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Filtek Z250 bevezető készlet

A Filtek Z250 Introductory kit - univerzális tömőanyag a megbízható 3M espe
mikrohibrid technológián alapul. Csomagolás: 8 x 4 g (A1, A2, A3, A3,5, B3, C2, D3, UD),
Adper Single Bond 2 adheziv-6 g, 3 ml Scotchbond savazógél, kiegészítők.

RELYX U 200 AUTOMIX
RELYX U 200 AUTOMIX - Végleges adhezív ragasztásra szolgáló cement: inlayk,
onlayk, koronák és hidak cementezésére (kerámia, kompozit, fém), csapok és 2-3 tagú
hidak beragasztására, háromtagú inlay/onaly hidak ragasztására. Kerámia, kompozit
és fém restaurációk cementezésére implantátumos elhorhonyzással.
Színek: A2, AO3 és Traslucent.

Ft 33.833,-

Ft 88.486,-

Ft 82.400,-

Áfát tartalmaz

Equia fill 50 db + Smile Set (100 db maszk,
100 db pohár, 100 db szalvéta, 100 db ecset)
+ Orbis Spray 500ml

Ft 31.750,-

Áfát tartalmaz

BIEN air turbina BORA led,
Egyenesdarab PM1:1, Könyökdarab 1:1 L
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Ft 65.200,-

Ft 60.650,-

Áfát tartalmaz

OPT-ON - 2,7x-es 3,3x-os nagyítás

opt-on - precíz, minőségi és könnyű lupe:
- 2,7x-es 3,3x-os nagyítás
- használata kényelmes
- állítható távolság
- színek: átlátszó, fehér,
matt réz, piros,
ezüstös zöld,
matt fekete, fényes
fekete és sárga
- Adidas szemüvegkeret

AIR-FLOW HANDY 3.0 PERIO “PREMIUM”

Handy 3.0 - speciálisan nagy szemcseméretű porhoz készült, ideális Air Flow
Classic, Air Flow Classic Comfort Air Flow Soft homokhoz.
Supragingivális polírozáshoz, pigmentációk, lepedék letisztításához.

PERIODONTAL

AFTER

Ft 787.500,-

Ft 713.400,-

Áfát tartalmaz
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Áfát tartalmaz

Tetric EvoCeram Bulk Fill REF. 1X3g
IVA Bluephase 3S PowerCure
MULTIADJUSTOR

Tetric EvoCeram Bulk Fill - Fényrekötő, kerámia töltésű, nanohibrid
kompozit rágófogak tömésére akár 4 mm-es rétegvastagságban. A nagy
rétegvastagság jelentősen lerövidíti a kezelési időt. Remekül alakítható
konzisztenciájának köszönhetően az anyag nagyon jól adaptálható a
kavitásfalhoz.Színek: IVA-a színekhez,IVB-b színekhez,
IVW-fehérített fogakhoz.
A Bluephase PowerCure 3sCure - polimerizációs módjával
(3 000 mW/cm2) végzett 3 másodperces megvilágítás csak az I. és II.
osztályú maradó posterior fogak restaurációjára vonatkozik, amikor a
polimerizáció okklúziós helyzetből történik.

Ft 344.745,-

Ft 295.000,-

Áfát tartalmaz
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Ft 574.350,-

Ft 16.100,-

Ft 11.887,-

Áfát tartalmaz

Ft 467.995,-

Áfát tartalmaz
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Ana 2000 I/ II/III

Ana 2000 I/II/III- amalgám ismert svéd gyártótól, ami kiegyensúlyozott
expanziót és kivételes keménységet képvisel. Összetétel: Ag 43.1 %,
Sn 30.8 %, Cu 26.1 %. Fizikai stressztűrő képesség 1 h után 115 MPa, 24 h után 450 Mpa
7 nap után 510 Mpa. Formai változás 24 h után 0.02 %.
Kiszerelés: 50 kapszula

Ana 2000 I

Ana 2000 II

Ana 2000 III

Ft 14.347,-

Ft 18.805,-

Ft 21.085,-

Ft 13.050,-

Áfát tartalmaz

Ft 16.156,-

Ft 19.812,-

Áfát tartalmaz

Temposil + Coltosol F + Visalys Temp

Temposil - az ideiglenes A-szilikon-cement TempoSIL 2, garantálja az optimális tapadást
különböző felületeken, valamint kiváló marginális integritást biztosít.
Kiszerelés: 2 x 5 ml, 15 keverőcsőr.
Coltosol F - eugenolmentes, nedves közegben önkötő ideiglenes tömőanyag. Fluoridot
ad le, röntgen-opák.
Csomagolás: 38 g.
Visalys temp --a Visalys Tempből készült ideiglenes pótlások rendkívül stabilak és
ellenállóak
Színek:A1, A2, A3

Áfát tartalmaz

Lunos® homok 3 + 1 ajándék
Lunos® Prophy Powder Gentle Clean-szupragingivális, gyors és hatékony tisztításra,
külső elszíneződések eltávolítására
Innovatív abrazív hatóanyaga a trehalóz:
-Szemcseméret kb. 65 μm
-hatékony tiszító tulajdonságok maximális felszínvédelemmel
-enyén édeskés íz
-nem irritálja a nyálkahártyát
Íz: Neutral, orange, mint
Csomagolás: 180g

Ft 44.121,-

Ft 26.937,-

Ft 39.800,-

Áfát tartalmaz

5x Gradia + G-Premio Bond + Carl Martin szonda + Carl Martin csipesz + Unigloves

Unigloves kesztyűk - latexel és latexmentes, nem steril púderes és púdermentes kesztyűk.
Kiszerelés: 100 db.
Fogász ati vizsgáló szett - szonda + csipesz (matt).
Gradia Direct - fényre-kötő kompozit tömőanyag, egyrétegű vagy rétegezési
technikához. Lehetővé teszi a gyors, élethű és tartós helyreállítást. Színek: A1, A2, A3,
A3.5, A4, AO2, AO3, B1, B2, B3, BW, C3, CT, CV, CVT, NT, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-NT,
PW, X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, XBW. Kiszerelés: 4 g.
G-Premio bond - Együveges, univerzális
bondrendszert, mely kompatibilis minden
savazási módszerrel, és ami nem
csak direkt bondozáskor használható,
hanem javításokhoz és túlérzékenység
kezelésekor egyaránt.

