG
nie zapomniano także o projekcjach celowanych
na staw skroniowo-żuchwowy. Mamy zatem do
dyspozycji zdjęcia boczne oraz przednio-tylne
stawów skroniowo-żuchwowych. Dzięki zastosowaniu dedykowanego tym projekcjom pozycjonera, możemy oczywiście wykonywać badanie
przy żuchwie przywiedzionej jak i odwiedzionej.
Aparat Gendex GXDP 800 jak wspomniałem
we wstępie wyposażony jest zawsze także w moduł tomografii CBCT.W podstawowej wersji daje
on możliwość wykonywania skanów w maksymalnym polu obrazowania o wymiarach 8 x 8 cm.

Tomografia w standardzie
Jest to wartość wystarczająca do zobrazowania pełnych łuków zębowych wraz z
uchwyceniem fragmentu zatok szczękowych
obustronnie. Daje to możliwość planowania
choćby zabiegów implantologicznych zarówno
w obrębie uzębienia górnego jak i dolnego. Należy też pamiętać, że mamy możliwość pionowego poruszania polem obrazowania. Możemy
zatem zobrazować większy zakres zatok szczękowych kosztem przycięcia fragmentu żuchwy.
Oprócz pola 8 x 8 cm mamy w naszym aparacie cały czas do dyspozycji także mniejsze
pola obrazowania: 6 x 8 cm oraz 5 x 5 cm. W
tym ostatnim mamy do dyspozycji maksymalną
rozdzielczość skanu dostępną w aparacie, która
wynosi 85 mikrometrów. Skany te są przeznaczone do wykorzystania w endodoncji, w celu
precyzyjnego i dokładnego zobrazowania systemu kanałowego zęba (np. kanały dodatkowe,
perforacje). Warto wspomnieć, że urządzenie
to jest wyposażone w system redukcji artefaktów z metalowych elementów. Dzięki niemu
uzyskujemy czytelne skany nawet w przypadku gdy pacjent posiada metalowe elementy w
jamie ustnej (np. odbudowa protetyczna oparta
na konstrukcji metalowej, bądź obecność implantów).

Radiologia

sta pracuje „po omacku”

Aparaty Gendex GXDP 800 posiadają wbudowany moduł tomografii CBCT

Szerokie pole obrazowania pozwala uzyskać
efekty jak w panoramie 3D

Intuicyjna obsługa przejrzystego panelu ułatwia codzienne wykorzystywanie aparatu

Istnieje także opcja rozbudowy modułu
CBCT przy zamawianiu aparatu lub w perspektywie czasu już po jego zakupieniu do pola
obrazowania 8 x 15 cm. W takim przypadku
mamy do dyspozycji aż 4 różne wielkości pól
obrazowania. W przypadku największego pola
możemy mówić o „panoramie 3D” ponieważ
zakres tego badania pokrywa się mniej więcej z
klasycznym badaniem pantomograficznym.

kowane oprogramowanie. W przypadku obrazowania 2D jest to VixWin Platinum. Program ten
umożliwia archiwizację zdjęć RTG a także ich
obróbkę. Mamy możliwość dokładnego obejrzenia zdjęcia z pomocą lupy (regulowany obszar
oraz stopień powiększenia), możemy także zastosować serię filtrów:
wyostrzenie zdjęcia, negatyw, obraz 3D
(przydatny w przypadku poszukiwania złamań i
pęknięć struktur kostnych). Istnieje także możliwość wpuszczenia zdjęcia w skalę kolorów
odpowiadających gęstości tkanek w poszczególnych obszarach zdjęcia. Inna opcja to oznaczenie obszarów o tym samym wysyceniu tkanek.
Z pewnością wszystkie narzędzia zawarte w
oprogramowaniu VixWin ułatwiają diagnostykę
i czynią pracę ze zdjęciami RTG przyjemniejszą i łatwiejszą. Sam program jest przejrzysty i
czytelny co bezpośrednio przekłada się na jego
funkcjonalność.

żemy też precyzyjnie określić ilość kanałów w
poszczególnych zębach.

Skanowanie 3D
Co więcej aparat Gendex GXDP 800 wyposażony został w technologię redukcji dawki promieniowania. Umożliwia to pobranie skanu CBCT w
polu obrazowania 8 x 15 cm z dawką promieniowania porównywalną z tą, na którą eksponowany
jest pacjent podczas wykonywania klasycznego
zdjęcia pantomograficznego. Oczywiście ilość
danych, które z takiego skanu uzyskamy jest
ogromna w stosunku do badania dwuwymiarowego. Bez trudu dokonamy tu potrzebnych pomiarów odległościowych (grubość i wysokość
wyrostka zębodołowego) oraz precyzyjnie zlokalizujemy anatomicznie ważne struktury (zatoki
szczękowe, kanał zębodołowy dolny).
Aparat ten może być także wyposażony w ramię cefalometryczne. W naszym przypadku jest
to cefalostat typu skanującego. W trakcie badania
promień RTG przebiega poprzez szczelinę kolimatora i skanuje tkanki naszego pacjenta. Dzięki
temu istnieje możliwość odpowiedniego wysycenia tanek twardych oraz ładnego zwizualizowania
tkanek miękkich twarzoczaszki naszego pacjenta.
Urządzenie Gendex GXDP 800 obsługiwane
jest poprzez wygodny ekran dotykowy.
Z jego pomocą mamy dostęp do poszczególnych typów ekspozycji, a także wybieramy np.
okolicę, którą chcemy objąć skanem CBCT.
Wraz z urządzeniem dostarczane jest dedy-

Zaawansowane oprogramowanie cenne wsparcie
Drugim programem dostarczanym z aparatem
Gendex GXDP 800 jest oprogramowanie InVivoDental. Jest to bardzo zaawansowane narzędzie do pracy ze skanami CBCT.
Program ma budowę zakładkową. Oprócz
przeglądania poszczególnych warstw skanu w
3 przekrojach – strzałkowym, horyzontalnym i
czołowym mamy tu również opcję genialnego
renderingu wolumetrycznego (przedstawienia
skanowanych tkanek w trójwymiarze).
Dodatkowo taki trójwymiarowy obraz możemy modyfikować poprzez stosowanie filtrów
wizualizując choćby tkanki miękkie, ale także
możemy go przycinać w dowolny sposób. Dzięki temu możemy np. zajrzeć do światła kanału
zęba, który właśnie zamierzamy leczyć. Mo-

System idealny dla implantacji
Program wyposażony jest w bazę implantów,
dzięki czemu mamy możliwość planowania położenia wszczepów konkretnego systemu implantologicznego. Co więcej, po wyznaczeniu
przebiegu nerwu zębodołowego dolnego bądź
przebiegu dna zatoki szczękowej system ostrzeże nas w przypadku kolizji implantu z tymi
strukturami anatomicznymi.
Można także porównać skany tego samego pacjenta pobrane w różnym czasie celem
uchwycenia postępu procesu leczenia bądź szerzenia się stanu patologicznego.
Opcjonalnie program InVivoDental daje
także możliwość przeprowadzenia analizy
cefalometrycznej w 3D na podstawie skanu
CBCT.
Co ważne oprogramowanie to jest otwarte,
tzn. że z jego pomocą otworzymy także skany
CBCT z innych systemów radiologicznych generujących badania w systemie plików DICOM,
jak również sami możemy takie pliki wygenerować.
Każde badanie można także wydać pacjentowi w formie płyty CD, na której znajduje się
jeden plik z imieniem i nazwiskiem pacjenta. W
pliku tym zapisana jest przeglądarka jak i badanie naszego pacjenta. W związku z tym lekarz
który zleca u nas badanie CBCT swojego pacjenta nie musi już u siebie instalować żadnego
oprogramowania w celu otwarcia badania.
Aparat Gendex GXDP 800 wraz z dostarczonym oprogramowaniem to idealny system radiologiczny nawet dla najbardziej wymagających
gabinetów stomatologicznych.
Lek. stom. Mateusz Szkliniarz
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Promocje na dobry
początek roku
Styczeń - marzec 2016 r.