Charisma Topaz Master Kit + 2x Charisma Flow

Charisma Flow - Folyékony, fényrekötő, röntgenárnyékot adó hibrid kompozit.
Csomagolás: 1,8 g. A1, A2, A3, A3,5
Charisma Topaz - A Charisma Topaz fényre-kötő, röntgenárnyékot adó, szabadalmaztatott
TCD-mátrix alapú (bis-GMA mentes) nano-hibrid kompozit tömőanyag. Indikációs területe az
anterior és posterior területen adhezív technikával készülő fogszínű restaurációk.
Csomagolás: 10x4g: A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, CL, OL, OM, OD
+ Gluma 2 bond
+ Gluma etch

Ft 123.878,-

Ft 88.000,-

Ft 113.878,-

Ft 83.250,-

Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz

Fuji Plus + Isorapid Spray + Orolin Burbath + 10 gyémántfúró + 5 karbid fúró
Fuji Plus Készlet - Műgyantával erősített univerzális üvegionomer ragasztócement,
fémvázas fogművek, kerámia inlay-ek, mindennemű akrilát, kompozit korona, inlay, onlay és híd végleges rögzítésére. A
GC Fuji PLUS EWT megnövelt munkaideje lehetővé teszi nagy fesztávú hidak, kombinált munkák vagy több restauráció
egyidejű beragasztását.
Csomagolás: 15 g + 7 ml + kondicionáló 6.5 ml.
Orolin Burbath - aldehidmentes, kész oldat fúrók tisztításához, és fertőtlenítéséhez. Biológiailag lebomlik. Korrózió elleni
anyagot tartalmaz.
Csomagolás: 1 l.
Isorapid Spray - aldehid- és fenolmentes készítmény, amelyet permet
formájában használunk. A felületek, eszközök és a felszerelés
gyorshatású fertőtlenítéséhez. Kiszerelés: 1 l.

Ft 64.750,-

Ft 58.700,-

Áfát tartalmaz
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Interjú Dr. Bodrogi Attilával
OKTATÁS / BEMUTATJUK
“LÁTNI, HALLANI, EGY DOLOG.
CSINÁLNI, EGY SOKKAL
ERŐTELJESEBB TANULÁSI MÓDSZER”

DM: Az elmúlt években egyre több hír
érkezett arról, hogy a világ legkülönbözőbb pontjain tart előadásokat,
gyakorlati kurzusokat. Mesélne arról, ezek milyen témához köthetőek?
BA: Elsőnek az Amerikai Kozmetikai Fogászati Akadémiát említeném,
tagjaként (2005 óta) megtanultam
a professzionális fogászati fotózást,
mely a mai napig kötelező eleme napi
munkámnak és kihagyhatatlan része
annak a protokolnak, amit a laborral való kommunikáció során alkalmazok. Ugyanitt tanultam meg, hogyan
tervezzem eseteimet, melyek eleinte
szinte kizárólag smile makeoverek voltak, ma pedig 85 %-ban un. komplex
rehabilitációk, teljes szájrendezések.
DM: Úgy tudom, a teljes helyreállítások
nem
csak
esztétikai,
kozmetikai
megfontolások
alapján
készülnek…
BA: Így igaz, itt a kulcs a funkció és a
forma egysége, harmóniája. Erre még
Pete Dawson - a gnatológia napokban
elhunyt floridai atyja - által vezetett
akadémai kurikuluma tanított meg.
Ezeket
az
elveket
alkalmazom
minden komplex esetemnél, hiszen a cél
a hosszútávú tartósság, kiszámíthatóság
és
a
kudarcok
elkerülése.
DM: Hogyan került az implantológia
világába?
BA: Az első implantátumot 1996-ban
helyeztem be, de volt egy hiányérzetem. Nem láttam az összefüggéseket a
sebészi rész és a protetika között.
Akkoriban oda tettünk implantátumot, ahol találtunk csontot, majd
próbáltuk megoldani a helyzetet…
Aztán 2007-ben, néhány év kihagyást
követően elkezdtem, majd 2008-ban
befejeztem a UCLA Implant Master
Programját,
ahol
kiváló
szakemberektől,
többek
között
Dr.
Urbán
Istvántól
és
Sasha
Jovanovichtól
tanultam
meg
az

DM NEWS

06 1 796 03 94 | www.dental-medical.hu

implantológia egy jelentősen magasabb
szintjét. Természetesen ekkor sem volt
megállás.
DM: Mi hajtotta tovább ?
BA: Az a vágy, hogy szeretnék természetes esztétikájú, stabil szövetekkel
körülvett fogászati implantológiát művelni. Ez azt jelenti, ma véleményem szerint
elengedhetetlen az ismerete sok olyan
technikának, mely az extractio-t követő
természetszerű resorptio helyreállítására
illetve megelőzésére hivatott. Ezeket
összefoglalóan Irányított Csont ill. Szövetregeneráció-nak hívjuk.És ez a felismerés vezetett el oda, hogy csatlakoztam a DentalXP platformjához, ahol ilyen
irányú fejlődésem gyorsítósávra került.
DM: Bemutatná nekünk a DentalXP-t?
BA: Ez a csoport egy elsősorban on-line
továbbképző platform, éves tagdíj ellenében hozzáférést ad több ezer cikkhez és video előadáshoz a fogászat
szinte minden területén, de elsődleges
fókusza az mplantológia. Egyedülálló
erénye, hogy összegyűjti a világ haladó (forradalmi?) szelemű klinikusait
és olyan irányokat indít útjára, mely
megváltoztathatja
a
konvencionális felfogás vezette protokolokat. És én
ebben találtam meg, amit kerestem.
Hiteles szakemberek, baráti, befogadó közeg, önzetlen tudásmegosztás.
DM: Ha jól tudom, az alapítók a Salama
testvérek és David Garber.
BA: És Ronald Goldstein. Ifjúkorom nagy
idolja. Könyvein nevelkedtem az egye-

temet követően. Ők a TEAM ATLANTA…
Megtiszteltetés és nagyon jó érzés,hogy
mára - több éves aktív DentalXP-s jelenlétem eredményeként - mind személyes jóbarátaim. Sőt… Meghívtak 2 ízben
előadónak a társaság un. Global Symposium-ára Las Vegasba ill. Floridába is.
DM: Mik azok a haladó technikák, melyek
új irányokba vihetik az implantológiát?
BA: Ezek első sorban az un. TISSUE PRESERVATION ( szövetmegőrzés) témakörébe
tartoznak. Kedvencem un. PET vagy
Socket Shield technika, illetve kiemelném az un. osseodensification-t, vagy a
PRF alkalmazását, melyek segítségével
jelentősen csökenthetjük a gyógyulási időt, a beavatkozások számát, ezzel a páciensek terhelését, de talán
még fontosabb, hogy elkerülhetjük a
húzást követő csontvesztést is (PET).
E technikák ma még nem annyira
ismertek, elfogadottak, ezért tartom
fontosnak, hogy tanítsuk azokat, és
nem csak előadások formájában. Látni,
hallani egy dolog, csinálni egy sokkal
erőteljesebb
tanulási
módszer.
DM: Ha jól tudom, akkor létrehozott
egy
továbbképző
központot
épp
emiatt
évekkel
ezelőtt.
BA: Valóban, 5 évvel ezelőtt volt az első
kurzusunk, esztétikai fogászatból. Mára
a témák kiegészültek az implantológia
különböző területeivel. Ráadásul idén
megkaptam az engedélyt, hogy un.
DentalXP
Certified
Training
Center-ként
is
működKövessenek minket mostantól Facebook-on is:
https://www.facebook.com/DentalMedicalHU
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jek, ezáltal a New York University (NYU) által diplomával is elismert Clinical Master Programot vezessek itt
Budapesten. Ez 6 témában nyújt elméleti és hands on képzést az NYU által meghatározott formában és tartalommal. E 6 speciális témán kívül tartok egyéb, a szívemhez közelálló kurzust is, legutóbb épp a socket shield-ről.
DM: És a másik kedvenc, az esztétikai vonal?
BA: Abban is vannak rendkívüli terveink. Megálmodtunk egy olyan, szintekből álló és egymásra épülő képzési rendszert,
mely az esztétikai alapelvekkel, fotózással, tervezéssel indul és fokozatosan lép szintről, szintre, egyre feljebb a komplex esetek megoldása
felé. A képzés speciális eleme a sebészi beavatkozásokat (koronahosszabítás, CTG, ajakplasztika…) is magábafoglaló modul, mely sokszor
elengedhetetlen eleme egy-egy összetettebb rehabilitációnak. Külön öröm számomra ebben a képzési rendszerben, hogy magam
mellett tudhatok olyan fiatal, dinamikus, tehetséges szakembereket és állandó fogtechnikus partneremet is, akik biztosan komoly hozzáadott
értékei a tréningeknek.