Kup produkt

otrzymasz:

Filtek Bulk Fill Posterior

Sof-Lex

TM

2 dowolne uzupełnienia

TM

1 opakowanie 50 szt. (8692C)

PRODUKT
za 1 zł
netto/szt.*

450 zł

Filtek Bulk Fill Posterior

Sof-Lex

TM

1 dowolne uzupełnienie

1 opakowanie 50 szt. (8692C)

+

+
zakup
w cenach
dystrybutora

Filtek Z250 lub Filtek Z550
TM

TM

TM

1 dowolne uzupełnienie

RelyX Fiber Post
TM

4 uzupełnienia w dowolnym rozmiarze

PRODUKT
za 1 zł
netto/szt.*

lub

RelyX

TM

Fiber Post

1 uzupełnienie w rozmiarze 2 (56862)

PRODUKT
za 1 zł
netto/szt.*

1 860 zł

Express XT

Express XT Light Body

TM

TM

2 dowolne uzupełnienia typu Penta

TM

1 uzupełnienie (36974)

PRODUKT
za 1 zł
netto/szt.*

416 zł

3M ESPE Astringent
TM

TM

2 uzupełnienia x 25 kapsułek

Sof-Lex

TM

1 opakowanie 50 szt. (8692C)

PRODUKT
za 1 zł
netto/szt.*

600 zł

RelyX

TM

U200 Clicker

2 uzupełnienia

TM

RelyX

TM

Temp NE

1 opakowanie (56660)

PRODUKT
za 1 zł
netto/szt.*

1 008 zł

Express STD
TM

2 dowolne uzupełnienia

472 zł

Express XT Light Body
TM

1 uzupełnienie (36974)

PRODUKT
za 1 zł
netto/szt.*

Kup produkt

otrzymasz:

Filtek Ultimate

Filtek Ultimate

TM

TM

4 uzupełnienia w dowolnym kolorze

1 uzupełnienie w kolorze A2B lub A3B

zakup
w cenach
dystrybutora

PRODUKT
za 1 zł
netto/szt.*

Filtek Z250

Filtek Z250

TM

zakup
w cenach
dystrybutora

TM

2 uzupełnienia w kolorach A2 i A3

Zestaw wprowadzający
8 x 4g 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

PRODUKT
za 1 zł
netto/szt.*

Filtek Z550
TM

Filtek Z550
TM

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

21 uzupełnienie w dowolnym kolorze

Filtek Bulk Fill Posterior

Filtek Bulk Fill Posterior

TM

zakup
w cenach
dystrybutora

PRODUKT
za 1 zł
netto/szt.*

TM

TM

TM

5 dowolnych uzupełnień

1 uzupełnienie w kolorze A2 lub A3

zakup
w cenach
dystrybutora

PRODUKT
za 1 zł
netto/szt.*

Sof-Lex

Sof-Lex

TM

4 opakowania 50 szt. (8692C)

TM

1 opakowanie 50 szt. (8692C)

zakup
w cenach
dystrybutora

PRODUKT
za 1 zł
netto/szt.*

PRODUKT W SUPER CENIE
Ketac Universal
TM

155 zł

Zestaw wprowadzający
12,5 g proszku, 8,5 ml płynu, łyżeczka,
podkładki do mieszania, kolor A3

NOWOŚĆ!

3M ESPE Monophase
TM

TM

269 zł

1 uzupełnienie

3M ESPE Soft Monophase
TM

287 zł

TM

1 uzupełnienie

*

Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M. Promocja ważna w okresie 1 stycznia - 31 marca 2016 r. lub do wyczerpania zapasów. Realizacja promocji u autoryzowanych dystrybutorów
3M lub w sklepach stomatologicznych (lista na www.3mespe.pl).

**

Realizacja promocji tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Regulamin promocji dostępny na stronie www.3mespe.pl.
3M Poland Sp. z o.o.
3M Oral Care
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn

tel. 22 739 60 00
3mespepl@mmm.com
www.3mespe.pl

3M, ESPE, Express, Filtek, Express, RelyX, Ketac, Clicker i Sof-Lex są znakami
handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2016 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ENDOSTAR SPREADER SONIC FILES
NOWE PILNIKI SONICZNE DO PRACY Z URZĄDZENIAMI
GENERUJĄCYMI ULTRADŹWIĘKI
Służą do irygacji i dezynfekcji kanału. Używanie tych pilników pozwala
na wykorzystanie zjawiska ultradźwięków prowadzącego do idealnej
dezynfekcji kanału korzeniowego.
Endostar Spreader Sonic Files wykonane są ze specjalnej nierdzewnej
stali dentystycznej.
Pilniki Endostar Spreader Sonic Files dostępne są w rozmiarach 25, 30, 35.
Wszystkie posiadają tą samą długość - 33 mm.
W pracy pilnikami ultradźwiękowymi
wykorzystywane są następujące zjawiska:

NOWOŚĆ

Zalecenia:
P Działanie ultradźwięków jest nieskuteczne w wąskich, zakrzywionych
kanałach, ponieważ kontakt narzędzia ze ścianą kanału hamuje jego
energię. Dlatego końcówki Endostar Sonic Files należy używać
w opracowanych kanałach.
P Taką metodę oczyszczania kanałów poleca się szczególnie
w przypadku masywnego zakażenia kanałów. Pozwala ona usunąć
warstwę mazistą ze ściany kanału i otworzyć kanaliki zębinowe.
P Nie zaleca się używania pilników poruszanych ultradźwiękami
jako poszerzacza, ponieważ działanie takie może powodować
powstawanie stopni w kanale, które uniemożliwiają jego penetrację.
P Endostar Spreader Sonic Files przeznaczone są do pracy
urządzeniami typu ENDO – CHUCK 90°, ENDO – CHUCK 120°* (EndoChuck 180

18

cena zł

cena zł

P Wibracje pilnika powodują dokładne oczyszczenie i dezynfekcję
kanału.
P Akustyczne zawirowania roztworu płuczącego mechanicznie
oczyszczają kanał główny oraz kanały boczne.
P Kawitacja powoduje powstawanie pęcherzyków gazu w płynie, które
wykazują działanie bakteriobójcze i przyspieszają hydrolizę miazgi.
P Energia ultradźwięków powoduje wzrost temperatury płynu
znajdującego się w kanale, wzmagając jego działanie lityczne
i bakteriobójcze.

20 zł

18
20 zł

ESSF Pilniki Endostar Spreader Sonic Files

ESSF253533 Pilniki Endostar Spreader Sonic Files

Rozmiary 25, 30, 35, długość: 33mm, 6 szt.

Asortyment 25-35, długość: 33mm, 6 szt.

czytaj więcej

Brush-Dip
Nowy system stabilizujący
• Stabilizacja rozchwianych zębów
• Szynowanie po-ortodontyczne

Wygodne dla pacjentów rozwiązanie:
• Bez retainerów
• Bez włókien syntetycznych
• Bez systemu wiążącego
• Bez kompozytu

cena zł

Kompletny zestaw wystarcza na 40 pacjentów

650

Zestaw Brush-Dip zawiera:
1 inicjator 0,3 ml, 1 żel trawiący 1 ml + końcówki,
1 monomer 3,5 ml, 1 proszek BrushDipClear 1,5 g ,
1 naczynie do podawania + kubki, aplikatory
i trzymadło, karta pracy

Dzięki innowacyjnej i wyjątkowo prostej procedurze użycia
otrzymujesz bardzo cienkie, estetyczne i wytrzymałe wiązanie

Unikalna, samoutwardzalna
i samoadhezyjna żywica
Bondfill SB jest wytrzymała,
dlatego też można ja stosować
w przypadkach klinicznych,
które trudno leczyć stosując
cena zł

konwencjonalną żywicę kompozytową.

1200

Wskazania:
• Abrazja, atrycja i erozja szkliwa
• Starte zęby u pacjentów w starszym wieku
• Natychmiastowa redukcja nadwrażliwości
UWAGA! Może być stosowany bez znieczulenia!

Naprawa ubytków w kształcie klina

Leczenie próchnicy korzenia

Zestaw BondFill SB zawiera:
1 Baza (8 ml), 1 Katalizator BondFill (0,7 ml),
1 Proszek Light A1/A2 3g, 1 Proszek Medium A3/A3.5 3g,
1 Primer (3ml), 1 Podstawka + kubki, Aplikatory
i uchwyt, 1 Karta pracy

Odbudowa starych zębów

Odbudowa zębów trzonowych w przypadku atrycji

cena zł

cena zł

699
+

607.01.590

750
cena

+

specjalna

+

375

140

606.67.427

cena zł

Zestaw: 7 strzykawek + system
łączący 3,5 ml
+ 1 strzykawka w kolorach do
wyboru: A1, A3.5, A4, C1, C2

cena zł

SDR Eco refill 50 kompiul
Gratis: system wiążący Prime&Bond
2,5 ml lub system polerski Enhance
(kielichy)
cena zł

Oferta ważna do 30 kwietnia 2016 lub do wyczerpania zapasów

Ceram.X One Universal
Syringe Starter Kit

170

606.67.426

+
lub

3 x Ceram.X One Universal
lub Dentin&Enamel Syringe

Do zakupu 3 dowolnych strzykawek otrzymasz gratis:
dodatkową strzykawkę w kolorze A2, C1, D2 lub
wybrany system wiążący Prime&Bond 2,5 ml

Prime & Bond One E&R Refill 3,5ml
Dentsply

Prime & Bond One Select 3,5ml
Dentsply

Metafil CX
Oferta ważna do 30 kwietnia 2016 lub do wyczerpania zapasów

Nowa generacja żywic kompozytowych z wypełniaczami TMPT
japońskiej firmy Sun Medical
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u Metafil CX wysoko estetyczny materiał, w którym tradycyjne
cząstki wypełniacza zostały zastąpione spolimeryzowaną
i zmieloną żywicą, dzięki czemu otrzymano materiał trwały
o homogenicznej strukturze (powierzchnia odbija światło
w jednakowy sposób).
u Metafil CX jest utwardzalną żywicą kompozytową, w której
wykorzystano unikalny, organiczny wypełniacz. Daje to większą
trwałość i odporność na ścieranie wypełnienia.
u Ze względu na dobrą zapływalność i minimalną przylepność
Metafil CX łatwo jest umieścić nawet w najtrudniejszych
sytuacjach.
u Przy zastosowaniu standardowych procedur polerowania,
Metafil CX daje znakomite, realistyczne efekty kosmetyczne.
u Odcienie dokładnie odpowiadają skali kolornika Vita, dzięki
czemu dobór koloru jest zarówno łatwy jak i wiarygodny.
u Metafil CX jest wskazany do użycia w ubytkach Klasy III, Klasy V
i wybranych ubytkach Klasy IV, gdzie estetyka ma pierwszorzędne
znaczenie. Metafil CX jest przepuszczalny dla promieni RTG.
Metafil CX jest odpowiedni dla wybranych wypełnień Klasy I
i Klasy II.
u 1 strzykawka – 3,5g
u Kolory wg VITA: A1, A2, A3, A3,5.

Cena promocyjna 1 x strzykawka - 150zł
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ZAMÓWIENIA: tel. 85 740 36 90 kom. 66 22 90 111

cena zł

160

+

+

Megafill MH 4,5 g x 5 (dowolny kolor)
+ GRATIS: Megafill MHCeram 4,5g

1350

Megafill MH flow x 5
+ GRATIS: N-Fill flow 2g

Megadenta
Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne
nanohybrydowe o dużej twardości posiadający efekt
kameleona i opalescencji, naturalną fluorescencję.

560

920

Promocja Ivoclar obowiązuje do 30.04.2016r

cena zł

cena zł

Megadenta
materiał kompozytowy w nanotechnologii do licówek
bezpośrednich (nakładane warstwy tworzą licówkę o
grubości 0,3 - 0,5 mm)

Uniwersalne wypełnienie kompozytowe, światłoutwardzalne, mikrohybrydowe do restauracji zębów
przednich i bocznych, do wypełnień ubytków klasy III,
IV, V oraz I i II z miękkim szkłem, jako wypełniaczem, o
twardości 5,5 w skali Mohsa odpowiadającym twardości naturalnej substancji zęba. Megafill MH Ceram 4,5
g (mikorhybryda z dodatkiem porcelany)

cena zł

Camouflage 8x2g+ Bond - C Prime S

+
lub

cena zł

cena zł

bez kolorników

5 x Evetric Refill 3.5 g(kolory
do wyboru) + Evetric Bond Refill 6g

325

1x33860

386

5 x Tetric EvoCeram Refill 3 g
(kolory do wyboru)

+ Tetric EvoCeram Refill A3
cena zł

1 x Empress Direct Basic Kit 8 x 3 g
+ 1 x OptraSculpt Pad Assortment
lub 1 x Adhese Universal System
VivaPen 2 ml/100**

+

+

75

002-012

+

69

C-Bond 5ml

uniwersalny system wiążący
światłoutwardzalny dla
wszystkich typów kompozytów utwardzanych światłem,
tworzący adhezyjną powłokę
pomiędzy zębiną a wypełnieniem, stosowany także
do napraw kompozytowych
pomiędzy kompozytem,
porcelaną oraz w naprawach
koron i mostów. Posiada niskie
napięcie powierzchniowe
pozwalające na oszczędne
używanie. Odporny na
wysychanie.