Implant dentistry from a-z
a complete training program for clinical excellence

DM NEWS

module 1:
implant placement strategies and extraction
site management

module 2:
implant prosthetics and soft tissue shaping

module 3:
critical bone grafting

module 4:
soft tissue grafting

06 1 796 03 94 | www.dental-medical.hu
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module 5:
sinus grafting, minimally invasive approach

module 6:
digital planning and guided surgery

This clinical program is
presented by dr attila bodrogi.
each module takes one full day,
a didactic and hands-on course
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Diasztémazárás trükkösen
Esettanulmány

Fogorvos: dr. Varga Orsolya
Prodent fogászati rendelő
Szabadka, Kizur István 35.
+381-24-546-629
drursulavarga@gmail.com

Páciensünk esztétikai okok miatt kereste
fel rendelőnket. A legfőbb probléma a két
egyes között lévő 4 mm-es diasztéma
volt, ami miatt páciensünk beszédben
és a mosolygásban is feszélyezett volt
(1.kép, 2. kép).

a nyert helyet a kettesek
megszélesítésére használom fel a későbbiekben.
Erre a célra egy instant
diasztéma kitet használtam, mely a fogak palatinális feszínére felhelyezhető két tubusból és abba
illeszthető előre hajlított
rugócskákból állt (Leone
Diastema Kit)(3. kép).

3

1

Páciensünk távolléte miatt először egy németországi kezelőorvos cserélte a rugókat, majd
mikor a fogak közelebb kerültek egymáshoz és a rugó már nem akadhatott ki kompozit
gombócok nélkül sem, pácinesünk távirányítással önmagának cserélte a azt hetente 2
hónapon keresztül. Minden héten fotókat kértem tőle a folyamat előrehaladtáról.
Két hónap után a rés szinte teljesen bezárult a terveknek megfelelően, így elegendő helyet nyertünk a kettesek megszélesítésére (4. kép, 5. kép, 6. kép).

2
Alapos állapotfelmérés és parodontológiai ellátás után teljes körű fogszabályzási kezelést és kerámiahéjakat ajánlottunk
fel a diasztémák zárására. Anyagi okok
és lakhelye távolsága miatt páciensünk
nem fogadta el a felajánlott kezelési tervet, ezért egy alternatív megoldást kínáltunk fel neki, mely elsősorban az esztétikai problémákra koncentrál, harapási
rendellenességét nem korrigálja, viszont
a későbbiekben is módosítható az idealizált kezelésnek megfelelően. Ez a kezelés két részből állt: egy diasztéma-kit 2
hónapos felhelyezéséből valamint direkt
héjak készítéséből.
A mosoly esztétikai helyreállításánál
a legnagyobb kihívást a helyelosztás jelentette. A kiindulási állapotban
a két egyes közötti diasztéma túl nagy
volt ahhoz, hogy a fogak pozíciójának
módosítása nélkül bezárjuk a réseket
és ne kapjunk túl széles egyes fogakat.
A kettesek szélessége esztétikailag nem
volt kielégítő, ezért döntöttem amellett,
hogy az egyesek közötti rést bezárom és

DM NEWS
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Lenyomatvétel következett a wax-up
elkészítéséhez. Technikusomat arra kértem, hogy az egyesek között lévő középvonal jobbra dőlését korrigálja, az egyes
fogak hosszát 1 mm-rel hosszabbítsa a
mosolyvonalnak megfelelően, a ketteseket szélesítse meg, de ne hosszabbítsa
(7. kép, 8. kép).

Approximális felszínek építése szekcionált matricák segítségével Kerr Harmonize Enamel
A2-vel (12. kép)

7
12
Dentinrétegek felvitele Kerr Harmonize Dentin A2-vel (13. kép)
8
Emellett kértem egy palatinális sablont
a héjak elkészítéséhez. A megfelelő szín
kiválasztása és érzéstelenítés után kofferdámot helyeztem fel az abszolút
izolálás érdekében (9. kép)

13

9
A meglévő tömések eltávolítása után
a fogfelszínek 27 µ-os aluminium-oxidos homokfúvása következett. Miután
szikepenge segítségével adaptáltam
a sablont a kofferdámkapcsok mellé,
annak segítségével először a palatinális hátoldalt építettem fel, melyhez Kerr
Harmonize Enamel A2 tömőanyagot
használtam (10. kép, 11. kép)

Zománcrétegek felvitele (Kerr Harmonize
Enamel A2), finírozás, polírozás (14.kép)

14
Elégedett mosoly (15. kép)

Elkészült héjak (16. kép)

16
Palatinális oldal (17. kép)

10
15

17

Konklúzió:

11
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A frontfogak közötti diasztéma elég gyakori esztétikai probléma, megoldására számos
lehetőség áll rendelkezésünkre az ideálistól az elfogadható kezelési tervekig. Sok esetben
tekintetbe kell vennünk páciensünk igényeit és lehetőségeit, így alternatív megoldásokat
is fel kell kínálnunk, melyek kielégítő esztétikát biztosítanak, de később módosíthatóak az
ideális kezelési formának megfelelően.

Kövessenek minket mostantól Facebook-on is:
https://www.facebook.com/DentalMedicalHU

10 Mindent a rendelőért

Euronda Alle ®

És fóliázó készülék
Az Ön munkaterülete egyszerűen tökéletes

Variotime (alap + korrekciós)+ Viscostat + Ultrapak + Aseptoprint
Variotime (alap + korrekciós) - VPS (Vinilpolixiloxán) precíz lenyomatanyag mindenféle lenyomatvételhez és sokrétű felhasználáshoz, amely garantálja a tökéletes
végeredményt. Csomagolás: 600 ml, 2x 50 ml.
Ultrapak fonal - az Ultrapak retrakciós fonalak 100 %-os pamutból készülnek, amelyek láncszemhez hasonlóan vannak szőve. Ezáltal a szálak nem esnek szét és
nem húzódnak ki, ugyanakkor rendkívüli felszívóképességgel rendelkeznek 000, 00, 0, 1, 2, 3 méretben. Csomagolás: 245 cm.
Aseptoprint Spray - bármely lenyomatanyag és protézis fertőtlenítésére alkalmas aldehidmentes kész oldat. Kiszerelés: 1 l.
Viscostat mini készlet – 20 % vas-szulfátot tartalmazó lenyomatvételnél és preparációnál használatos vérzéscsillapító gél. Viszkózus és azonnali

koagulációs hatással rendelkezik. Kiszerelés: 2x 1.2 ml.

Ft 43.104,-

Ft 38.000,-

Áfát tartalmaz
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PERFECT IMPRESSIONS

BLACK
WITH LOVE FOR DETAILS
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VistaScan
Nano - Mini
VistaScan Nano kombinálható a VistaScan IQ lemezekkel a megnövekedett diagnosztikai megbízhatóság biztosítása érdekében. Az IQ lemezek egyéni ID-je mentésre kerül a
szkennelt képbe. Ennek eredményeképpen könnyen felfedezhető a filmszkenner szkennelő minőségének romlása, így garantálva az állandó minőséget.
VistaScan Mini szkenner intuitív, hatékony és időtakarékos digitális képalkotást kínál. Sok más jó tulajdonsága mellett megfelelő méretű felhasználóbarát érintőképernyővel
rendelkezik. A kompakt mérete és beépített vezeték nélküli funkciók teszik különösen rugalmassá a berendezést.

Ft 3.250.000,VistaScan Mini
Főbb jellemzők:
Kiváló képminőség
Nagy felbontású érintőképernyő
ScanManager az optimális
munkafolyamatokért
Minden intraorális formátum elérhető
Megbízhatóság a beépített memóriának
köszönhetően
PC kapcsolat WLAN/LAN-nal
Önálló mód lehetséges

VistaScan Nano
Főbb jellemzők:
Legfontosabb intraorális formátumok: 0, 1 és 2
Nagyon magas képminőség
Kompakt méretek és lábnyom
Ideális, nagyon csendes székhely
Alacsony karbantartási

Ft 3.000.000,DM NEWS

06 1 796 03 94 | www.dental-medical.hu
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Cavit + Relyx Temp NE + Protemp 4

Cavit- megbízható és biztos módja a kavitás ideiglenes zárásának.
Ideiglenes tömések készítésére az nagy rágóerőkkel terhelt
okkluzális felszíneken 28 g
Relyx Temp Ne- eugenolmentes cink-oxid cement ideiglenes
cementezésre. 1 bázispaszta 36 g, 1 katalizátor 16 g, keverőlap.
Protemp - Innovatív továbbfejlesztése, egy már eddig is sikeres terméknek.
1 patron – 50 ml
A1, A2, A3

5x Gyökérkezelő tű + 5x Guttapercha +
5x Papír poén + Orolin Burbath + EDTA +
Apexit Plus/ApexCal

Guttapercha vagy papírcsúcs - miliméter jelölésű csúcsok. Gutapercha - 120 db
(nagyság: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 15-40, 45-80).
Papírcsúcs 200 db (nagyság: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 15-40,45-80).
Orolin Burbath - aldehidmentes, kész oldat fúrók tisztításához, és fertőtlenítéséhez. Biológiailag
lebomlik. Korrózió elleni anyagot tartalmaz. Kiszerelés: 1 l.
Apexit Plus/ApexCal - kálcium-hidroxid tartalmú, röntgenopak, nem zsugorodó gyökértömő
anyag gyökércsatornák obturációs technikával történő tömésére, guttapercha használatával.
Szövetbarát konzisztenciájának köszönhetően, kedvezőtlen csatornamorfológia esetén is
használható.
Kiszerelés: Apexit Plus 2x 6 g + Apex Cal 2.5 g.
EDTA - 18 %-os oldat használata ajánlott a gyökércsatorna átöblítéséhez az egyes ülések között,
illetve a műszeres feltárás végén. Nedvesítő összetevőt is tartalmaz a fokozottabb hatás elérése
érdekében. Kiszerelés: 30 ml.

Ft 70.518,-

Ft 52.212,-

Ft 62.000,-

Ft 45.700,-

Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz

2X Futar + Panasil Putty + Panasil Initial Contact + Applyfix 4
Futar -nagy keménységű, addíciós kötésű harapásregisztráló anyag patronos kiszerelésben. Megvásárolható a következő változatban: Regular, Futar D, Futar D fast és Futar D slow.
Kiszerelés: 2x 50 ml.
Panasil (gyúrható és hígfázisú lenyomatanyag)- vinilpolisziloxán szilikon-lenyomatantag. Minden hígfázisú lenyomatanyag alacsony viszkozitású,
tixotropikus és hidrofil. 3 féle gyúrható lenyomatanyag variáns: soft, fast és normal. Panasil hígfázisú lenyomatanyag variánsok: Initial Contact regular, Initial Contact light, Initial Contact x - light,
Initial Contact two in one. Kiszerelés: gyúrható massza 2x 450 ml + hígfázis 2 x 50 ml.
Applyfix 4- műanyag lenyomatkeverő pisztoly 50 ml-es kartusokhoz 1: 1/2: 1 arányú keveréséhez. Alkalmas a következő anyagok
keverésére:Identium®, Panasil®, Futar® és Mucopren® Soft.

Ft
76.606,DM NEWS

06 1 796 03 94 | www.dental-medical.hu

Kövessenek minket mostantól Facebook-on is:
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3x Tetric EvoCeram + Tetric EvoFlow + Lunos
polírozó paszta + 6x UMN ecset
Tetric EvoCeram - fényre-kötő, univerzális kompozit, kerámia töltőrészecskékkel és továbbfejlesztett formulával. Magas viszkozitás, egyszerűen használható a modellezésnél, tartós fluorid
kibocsátás, és kimagaslóan jó röntgen láthatóság. I-V. osztályú kavitásoknál alkalmazható.
Színek: A1, A2, A2 dentin, A3, A3.5, A3.5 dentin, A4, A4 dentin, B1, B2, B2 dentin, B3, bleach
XL, C1, C2, C3, D2, D3, T. Kiszerelés: 3 g.
UMN - szintetikus szőrből készült kefe puha lerakódások eltávolításához.
Tetric EvoFlow - A Tetric EvoFlow folyékony, de szilárd is lehet, ha szükséges. Használható
alábélelésként I. és II. osztályú kavitásokban, valamint kis kiterjedésű üregekben és V.osztályú kavitásokban tömőanyagként. Kiszerelés: 2 g.
Lunos® Prophy Paste two in one - Fenntartható, kíméletes finom polírozás az érzékeny
felületeken is
Íz: Neutral, orange, mint

4x Opalescence Boost + OpalDam +
4x Opalesence paszta

Opalescence Boost utántöltő - nagyhatású fogfehérítő zselé, amely 38 % hidrogén
peroxidot tartalmaz. A szükséges kezelési idő 15 perc, amely egy ülés során maximum
négyszer ismételhető meg. Kiszerelés: 1.2 ml.
OpalDam - Az OpalDam metaakrilát bázisú anyag, amely fogfehérítéskor megvédi az ínyt
és a környező szöveteket, illetve egyetlen fog kezelése esetén a szomszédos fogakat.
Fényvisszaverő szemcséket tartalmaz, így a felmelegedéstől is óvja a szöveteket. Az
alaposan leszárított felszíneken jól megtapad, majd a kezelés végén nagyon könnyű
eltávolítani, még a fogközökből is. Kiszerelés: 1.2 ml.
Opalescence toothpaste - paszta fluoridos fogfehérítéssel. Alkalmas a betegek kezelésére a
fehérítés után. Csomagolás: 48 g.

x6

Ft 62.540,-

Ft 56.290,-

Áfát tartalmaz

Ft 44.426,-

Ft 38.000,-

Áfát tartalmaz

VDW reciproc blue x2 + Endo-frost hidegspray
+ Endo-frost vattagolyók

Ketac Cem (33g +12ml) + Monoart PG30
nyálkendő + 6db fogászati tükör

RECIPROC blue files Nickel-Titaniumból (NiTi) készülnek , egy innovatív hőkezelésen esnek
át, ami megváltoztatja a molekuláris szerkezetüket, hogy a ciklikus fáradásnak ellenállóbbak
legyenek, valamint ez több rugalmasságot ad az eszköznek, ebből származik kék színük is.
Endo-frost hidegspray - -50 °C-ig. Kiszerelés: 200 ml.
Endo-frost párnák - szivacs párnák,
hidegspray-hez 4x 4x 4 mm.
Kiszerelés: 500 db.