04-734

cena zł

cena zł

1 x Adhese Universal System VivaPen
2ml/100 + Evetric Refill A2

Zestaw zawiera: 3 x 4 g strzykawki z materiałem w
odcieniach szkliwnych (A2, A3) i odcieniu zębinowym
(A3), 5 ml butelka bondu OptiBond Solo Plus, 1 x 3g
strzykawka wytrawiacza Kerr Gel Etchant + końcówki
50 aplikatorów, 25 tacek do mieszania.

89

Prime-Dent

Chemoutwardzalna żywica hybrydowa.Do wypełnień
ubytków zarówno w zębach przednich jak i bocznych.
Odcień uniwersalny, zbliżony do A3 według kolornika
Vita.
15g+15g

cena zł

Herculite Ultra Syringe Mini Kit
+ gratis 1 x dowolne uzupełnienie
Herculite XRV Ultra Flowable

+

291

N-Bond(nano)
Megadenta, 5 ml

system wiążący w systemie nano
technologii. Przy niezmienionych
właściwości lepkości i napięciu
powierzchniowemu w stosunku
do bondów standardowych,
tworzy adhezyjną powłokę
pomiędzy zębiną a wypełnieniem. Poprzez zastosowanie
cząstek nano redukcja skurczu
polimeryzacyjnego i wynikającej z tego szczeliny brzeżnej.
Podniesienie twardości bondu
przy stosowaniu w ubytkach
około komorowych. Odporny na
wysychanie.

ZAMÓWIENIA: tel. 85 740 36 90 kom. 66 22 90 111

GC Fuji TRiAGE

Materiał glasjonomerowy o wysokim stopniu uwalniania fluoru stosowany do ochrony bruzd i powierzchni
korzenia, do zapobiegania nadwrażliwości oraz jako
wypełnienie tymczasowe
Proszek/płyn: Zestaw 1-1: 15 g proszek w jednym
odcieniu*, 8 ml płyn, 5.7 ml GC DentinConditioner
*Odcienie: White-biały, Pink-różowy
Kapsułki:
50 szt. w jednym odcieniu* 455 zł
60 szt. (50+10) w jednym odcieniu* 493 zł
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Promocja Kerr obowiązuje do 30.03.2016r.

200

Oferta ważna do 30 kwietnia 2016 lub do wyczerpania zapasów

cena zł

cena zł

500046

700

17

GCIBLSF

cena zł

cena zł

30

ZWGCPM

17

SCXX, SCX, SCS,
SCL, SCL1015,
SCL1215

Idealne
dla małych
pacjentów
i nie tylko

22

68

605.78.334

189

28
35

430

605.78.327

Krążki bezpieczeństwa do narzędzi
endodontycznych

Pozwalają kontrolować stopień zużycia narzędzi
endodontycznych.
Mocowane do narzędzi manualnych mierzą liczbę
cykli sterylizacji; do rotacyjnych - stopień mierzenia
zużycia narzędzia.
Dostępne w kolorach: żółtym, czarnym i niebieskim
do rozróżniania grubości narzędzia, w opakowaniach
po 100 szt

139

157 zł

Aquasil Bite 2x50ml

A-silikonowa masa do dokładnej rejestracji warunków
zwarciowych oraz wzajemnych realcji obu szczęk.
Op. 2 naboje po 50 ml, końcówki mieszające.

cena zł

TPH

Materiały do sprawdzania artykulacji
i zgryzu
cena zł

03-016 (żółte)
03-018 (niebieskie)
03-015 (czarne)

6x10 op. 200szt - 21,60 zł
7x23 op. 200szt - 31,80 zł
9x23 op. 200szt - 32,00 zł
19x33 op. 200szt - 144,00 zł
25x38 op. 100szt. - 144,00 zł
30.5x38 op. 100szt - 155,00 zł

TPTH

cena zł

cena zł

cena zł

cena zł

TPBR

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

Najwyższej jakości torebki Crosstex
do sterylizacji foliowo-papierowe

cena zł

Trzeci rok z rzędu ogłoszone najlepszymi maseczkami
wg The Dental Advisor!
Aluminiowy pasek w dolnej części dodatkowo
uszczelnia maseczkę.

cena zł

Maseczka Crosstex Isofluid Secure Fit
50szt

Końcówki
ślinociągu
o zapachu mięty lub gumy do żucia
100szt.

39

45 zł

39

45 zł

35

43 zł

Thixoflex
cena zł

Zhermack

Oranwash
140ml

18

Zawartość: 2x450ml, nabój LV

63

CLV-K10

Zetaplus Intro Kit
Zhermack

cena zł

Aquasil Soft Putty Solution Kit LV

cena zł

Oferta ważna do 30 kwietnia 2016 lub do wyczerpania zapasów

cena zł

Zhermack

Indurent gel
60 ml
Zhermack

100

NOWOŚĆ

Zestaw artykułów
Dzielny Pacjent
Zestaw zawiera:
rysowanki 10 bloczków x 50 kartek
dyplomy 40 szt.
naklejki 75 szt.
opaski odblaskowe na rękę
1 brelok
kredki 3 op.
linijka 24 szt.

Przyłbica ochronna ClearVizor 10 folii
+ oprawka
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gratis – informacje dla pacjenta + długopis

ZAMÓWIENIA: tel. 85 740 36 90 kom. 66 22 90 111

cena zł

cena zł

cena zł

11

39

35
OŚĆ
NOW
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Kleszcze ekstrakcyjne Berten,
48 rodzajów!

AGL 115 TC
AGL 116 TC
AGL 117 TC
AGL 119 TC

cena zł

cena zł

W ofercie również łyżki do bezzębia, połówki lub
obrotowe

Upychadło kulkowe pokryte azotkiem
tytanu, 4 rozmiary

cena zł

łyżki wyciskowe pełne
lub perforowane

45

25

Karpula
typ łamany
z aspiracją
1,8 ml

150

Suwmiarka Beerendonk do pomiarów
wewnątrzustnych
AG DD 137

cena zł

8

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

25

AGF 133 17 cm
AGF 132 14 cm - 20 zł

AGF 213-214

Kleszczyki Stieglitz do usuwania
odłamków korzeni oraz złamanych
narzędzi

Kleszczyki o długości 13,5 cm: proste lub wygięte

ZAMÓWIENIA: tel. 85 740 36 90 kom. 66 22 90 111

35

Raspator Freer 18 cm ostro-tępy
lub ostro-ostry.
AG G 121 – ostro-tępy
AG G 122 – ostro-ostry