Ketac Cem Radiopaque - röntgenárnyékot adó ragasztó- és alábélelő cement.
Kiszerelés: 33 g + 12 ml.
Monoart PG30 nyálkendő - háromrétegű (2 réteg geotextília, 1 réteg polietilén fólia), kiváló
nedvszívó, ugyanakkor nedvességet át nem eresztő nyálkendő. Színek: zöld, kék, világoskék,
fehér, rózsaszín, narancssárga, sárga, lila, világoszöld, bordó és smaragdzöld. Kiszerelés: 60db.
Fogászati tükör - Legalább 200 alkalommal sterilizálható fogászati tükrök.
Kiszerelés: 6 drb.

x6
Ft 25.286,-

Ft 93.355,-

Ft 86.750,-

Ft 20.000,-

Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz

Variolink Esthetic LC 1.2ml vagy Variolink
Esthetic DC 5ml + Comprecap +
Finírozó csík ROEKO

Variolink Esthetic - erős röntgenárnyékot adó esztétikus ragasztókompozit kerámia- és
kompozit pótlások végleges rögzítésére. A Variolink Esthetic DC duálkötésű anyagot
elsősorban üvegkerámia, lítium-diszilikát és kompozit inlay-k, onlay-k, részleges koronák,
koronák és hidak végleges beragasztására ajánljuk. A Variolink Esthetic LC fényrekötő
anyag a kisebb falvastagságú (< 2 mm), üvegkerámia, lítium-diszilikát és kompozit pótlások
(pl. héjak) rögzítésére szolgál. Kiszerelés: DC System Kit (Pen): 5-5 g Esthetic DC light,
neutral, warm, 1.7-1.7 g Esthetic Try-In paszta light, neutral, warm, 2 g Total Etch, 2 ml
Adhese Universal VivaPen, 5 g Monobond Plus, 2.5 g Liquid Strip, tartozékok. LC System Kit
(Pen): 2-2 g Esthetic LC light, neutral, warm, 1.7-1.7 g Esthetic Try-In paszta light, neutral,
warm, 2 g Total Etch, 2 ml Adhese Universal VivaPen, 5 g Monobond Plus, 2.5 g Liquid
Strip, tartozékok.
Finírozó csík ROEKO - Approximális felületek, kompozit tömések polírozására.
Comprecap - Fehérített kompressziós sapkák az ínyszéli és
kapilláris vérzések csillapítására.
Nagyság: 1, 3 és 5.
Csomagolás: 120 db/csomag.

Ft 50.205,-

Ft 45.200,-

Áfát tartalmaz

DM NEWS

06 1 796 03 94 | www.dental-medical.hu

Opalescence go + Tooth mousse
Opalescence GO - Előtöltött fogsín-Hidrogén-peroxid tartalommal.
Az új, UltraFit sín különösen kényelmes és minden fogívhez könnyen hozzáidomul.
A molárisokra is Készleterjed, így a hátsó fogak fehérítését is biztosítja. PF formulát
(kálium-nitrát és fluorid) tartal. Csomagolás: 10 db Tray felső és alsó fogsorra.
Tooth Mousse - Remineralizációs fogkrém, amely Re-caldent CPP-ACP-t (kazein
foszfopeptid-amorf kálcium-foszfát) tartalmaz. Visszaállítja a fogak mineralizációját
azok felületéhez kötődve. A GC MI - minimal beavatkozási prevenciós koncept része.
Csomagolás: 40 g.

Ft 28.480,-

Ft 26.000,-

Áfát tartalmaz

Kövessenek minket mostantól Facebook-on is:
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3x Livento press® utt (5 db) + Livento beágyazó
(50x100g) + Livento beágyazó folyadék 1000ml
Livento press - A Livento® press kidolgozásánál érezhetően
magasak a szilárdsági értékek.
Ez biztosítja a pontos illeszkedést és támogatja a stabil széli zárást
a többszöri égetés után is.
Elérhető következő változatokban: MO, HO, LT, MT
CM-20 folyadék - Gyors és hagyományos előmelegítési technikák.
Grafitmentes beágyazómassza, kvarc és krisztoballit alapú nemesfém és nem nemesfém használatára.
Kiszerelés: 1l.

Heraenium P fém 1kg + Heravest Speed 5,6kg +
Heravest Investment BS folyadék 900ml

Heravest Speed - többfunkciós, foszfátalapú, grafitot nem tartalmazó beágyazóanyag, koronák és hidak beágyazására gyors felmelegítési technikával.
Kiszerelés: 5.6 kg + 900 ml.
Heranium P – kobalt-króm alapú ötvözet a koronák és hidak
kerámiakötéséhez.
Összetétel: Co 59.0, Cr 25.0, Mo 4.0, Mn 0.8, Si 1.0, W 10.0, N 0.2.
Csomagolás: 1kg

Ft 155.485,-

Ft 124.500,-

Áfát tartalmaz

20 xAcry Rock A28 akrilátfog garnitúra
ajándék Self-Curing akrilát 150g /75ml

Ft 126.135,-

Self-Curing - a Vertex Self-Curing önkötő por-folyadék rendszer olyan önkötő anyag, amely
alkalmas melegen polimerizálódó akriláttal készült teljes és részleges fogsorok javítására,
illetve alábélelésére, mint például a Rapid Simplified és a Regular. Szintén alkalmazható
fogsor-kiterjesztésekhez is. Kiszerelés: 500 g + 250 ml.
Acry Rock a28 – olasz, kétrétegű akrilát fog a28-as
garnitúrában. Esztétikus A-D színkulcs alapján,
széles méret és forma választék.

Ft 49.191,-

Ft 43.200,-

Ft 116.000,-

Áfát tartalmaz

4x IPS E.max Ceram 20g + IPS Build-Up Liquid
60ml allround + ajándék Takanishi ecset
3/4/5/6

IPS e.max Ceram (dentin, deep dentin, incisal, translucent) - alacsony olvadáspontú
nano-flourapatit üvegkerámia, elsősorban prés- és/vagy CAD/CAM technológiával készült
restaurációk karakterizálására és leplezésére. Az anyag az élő fogéhoz hasonlatos
kristálystruktúrával rendelkezik. Kiszerelés: 20 g.
IPS Build-Up Liquid - Csomagolás 60ml
Takanishi ecset - kónikus szőrű, így mindig hegyes ecset. Rendkívül tömör, így nem válik ketté,
nem terül szét. Élettartama hosszú.