18

AGB 167-168

Kleszczyki hemostatyczne
Micro-Mosquito o długości 12 cm
i mikro 10 cm.
Proste i wygięte.
AG F 162 – 10 cm proste
AGF 163 – 12 cm proste
AGF 164 – 10 cm wygiete
AGF 165 – 12 cm wygięte

NR 02(25)/2016 l DENTOMAX NEWS

Oferta ważna do 30 kwietnia 2016 lub do wyczerpania zapasów

cena zł

Haki chirurgiczne

AGJ 105

Igłotrzymacz Mathieu

cena zł

40

35

Karpula typ Euro z aspiracją 1,8 ml

cena zł

cena zł

AGB 108 MP/MT – 2 mm
AGB 109 MP/MT – 3 mm
AGB 110 MP/MT – 4 mm

cena zł

Dźwignie korzeniowe modyfikowane
do przodu lub do tyłu o szerokości
2,3,4 mm

cena zł

AGJ 106

19

DentaPure – kosmiczna technologia

wprost z NASA w gabinecie stomatologicznym
NOWOŚĆ

Normy OSAP, CDC i ADA dla bezpiecznej do spożycia wody nie
mogą przekraczać 500 jednostek tworzących kolonię (CFU/
mL). Zdarza się jednak, że nieuzdatniona woda może zawierać
ponad 100.000 CFU/mL ze względu na akumulację biofilmu w
miejskich instalacjach! Dlatego nie wolno bagatelizować problemu uzdatniania wody.

Kosmiczny rodowód
Amerykański koncern specjalizujący się w produkcji wyrobów tworzonych z myślą o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia personelu
medycznego wprowadził na rynek przełomowy system uzdatniania wody. DentaPure to wyglądające bardzo niewinnie, niewielkie
urządzenie, które z łatwością i bez większych komplikacji można
bez trudu zamontować przy każdym unicie stomatologicznym.
Co ciekawe, technologia ta ma swój kosmiczny rodowód! Po raz
pierwszy zaczęło ją wykorzystywać amerykańskie NASA w celu
wyeliminowania bakterii, wirusów i innych szkodliwych organizmów w wodzie wykorzystywanej przez astronautów w kosmosie.
Wkład DentaPure zawiera jodowane kuleczki żywiczne. W
momencie, gdy woda przepływa przez żywiczną matrycę,
uwalniane są izotopy atomowe. Wdrożenie tej prostej, ale
wyjątkowo skutecznej technologii uzdatniania wody eliminuje tym samym konieczność używania kłopotliwych
tabletek lub specjalnych preparatów chemicznych oraz nie
wymaga żadnych procedur testowych. DentaPure zapewnia
bezpieczne, efektywne i nieprzerwane uzdatnianie wody, a także
nie stanowi ryzyka pozostawienia niebezpiecznych środków chemicznych w instalacjach wodnych.

O szczegółach dowiesz się
u naszego doradcy:

20
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Bezpieczny dla organizmu
DentaPure spełnia - a nawet przewyższa - mikrobiologiczne
normy w zakresie jakości wody, w tym wytyczne OSAP, CDC i
ADA. System jest na tyle skuteczny, że jest już stosowany w wielu klinikach uniwersyteckich na całym świecie.
System nie zawiera niebezpiecznego dla naszego organizmu srebra. Wkładów nie trzeba w żaden specjalny sposób utylizować. Wsad zawiera izotopowy wolny jod, który
nie zawiera alergizujących protein. DentaPure jest bezpieczny dla pacjentów i personelu.
DentaPure występuje w dwóch rodzajach – jako system do butelek oraz do bieżącej wody z instalacji miejskiej. Montaż systemu zajmuje zaledwie kilka minut. I tylko kilka minut wystarczy,
aby zadbać o zdrową i bezpieczną wodę w gabinecie.

Prosty, wygodny i tani
DentaPure to nie tylko prosty i wygodny sposób na uzdatnianie
wody. To również zdecydowanie tańsza forma niż wykorzystywanie tabletek. Dla porównania roczny koszt uzdatniania wody,
w którym trzeba uwzględnić koszt tabletek, kontroli, wysyłki zestawów testowych to, według wyliczeń Crosstex ponad 750 dolarów. Używanie DentaPure wiąże się tylko z zakupem wkładu i
stanowi aż 3 krotnie mniejsze obciążenie dla naszego budżetu.

Dentapure wystęuje w 2 formach: wkład
do butelek lub kartridż do zamontowania
w instalacji wodnej unitu w cenie 700 zł.

Kazimierz Klimczuk - tel. 602 315 944
Milena Czaplicka - tel. 668 355 406
Marcin Grygorczuk - tel. 784 066 925

ZAPOMNIJ O TABLETKACH
I COTYGODNIOWYM OBOWIĄZKU!

TABLETKI
KONTRA

WKŁAD
JEDNA PROSTA
INSTALACJA.
CZYSTA WODA
PRZEZ 365 DNI!

365dniowy wkład butelkowy
365dniowy wkład wodociągowy

Wielokrotny zwycięzca Waterline Treatment
DentaPure oczyszcza wodę łatwo, bezpiecznie
i ekonomicznie.
Wkłady DentaPure dają Ci czystą wodę przez
cały rok dzięki tylko jednej łatwej instalacji.
Zaoszczędź pieniądze i energię
jednocześnie chroniąc swoich pacjentów.

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

Rzeczywiste zdjęcia biofilmu z przewodów unitu.
Przewody wodne unitów mogą przekroczyć
normy dla ilości bakterii aż 20 000%
ze względu na zawartość biofilmu.

Dentomax Klimczuk i Wspólnicy Sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2; 15-206 Białystok,
+48 85 740 36 90
email: dentomax@dentomax.pl www.dentomax.pl
DENTOMAX NEWS l NR 02(25)/2016
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cena zł

cena zł

01-747

57

30

2517

6 x Sterisol
+ dozownik
za 15 pln
Przy zakupie 6 Sterisoli,
w tym 2 Aniosgel
+ 4 dowolne preparaty,
dozownik otrzymasz
za jedyne 15 zł

Lysoformin
Plus-Schaum 1L
Paski do sterylizacji Twindicator
250szt.

Wieloparametrowy test paskowy kontroli procesu
sterylizacji parą wodną w temperaturze 121ºC i 134ºC
w autoklawach z możliwością wykorzystania, przez
podział pasków, w dużych i małych pakietach.

Dostępne Sterisole:
AHD1000 – 28,00 zł
Aniosgel –28,00 zł
Mydło – 32,00 zł
Lotion – 55,00 zł
Ethanol – 27,00 zł
Krem – 53,00 zł

szybka dezynfekcja
i mycie powierzchni
delikatnych typu unity stomatologiczne,
tworzywo sztuczne,
ekoskóra,

67

+
Dentasept Aspiration + AF 1L
+ gratis wkłady do miski spluwaczki
100 szt.

Preparat dezynfekcyjno-myjący o doskonałych
właściwościach rozpuszczających biofilm systemów
ssących, ślinociągów i spluwaczek w unitach stomatologicznych.

19,90

01-0982

cena zł

cena zł

cena zł

Przy zakupie produktów Medilab za min 60 zł otrzymasz chusteczki
włókninowe o wyjątkowych właściwościach czyszczących

19,99

DM/SASZ

AHD 1000 poj. 250ml
dezynfekcja rąk i skóry oraz
małych powierzchni wyrobów med.
Alkohol etylowy
= najbezpieczniejszy
z alkoholi
Pełne spektrum: B, F, Tbc, V
(HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno,
Noro; świńska grypa)
Obrót nie wymaga koncesji

Chusteczki do dezynfekcji
Mediwipes flowpack

wygodne w użyciu opakowanie typu flowpack;
większe 20x20mm i grubsze chusteczki do dezynfekcji
powierzchni delikatnych
Op. 100 szt.

AHD 5l – kanister 95,00

Zestaw środków czystości o wartości 113,5 zł
Oferta ważna do 30 kwietnia 2016 lub do wyczerpania zapasów

Zestaw zawiera:

SAMA S płyn do WC 750 ml
Mydło w płynie antybakteryjne 2 x 500 ml
Mleczko do czyszczenia 600g
SAMA D środek myjąco-dezynfekujący 1L
Żel do armatury 750 ml
Papier toaletowy Papernet, 16 rolek

22
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+
9 x Birillo, ręcznik do rąk
rolka maxi, celuloza, 80 m

lub

Ręcznik biały składany Ellisa Cliver
NR 02(25)/2016 l DENTOMAX NEWS

celuloza, 2 warstwowy
karton (20 x 150 listków)

ZAMÓWIENIA: tel. 85 740 36 90 kom. 66 22 90 111

?

RATY! RATY! RATY!
RATY
Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

6x0%
Nie zwlekaj!
Już dziś zamów dowolne urządzenie
z oferty Dentomax
i płać przez pół roku w 6 ratach
Bez ukrytych kosztów / Bez odsetek / Bez umów

Szukaj w gazetce urządzeń oznaczonych
specjalnym logo i zamów już dziś!
O szczegółach dowiesz się
u naszego doradcy:

Kazimierz Klimczuk - tel. 602 315 944
Milena Czaplicka - tel. 668 355 406
Marcin Grygorczuk - tel. 784 066 925
DENTOMAX NEWS l NR 02(25)/2016
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Unit Stomatologiczny
Sunlight SL-8500
ELEGANCKI l ERGONOMICZNY l MOBILNY

Ceny już od 28.000 pln

O szczegółach dowiesz się
u naszego doradcy:

24
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Kazimierz Klimczuk - tel. 602 315 944
Milena Czaplicka - tel. 668 355 406
Marcin Grygorczuk - tel. 784 066 925

RATY

UNIT STOMATOLOGICZNY

PANDA ERGONOMIC
PREMIUM HB 2201

6x0%

4000 zł x 6
cena: 24 000 zł
a wi e t
stMultisteril a

wz

ej
ni

e

BEZKONKURENCYJNY W SWOJEJ KLASIE!
SPRAWDZONY I NIEZAWODNY!
NOWOŚĆ! WERSJA dla LEWORĘCZNYCH

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

za

9999zł

Niezawodny unit HB Dental
dostępny w dwóch wersjach:
z rękawami od góry i od dołu!
• Panel lekarza na ramieniu
pantomograficznym
z pulpitem sterującym wszystkimi
funkcjami fotela i unitu

• Lampa halogenowa
• Precyzyjny układ łańcuchowy
regulujący naciąg rękawów

• Panel asysty z pulpitem sterującym
fotelem ze strzykawkodmuchawką, ssakiem i
ślinociągiem
• 5 silikonowych rękawów
montowanych od góry
zapewniających duży zasięg
pracy

• Hamulec pneumatyczny
• Duża i wygodna tacka na
narzędzia ułatwiającą pracę,
zwiększającą komfort pracy
lekarza
oraz zachowanie czystości
• Zasilanie końcówek wodą
destylowaną

• Strzykawko-dmuchawka
3-funkcyjna

• 3 pamięci + pozycja
Trendelenburga

• Negatoskop

• Funkcja STOP umożliwiająca
awaryjne zatrzymanie

• Blok spluwaczki mocowany
do unitu z obrotową miską,
ślinociągiem i łatwym w obsłudze
systemem napełniania wody
• Możliwość sterowania fotelem z
panelu lekarza, bloku asysty lub
pedałem nożnym

W YŁ ĄC Z NY DYST RYBUTO R U NITU PANDA W POLSCE
Dentomax Klimczuk i Wspólnicy Sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2; 15-206 Białystok, 602 315 944
email: dentomax@dentomax.pl www.dentomax.pl

• Regulowany podłokietnik
• Zagłówek z regulacją wysokości i
dwoma osiami obrotu
• Możliwość pracy z wózkiem
inwalidzkim

Cena: 22.000 pln brutto

Autoklaw serii Onyx B
całkowicie
zautomatyzowane,
szybkie autoklawy!

RATY
Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

• dostępny w pojemnościach 18, 22 i 24l - masa wkładu
adekwatnie 5kg, 7kg, 8kg
• masa dopuszczalnego wkładu jest znacząco większa
niż w autoklawach o porównywalnej pojemności,
co przyspiesza prace w gabinecie stomatologicznym
• system PHD z funkcjąpodgrzewania wody „stand-by”
skraca czas cyklu średnio o 30%
• zminimalizowany i zautomatyzowany pobór wody
dzięki cichej pompie próżniowej
• do wyboru aż 7 cykli sterylizacji:
• intuicyjny, czytelny wyświetlacz
• czytnik kart SD zapisuje dane sterylizacji, pozwalając
na ich odczyt i archiwizację w komputerze.
• system P.I.D. kontrola poprawności procesu
• wyprodukowany z komponentów najwyższej jakości!

6x0%

Szeroka gama autoklawów ONYX B umożliwia wybór
najlepszego urządzenia dostosowanego do potrzeb kliniki

ONYX B 5 kg – 14.200 pln brutto
ONYX B 7 kg – 16.000 pln brutto
ONYX B 8 kg – 17.000 pln brutto

Inkubator do ampułkowych testów biologicznych Cena: 850 zł
(dostępny w 2 wersjach: podłączany do autoklawu lub do zasilania)

Autoklaw Europa B EVO z drukarką

Multisteril

Europa B Evo 18l
– 13.500 zł
Europa B Evo 24l
– 19.500 zł

Europa B Pro 24l
– 21.000 zł
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Przy zakupie dowolnego
urządzenia o wartości
powyżej 15.000 pln,
Multisteril kupisz za 9999 zł!

e

Multisteril + 6 płynów
do sterylizacji: 13500 zł

a wi e t
stMultisteril a
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ni

Europa B Pro 18l
– 14.900 zł

Multisteril. Automatyczny dezynfektor
ultradźwiękowy.