Áfát tartalmaz

Optimum #4, 6, 8 ecsetkészlet +10 x MPF
Abrasive Disc middle 25 x 0,6
MPF Optimum Brush srett - könnyű alumínium kefék készlete
ergonómikusan. A hajkefe szőrből készült. Az optimális keféket a
Nondasa Vlachopoulos tervezte. Csomag: A készlet tartalmaz 1 kefe +
2 méretet: # 4 (narancssárga), # 6 (króm) vagy # 8 (kék-fekete).

Ft 50.597,-

Ft 45.900,-

Áfát tartalmaz

Ivostar/Gnathostar 90 léc + 1kg Rapid
Simplifield (1 kg / 500 ml)
Ivostar/Gnathostar - Ivostar A6– esztétikus háromrétegű, műanyag frontfogak Chromascop/ Vita színekben. Gnathostar A8 - esztétikus kétrétegű
őrlőfogak Chromascop/Vita színekben.
Formák: kerek, háromszög, négyzetes.
Rapid Simplifield - hőre polimerizáló akrilát, teljes vagy
részleges fogsor készítésére. Metil-metakrilát alapú,
préselési technikával készíthető fogsoranyag.
Színek: áttetsző rózsaszín, átlátszó, áttetsző,
erezett rózsaszín.
Kiszerelés: 1 kg + 500 ml.

Ft 117.160,-

Ft 60.900,-

Ft 57.850,-

Áfát tartalmaz

E.max Press igotok10+5
ajándék-becserélhető

die:master lakk +
die:master duo Primer

die:master lakk - csonklakk, nagy sűrűségű, üvegszerű
bevonata, gőzálló és karcálló. Speciálisan kifejlesztett ecsettel
a réteg egyenletesen és pontosan felhordható. Öt szín (kék
(20 μ), piros (15 μ), szürke (20 μ), ezüst (13 μ), arany (13
μ)) biztosítja az optimális kontrasztot és rétegvastagságot.
Kiszerelés: 15 ml.
die:master primer - kondicionáló és alapozó egyben. Nincs
vastagsága (0 μ). Kiszerelés: 15 ml.

Ft 10.700,-

Ft 9.500,-

Áfát tartalmaz
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Bemutatjuk inNovaDent
Q&A

6724 Szeged, (Hungary)
Vásárhelyi Pál út 3-5
t: +36 70 775 2501
m: +36 70 616 0072 (English)
e: novafog@gmail.com
inNovaDent - Fogtechnika
www.in-novadent.com

DM: Mikor és hol nyílt meg az Ön
laboratóriuma?
inNovaDent: 2011 januárban Szegeden
alakult meg az akkor még NovaDent
néven szereplő fogtechnikai laboratórium két ember Nógrádi Zsuzsanna és

terveztünk bővülni, azonban az élet
máshogyan alakította. Egyre
ismertebbekké váltunk, ezáltal a
munkamennyiség magával hozta, hogy
többen lettünk és kinőttük az addig 60
m2-es labort.

alkalmazását.
Összességében
egy
összehangolt, fiatalos, lendületes
csapatmunka a mindennapi munkánk.

Vajda Olivér vezetésével.
Zsuzsa nagyon komoly kerámiás
múltat tudhatott már akkor maga
mögött, hiszen 1990-ben szerezte meg
szakmunkás bizonyítványát és két év
fémes reszortban töltött idő után
váltott, és azóta is a pótlások esztétikai
kivitelezésében elismert szakember.
Olivér 2007-ben végezte el képzését.
A fémes és protetikus részleg minden
típusú munkájáért felelős. Ilyenek: hidak,
fémlemezek, kombinált pótlások
valamint implantátumos felépítmények.

2017-ben elnyertünk egy fejlesztési
pályázatot, amelynek hála laborunk egy
Roland DWX-51D maróegységgel
valamint 3shape D750-es
szkennerrel bővült. Elkezdődhetett a
digitális fogászati fejlődésünk. Ekkor
változtattuk át a nevünket inNovaDent-re. Ma a labor 220 négyzetméteren
helyezkedik el és 12fős a szakmai létszám,
nagyszerű kerámiás, fémes,
CAD-CAM-es, protetikus kollégák
alkotják a csapatot. 2 végzős tanulónk
van, akikre a továbbiakban is számítunk,
és 2-en pedig most végzik a képzést.
Ilyen létszám mellett a logisztika
megkívánta további recepciós,
adminisztrációs és futár kollégák

fejleszteni a fogtechnika szinte minden
területén. Ezáltal a szakma teljes
spektrumát igyekszünk lefedni a a
protetikától a CAD-CAM-ig.

DM: Hogyan fejlődött a labor?
inNovaDent: Kezdetben ketten voltunk
és tulajdonképpen maximum 4 főre
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DM: Mi az Önök működési elve?
inNovaDent: Folyamatosan próbálunk

DM: Melyik technológiát és mely
gyártókat részesítik előnyben?
inNovaDent: Együttműködik-e
valamelyik gyártóval és ha igen
melyikkel?
-Nagyon sok visszajelzést kapunk az
elkészült munkákról, amelyek legfőbb
kritériumai a pontosság és a minél szebb
esztétikai kivitelezés.
Természetesen, hogy ilyen munkák
készüljenek az anyagok minőségére is
figyelnünk kell, évtizedek óta Ivoclar
Kövessenek minket mostantól Facebook-on is:
https://www.facebook.com/DentalMedicalHU
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anyagokkal dolgozom, ezt használjuk fel
a fémek, cirkonok és préskerámiák
leplezésére.
-Többnyire német nyersanyagokkal
dolgozunk, mivel a tapasztalataink
alapján ezek tudták biztosítani az
állandó minőséget.
-Ahhoz, hogy versenyképesek
maradjunk fontos az alkalmazott
anyagok minősége. Mivel a piac állandó
jelleggel bővül, folyamatosan teszteljük
az új tehcnológiákat, anyagokat, hogy
ezáltal ki tudjuk elégíteni az egyre
magasabb minőségi elvárást.

kurzusain is. Mindig rengeteg új
információval, és mint egy gyerek, fülig
érő szájjal térek vissza és igyekszem
a kapott információkat megvalósítani
mindennapi munkám során.
Talán fémes és protetikus területen
kevesebb a lehetőség, de külföldön részt
vettem már BEGO, illetve belföldön
CANDULOR és THERMO-SENS
továbbképzésen – teszi hozzá Olivér.
Mindig csapatként, együtt elmegyünk a