wz

Autoklaw Europa B Pro na karty SD

za

9999zł

PRIMUS
1058 LIFE
PREMIERA

2016

Nowy fotel pacjenta
n Większa wygoda pacjenta oraz łatwiejsza praca lekarza
n Elegancki wygląd:
n Mniejsze pokrywy w kolorze Dental White
n Nowy kształt tapicerki
n Nowe kolory tapicerek: Apple Green i Emerald Green
n Nowe, ciche siłowniki!
n Większa masa pacjenta > max. 185 kg
n Automatyczny ruch Trendelenburga (jednoczesny ruch oparcia i siedziska)
n Większy zakres ruchu (50 mm niżej i 30 mm wyżej) –> 350 – 830 mm
n Opcjonalne podłokietniki

Nowy stolik lekarza
n Intuicyjna i w pełni ergonomiczna praca
n Przyciski bezpośrednie ustawienia pozycji fotela pacjenta
n Przycisk Timer
n Automatyczna pozycja ratunkowa

Nowy element asysty
n Lepszy dostęp do funkcji higienicznych unitu
n Dodatkowe przyciski bezpośrednie: 1x Timer, Lampa zabiegowa on/off

Komunikacja z pacjentem
n Conexio - cyfrowe zarządzanie danymi obrazowymi pacjenta
n Media Gateway – łatwy serwis i aktualizacja oprogramowania
Czytaj więcej str. 4.

O szczegółach dowiesz się
u naszego doradcy:

Kazimierz Klimczuk - tel. 602 315 944
Milena Czaplicka - tel. 668 355 406
Marcin Grygorczuk - tel. 784 066 925
DENTOMAX NEWS l NR 02(25)/2016
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Promocje aparatów Gendex obowiązują w dniach 7 - 14 marca 2016

Estetica E30
SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ
PODSTAWA TACKI Z TACKAMI „Normal” - tylko do wersji S
l LAMPA DIODOWA „MAIA” (3.000-35.000 Lux)
l STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA typu ONE
l ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 460 LE*
l TURBINA KaVo SMARTtorque S619 L
l KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L 1:1
l MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 701 KL
(Bezszczotkowy, ze światłem, obr.100-40.000 obr/min
l SKALER PIEZOsoft (bez światła, sterylizowalna obudowa,
201, 202, 203)
l Manualna intensywna dezynfekcja
l FOTELIK DLA LEKARZA KaVo PHYSIO One*
l

cena zł

l

54000

Primus 1058
SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ
PODSTAWA TACKI Z TACKAMI „Normal” - tylko do wersji S
l LAMPA DIODOWA „KaVoLux 540 LED”
l STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA
l ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 465 LED*
l TURBINA KaVo EXPERTtorque E680 L
l MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 703 KL(bezszczotkowy
mikrosilnik elektryczny ze światłem, obr.100-40.000 obr/min)
l KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L 1:1
l SKALER KaVo PiezoLED ze światłem, w komplecie 3 końcówki
(201, 202, 203)
l LAMPA POLIMERYZACYJNA Mini L.E.D. Satelec
l OSADNIK CIĘŻKICH ODPADKÓW (Umożliwia podłączenie unitu
do jednostanowiskowej, mokrej pompy ssącej)
l FOTELIK DLA LEKARZA LUB ASYSTY KaVo PHYSIO Evo*
l

cena zł

l

82000

cena zł

E50 Life

99000

Zestaw promocyjny
za jedyne 10 000 zł
pompa Dürr VS300S i kompresor
bezolejowy Ekom DK 50-10ZM
z osuszaczem w cenie 10 000 zł
tylko przy zakupie razem z unitem.

O szczegółach dowiesz się
u naszego doradcy:
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Kazimierz Klimczuk - tel. 602 315 944
Milena Czaplicka - tel. 668 355 406
Marcin Grygorczuk - tel. 784 066 925

Promocje aparatów Gendex obowiązują w dniach 1 - 14 marca 2016

Zestaw I

RATY

Radiografia GXS-700 Size 1, komputer MSI,
aparat RTG Expert DC

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

4998 zł x 6

6 x0 %

Większe zestawy - szersze możliwości
cena: 29 990 zł
4 lata gwarancji
na sensor

+

Zestaw Gendex

+

+ komputer MSI
+ fartuch ochronny
+ pozycjonery

a wi e t
stMultisteril a
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29 000 PLN
brutto

za

9999zł

4 lata
Zestaw
nIIcji
gwara or
s fosforowych Gendex GXPS-500,
Skaner
płytek
na sen
komputer MSI, aparat RTG Expert DC

5416 zł x 6
cena: 32 500 zł

PLN

+

Zestaw Gendex
(Expert DC + skaner GXPS-500)
+ komputer MSI
+ fartuch ochronny

+

m wym
ra

G

Program wymiany:

y
ian

Prog

31 000 PLN
brutto

ENDEX

Przy zwrocie sensora proponujemy specjalne warunki na zakup nowej

trade-in
program
wymiany
11 000 zł
radiowizjografii:
- przy zwrocie czujnika innego producenta niż Gendex cena nowej
13 000 zł

+

- przy zwrocie czujnika cena skanera GXPS-500 18 500zł

Za zwrot starej radiowizjgrafii,
fosforowych
Gendex GXPS-500 -Skaner
skaner płytekpłytek
fosforowych.
nową kupisz

Gendex
W komplecie z lampą RTG oraz płytkami
fosforowymiGXPS-500
w 4 różnych rozmiarach stanowi system

l Cyfrowy skaner płytek fosforowych GXPS-500 łączy zalety wykonywania zdjęć
do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.
w atrakcyjnych cenach:

na kliszy RTG z najnowszym systemem cyfrowym.
l Skaner Gendex GXPS-500 pozwala obniżyć wydatki, zaoszczędzić czas i wyeliekonomiczne.
GXS-700: 13 000zł
minować błędy związane z tradycyjną obróbką klisz, jednocześnie skutecznie
rozwijającdzięki
Twojąktóremu
praktykę.możliwe jest
Warto
dodać,
że
Gendex
GXPS-500
to
urządzenie,
Skaner GXPS-500: 18 500zł
ucyfrowienie analogowego systemu RTGlopartego
na klasycznych
kliszach RTG,
Skaner współpracuje
z oprogramowaniem
GendexVixWin™ (dołączonym do
który obecnie może znajdować się w gabinecie
stomatologicznym.
z faktu, go do sieci z innymi, już funkcjonuurządzenia)
dzięki czemuWynika
możnatowłączyć
że płytki fosforowe i skaner współpracują z większością
lamp RTG
obecnych
na naszymRTG.
jącymi w Państwa
praktyce
urządzeniami
rynku. Pozyskiwane zdjęcia cechuje wysoka jakość oraz wierne oddanie szczegółów.
Dodatkowym plusem zdjęć cyfrowych jest możliwości obróbki graﬁcznej takiej jak:
Gendex GXPS-500
zmiana kontrastu, jasności, powiększenie wybranej części obrazu czy chociażby
z komputerem MSI
dokonanie pewnych pomiarów. Funkcje te w sposób zauważalny podnoszą
diagnostyczną przydatność zdjęć.
22 500 PLN
DENTOMAX NEWS l NR 02(25)/2016
brutto

Urządzenie jest:
proste w obsłudze

•

•

szybkie

•

cena: 22 500 zł

Promocja ważna w terminie 07.09.2015 r. do 18.09.2015 r.
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Promocje aparatów Gendex obowiązują w dniach 1 - 14 marca 2016

RATY
Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

6x0%

P antomograf i a c y frowa 2 D i 3 D

cena zł
cena zł
cena zł

pole obrazowania
4x6cm

GXDP-700 3D

cena zł

136000

GXDP-700 3D

z cefalometrią pole
obrazowania 4x6cm
(dwa sensory)

199000

209000

cena zł

65000

O szczegółach dowiesz się
u naszego doradcy:
NR 02(25)/2016 l DENTOMAX NEWS

GXDP-700 3D

+ cefalometria(dwa
sensory)

GXDP-300

30

268000

GXDP-700 2D

129900

z cefalometrią pole obrazowania
8x15cm(oddzielne sensory)

cena zł

z cefalometrią pole
obrazowania 4x6cm
(wspólny sensor)
cena zł

cena zł

+ cefalometria
(wspólny sensor)
cena zł

cena zł
cena zł

GXDP-700 2D

255000

GXDP-800 3D

z cefalometrią pole obrazowania
8x15cm(wspólny sensor)

265000

GXDP-700 3D

236000

GXDP-800 3D

z cefalometrią pole obrazowania
8x8cm (oddzielne sensory)

86000

z cefalometrią pole obrazowania
8x8cm(wspólny sensor)

175000

z cefalometrią pole
obrazowania 3D 6x8cm
(wspólny sensor)

278000

GXDP-700 3D
pole obrazowania
6x8cm
cena zł

cena zł

219000

cena zł

cena zł

pole obrazowania 8x15cm

GXDP-800 3D

GXDP-700 2D

GXDP-800 3D

GXDP-800 3D

pole obrazowania 8x8cm

199000

GXDP-700 3D

z cefalometrią pole
obrazowania 3D 6x8cm
(dwa sensory)ł

247000

cena zł

GXDP-800 3D

257000

Szkolenie praktyczne po około 3 m-cach od montażu,
obejmujące obsługę urządzenia (dostępne programy ekspozycji wraz z prawidłowym pozycjonowaniem) oraz pracę
z oprogramowaniem dostarczonym z aparatem (szkolenie
przeprowadza lek. dent. Mateusz Szkliniarz).

Kazimierz Klimczuk - tel. 602 315 944
Milena Czaplicka - tel. 668 355 406
Marcin Grygorczuk - tel. 784 066 925

Promocje aparatów Gendex obowiązują w dniach 7 - 14 marca 2016

Mikroskop Leica M320

Zaprojektowany
dla stomatologów

RATY
Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

a wi e t
stMultisteril a

Do każdego zakupionego mikroskopu Leica

50% rabatu na szkolenie

wz

ej
ni

e

6x0%

za

u dr Kuźmińskiego w Den Co
(do wyboru 1 z 3 kursów), do wykorzystania
w ciągu roku od zakupu

9999zł

Sprawdź atrakcyjne pakiety:

Mult
iFoc

Leica Value: 51.000 pln + ErgoWedge GRATIS!
Leica Advanced I: 75.000 pln + MultiFoc GRATIS
Leica Advanced II: 59.000 pln
High End: 94.000 pln+MultiFoc GRATIS!
Dla użytkowników Leica: MultiFoc -10.500 pln
Mikroskop Leica M320 wyposażony w ramię z pionowym lub skośnym uchwytem.
Przystosowany do montażu na statywie, ścianie lub suficie.
Optyka bez kamery
Kamera Full HD z pilotem
Centralny uchwyt dla wersji z ramieniem pionowym lub dwa boczne uchwyty dla wersji z
ramieniem skośnym.
Pochyły binokular 45°
Binokular o zmiennym kącie 0-180°
Okular 10x/21B, - 2 sztuki
Okular 12.5x/17B, - 2 sztuki
ErgonOpticDent - umożliwia obrót binokularu. Zwiększa ergonomię pracy.
ErgoWedge - umożliwia pochylenie binokularu w zakresie 5-25°
Obiektyw f = 250mm z manualną regulacją ostrości obrazu
Szkło ochronne - 5 sztuk
Dodatkowe obciążenie statywu jezdnego
Osłona przed kurzem
Przewód wideo HDMI, długość 10m; Przewód USB, długość 3m

Pakiet Value
l

grat

is

Przy zakupie dowolnego mikroskopu Kavo gwarantuje
jednodniowy kurs praktyczny w sali pokazowej
prowadzony przez dr M. Mikołajczyka.

Pakiet Advanced I

Pakiet Advanced II

Pakiet High End

l

l

l

l

l
l

l
l

l

l

l

l
l

l

l

l

l
l

l
l

l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l
l
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Zmiana koloru w cenie urządzenia
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Multisteril

Oszczędź aż 1000 zł!
RATY

9999zł

Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

6x0%

3000 zł x 6
cena: 18 000 zł

O szczegółach dowiesz się
u naszego doradcy:

Master FluxPlus otrzymał 1. Miejsce
w konkursie na najlepsze urządzenie
podczas Expo-Dent 2015.

17,40

Maseczka jednorazowa
dla pacjenta – 1 szt.
Dostępne w rozmiarach S, M, L

Kazimierz Klimczuk - tel. 602 315 944
Milena Czaplicka - tel. 668 355 406
Marcin Grygorczuk - tel. 784 066 925

Terminarz szkoleń

Krakdent: wszystkie dni; Zadzwoń: 604 305 778
Dentopolis: 13-15.05.2016

warszatay praktyczne z sedacji wziewnej:

04.03.2016: Toruń, Sobczyk Dental Care, ul. Ł. Watzenrodego 5
05.03.2016: Gdynia, HDent Dawid Hermann, Rymarska 11A
18.03.2016: Katowice STOMATOLOGIA BRYNÓW, Brynowska 86
19.03.2016: Kraków, Centrum Stomatologiczne ALBUSDENT, Balicka 73,
08.04.2016: Łódź,SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
AMIGODENTAL, Rojna 22
09.04.2016: Lublin, Centrum Stomatologii „Zdrowe Zęby” Maria Kuźmińska, Staszica 8/7
22.04.2016: Wrocław, Poradnia Stomatologiczna Badent, Dembowskiego 22/1a

cena zł

Master Flux Plus Niezawodne urządzenie przydatne
w każdej praktyce dentystycznej. Szybko i skutecznie
uspokaja nawet największych dentofobików zarówno
dzieci jak i dorosłych, pozwalając lekarzowi spokojnie przeprowadzić zabieg. Dzięki mobilnej obudowie
urządzenie można swobodnie przewozić między gabinetami.

cena zł

za
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Zamów Master Flux’a
w dowolnym kolorze z palety
RAL lub ustalonej grafice.

50

Ulotki informacyjne
na temat sedacji
dla pacjenta
Opakowanie – 500 szt.