DM: Mi az ami megkülönbözteti Önöket a
többi labortól?
inNovaDent: A laborunk fő alapelve,
hogy orvosainkkal és a páciensekkel
szorosan együttműködve készüljenek el
a pótlások. Munkánk elősegítése
céljából egy fotós részleget alakítottunk
ki, ahol még a beavatkozás előtt képek
készülnek a páciensről, részletesen
átbeszéljük az egyedi kívánságokat,
majd az orvossal is egyeztetve
céltudatosan tudunk belekezdeni a
munkafolyamatba. Tulajdonképpen ez
miatt vettük fel a profilunkba a
mosolytervezést is, amit a 3shape
szoftver segítségével végzünk, hogy
kiszámítható és előre tervezett legyen a
végső eredmény.
DM: Ön szerint a folyamatos tovább
képzés fontos-e a szakmájában?
inNovaDent: A továbbképzés az egyik fő
....rögeszmém.... Nagyon örülök, hogy
minden területen lehet találni neves
mestereket, akiktől lehet meríteni.
Igyekszem minden évben eljutni
egy-egy kimagasló mesterkurzusra,
imádom Florin Stoboran előadásait, de
részt vettem Nondas Vlahopolus, Edris
Rasta, Makó János, Róbert Zubák
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továbbképzésén, valamint egy kerámiás
kolleginánk dicsérettel tért haza a GC
által szervezet kurzusról.
Fontos számunkra lépést tartani az
újdonságokkal és elsajátítani minél több
neves mester munkamódszerét.
DM: Ki az Ön példaképe a
fogtechnikában?
inNovaDent: Példaképem a fent említett
Florin Stoboran és Róbert Zubák, akik
mindamellet, hogy szakmailag
hihetetlen csodákat képesek alkotni,
emberileg nagyon segítőkész,
hétköznapi praktikákat is szívesen
megosztó fantasztikus emberek.
DM: Mik a jövőbeni ambíciói és mely
irányba szeretne fejlődni?
inNovaDent: A mai világban a
technológiai fejlődés az első.
Az intraorális szkennerek
létjogosultságával várhatóan újabb
átalakuláson esik át szakmánk.
A digitalizációban véljük felfedezni
szakmánk és labor jövőjét, ennek
tükrében mindenképpen a
3d-nyomtatás területén kell fejlődnünk.

DENTAL WORD-re. Immáron második éve
látogatunk ki az IDS-re, a legnagyobb
fogászati világkiállításra, hogy
mindig naprakészek lehessünk az új
technológiák terén.
Kollégáink szinte negyedévente részt
vesznek egy-egy kurzuson. A CAD/CAMes kollégánk nemrégiben vett részt a
DENTAL MEDICAL által szervezet
CENDRES+MÉTAUX svájci
Kövessenek minket mostantól Facebook-on is:
https://www.facebook.com/DentalMedicalHU
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Interjú Árvai Róberttel-Két világot
egyesítettem, a tudományt és a technikát
Q&A

Bemutatjuk Árvai Róbertet, a svájci fogtechnikust, nemzetközi előadót, az Ardenta
fogtechnikai laboratórium tulajdonosát Churból, Svájcból.
A DM News-nak adott interjújában olvashat a tanulmányairól, a Cendrex + Metaux
cégről, a tudományos hozzáállás és a fogászat iránti szenvedély egyesítéről, a
fogászati ipar jövőjéről stb.

1.DM: Kezdetnek árulja el, hogyan került a

2.DM: Kérem, meséljen a Cendres +

Robert: Svájci fogtechnikusként, aki a

Robert: A Cendres + Métaux története

Cendres + Métaux céghez?

középiskolát és egyéb tanulmányait

is itt fejezte be, lehetetlen megkerülni

a Cendres + Métaux céget. Ez a cég a

világon létező két legrégebbi vállakozás
közül az egyik, a fogászati medicina és
technika területén. Sokan nem tudják,

Métaux cégről?

1885-ben az óraiparban a nemes-

fémek feldolgozásával keződött. A 19.
század elején az első nemesfémből

készült elemek gyártásra majd eladásra kerültek a fogászatban. A Cendres +

de a termékeik 1885 óta jelen vannak a

években Dr. Dolder feltalálta a prote-

ezzel a céggel 1996,-ban kezdődött még

professzorral együtt megerősítette

cégeket látogattunk meg, a fiatal tech-

nylatát. A Dalbo-féle gombocskát a

fogászati medicinában. A kapcsolatom

tikai stéget (Dolder féle stég), Gerber

a középiskolában, amikor különböző

a Gerber-féle gyökérsapkák horgo-

nikusok számára szervezett rendszeres
képzéseken vettünk részt.

Métaux a magas minőségű fogászati

fémek gyártója, úttörő az attechmenekben, jelentős mértékben meghatározó
a protetikai ágazatban. Az ötvenes
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felületkezelésben szerzett tudásukkal és
a technikai lehetőségeikkel egyedülálló
gyártási vonalat valósítottak meg.

Amikor legközelebb becsomagolt implantátumokat vagy attachmeneket,

titánium alapokat, csavarokat lát, 45%
esély van rá, hogy a termék svájcban

készült a CM-nél, ezt nagyon kevesen
tudják.

3.DM: Mi a véleménye a Cendres +

Métaux anyagokról a konkurens cégek
anyagaival összehasonlítva?

Robert: Szakmai véleményem szerint a
Cendres + Métaux cég fejlesztette ki

márkákat képviselő aranyművesek is a

fogorvossal Bielben, ahol ma a Cendres

Mindemellett „rejtett játékosok“ az

szoros együttműködéssel dr. Dalla Bona
+ Métaux székhelye található. A gömb

alakú ankert sokan másolták és még 60

év után is közkedvelt a fogászatban, ma
már a Dalbo-PLUS prémium modellen.

CM-nél gyártatják le félkész elemeiket.
implantátum és implatátumos at-

techmenek gyártásban sok más cég

számára. Az implatátumok területén a

mai globalizált világban nincs túl sok

innováció. Nagyon sok anyagot vagy

felszerelést csak másolnak, vagy a régi

technológiákat élesztik újjá. A legutolsó

jelentős innováció a 3D nyomtatás volt.
A CAD-CAM önmagában nem inno-

A nagy hatékonyságú Pekkton polimerrel és kerámiával/préselt Livento és a

szinterezhető Soprano °10 kerámiával a

Cendres + Métaux-nak teljes a portfóliója fémmentes és az esztétikus termékek

területén is. A fogtechnikában a trendek
már régóta ismertek, a legegyszerűbb

felismerni az aktuális trendeket, amikor
látjuk hogy a nemzetközi fémmel és

fém-felszerelésekkel foglalkozó cégek

polimerekkel és kerámiákkal kezdenek
foglalkozni. Mint ahogy Ivo Andrić is

mondta „ezek azok a jelek, amiket fel
kell ismernünk“. A Cendres + Métaux

cég különböző precíziós elemeket gyárt
az óraiparnak valamint ismert világ-

vatív és nem is új, sokkal azelőtt, hogy
bevezetésre került volna a fogászati medicinába és fogtechnikába, ez
a technológia már létezett a kere-

skedelemben más igényeket kielégí-

tendő. A CAM technológia bevezetésével
jöttek a cikónikum restaurátumok, ez

szintén innovációs lépésnek számít az

utóbbi 25 évben. Gondoljunk bele, hogy
a cirkónium nélkül a CAD-CAM tech-

nológia ma már nem létezne. A Cendres

+ Métaux, mint nemzetközi meghatározó
cég a technikusok és fogorvosok

számára igyekszik teljes palettát nyú-

jtani. Számukra világos, hogy a techni-

kusok és a fogorvosok valamint a fogorvosi ipar szimbiózisa nélkül a fogászat

nem tud azon a nívós szinten maradni,
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amit tőlünk fogtechnikusoktól elvárnak,

a zökkenőmentes munkavégzéshez

hatalmas kincs és előny. Nagyon büszke

sok éveken keresztül az iskolákban és

a különféle kompozitokhoz és po-

amit nekem nyújt. Tudatosult bennem,

és amit fogorvosok és mi fogtechniku-

kurzusokn megtanulunk. Az anyagoknak
hihetetlen feltételeknek kell megfelelni
a mai kereskedelemben. Változnak a

rendszerek tanúsítványrendszerei és sok
változtatás jön tőlünk felhasználóktól

is. 2020-tól az anyagok csoportosítása

a fémmentes kerámiával, valamint

limerekhez. A tudományos alapokon
nyugvó protokollokkal ismerkedő és

kurzusokon résztvevő technikus sokszor
először hall fontos információkat és
felismeri a mindennapos hibákat a

vagyok a csoportra és a lehetőségre,

hogy mennyi mindent nem tudunk mi

technikusok, sok fekete lyukat fedeztem
fel az ismereteinkben. Ezen lehetőségek

segítségével határoztam meg azokat az
irányelveket, amik segítenek a fogtech-

teljesen megváltozik és a feltételek szigorúbbá válnak még mielőtt az anyag a

piacra kerülne. A Cendres + Métaux-szal

együttműködve ezen változtatásokkal
nap, mint nap találkozom, és bizton

állíthatom Önöknek, hogy a CM egy azok
a cégek közül, amelyik már ma kielégíti
a jövő igényeit az anyagok szabadalmaztatása terén. A svájci óráknak

megfelően pontos és finom, mint a svájci csokoládé, ez a cég arrra törekszik,
hogy a termékeit mindig egy szinttel

magasabbra helyezze. Ez önmagában
is sokat mond az anyagok és a cég
minőségéről.

4.DM: Mik az előnyei annak a technikának, amit képvisel?

Robert: A kidolgozási technikám-

mal és a tudományos hozzáállással

2 világot egyesítettem: a tudományt

és a technikát és ezzel a fogorvosnak
és a technikusnak is alapot adtam

laboratórium munkafolyamataiban.

nikusoknak és fogorvosoknak tudásuk

technikusok és fogorvosok között, és a

szebb eredményeket érhetnek el, melyek

Törekszem arra, hogy hidat képezzek a
technikusok tudását ugyanarra a szintre
fejlesszem az anyagismeretet illetően,

mint amilyen tudással a frissen végzett

fogorvosok rendelkeznek. Azt gondolom,
hogy a technikusoknak és a fogor-

vosoknak is ugyanolyan képzésben kell

részesülniük az anyagismeretet illetően,
hogy ugyanazt a nyelvet beszélhessék.
Sajnos ez ma még sehol a világban

nincs így. Ezt a világ számos országában
dolgozva és együttműködve külön-

féle egyetemek fogorvosaival történt
beszélgetésekből figyeltem meg. Az

exkluzív Bio-Emulation csoportba való
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egyesítésében és ezzel jobb,gyorsabb,

végeredményben a pácienseiket juttatja hatalmas előnyökhöz.

5.DM: Mennyi idő takarítható meg az
adott technikával?

Robert: Nagyon érdekes kérdés, amire
nem könnyű válaszolni, mert a válasz

nagyon szubjektív. Vannak technikusok,
akik különösen szép koronát képe-

sek készíteni nagyon rövid idő alatt is,
mondjuk akár 1.5 óra alatt A-tól Z-ig.

Ugyanígy léteznek technikusok, akiknek

ugyanehhez a munkához 3-5 órára van
szükségük. A hibrid, teljes és kombinált
protetikáról nem is beszélve. Pontosan

belépéssel felnyíltak a szemeim és a

a rutinnal növekvő anyagtudás teszi le-

lett. Bármilyen kérdésem van, biztosan

gyorsabban és minőségesebben végez-

aki tudja a választ vagy lehetősége

nélkül, ami nagyon sok időt vesz el. Az

a figyelmembe ajánlani képzéseket,

alaptudást adok, amivel állítom, hogy 20

érdeklő tematikával foglalkoznak. Ez

ugyanarra vezethető vissza- az anyag-

tudáshoz való hozzáférés korlátlan

hetővé azt, hogy kiskapukat találjunk és

akad valaki a csoportban a világban,

zünk a munkával hibák és ismétlések

van fontos információkkal ellátni vagy

általam kifejlesztett technikával olyan

könyveket, amik az aktuálisan engem

vagy 30% idő is megtakarítható. Minden
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ismeretre és a hibák ismeretére, amit

7.DM: Még mindig elhivatott a munká-

Lazić idézete a rádiószínházból, amit

elkövethető hibák számát minimális-

Robert: Csak a 2018-as évben 73 napot

gattam minden szombaton, Lazić úr azt

a gyártás során elkövetünk. Amikor az
ra csökkentjük és a tudásunkat egy

magasabb szintre emeljük és megértjük,
hogy mi miért történik, akkor fedezzük fel
azokat a kiskapukat, amik a gyorsabb,
pontosabb gyártáshoz vezetnek.
6.DM: Hogyan képzi önmagát?

Robert: A folyamatos tanulás elengedhetetlen manapság. Nem akarat és
elhivatottság kérdése, egyszerűen

követelmény. Ahogy minden tanít-

ványomnak a főiskolán lehetőséget

jában?

töltöttem képzéseken és kurzusokon

világszerte. Elhivatottság és szenvedély

nélkül nem lenne lehetőségem és erőm
tartani a tempót a mindennapokban

és össszehangolnom a családomat a

továbbképzésekkel, a loboratóriummal,
ahol a mai napig dolgozom kollégáimmal.

8.DM: Mik a tervei a jövőre nézve?
Robert: Erre két idézettel tudnék

válaszolni, amik számomra sokat

nagyon szerettem és rendszeresen hallmondja: “ Tudjuk, milyen a fényes jövő,

habár abból az időből még nincs írásos
emlék. És ismerjétek el, kinek az ötlete

volt a fényes jövőbe való belépés a múlt
alapos ismerete nélkül”.

9.DM: Hogy tetszett a bieli kurzuson
eltöltött idő?

Robert: Ez a kurzus, amit együtt

csináltunk végig a magyarországi,

horvátországi, szerbiai és szlovéni-

ai technikusokkal, nagyon fontos volt

számomra. Mint technikus, sose tudha-

tod, mire vállalkozol és pontosan ki ül be
a kurzusodra. Igazán sosem vagy elég
felkészült, mint instruktor tudod, hogy
szakmabeli emberek jönnek, de sose

tudhatod igazán mi vár rád. Köszönettel tartozom a szervezésért és a színes
tehetséges csapatért, akit a kurzusra

elhívtak. Sok ügyes kezet láttam sokféle
szakterületről. Mélyen magamban

remélem, hogy meg tudtam felelni az

elvárásoknak. Az igaz, hogy intenzív volt,
de minőséges is, mert a tervezettnél

több területet érintettünk. Ez sokat mond
a csapat felkészültségéről, nem vesz-

tegettünk időt a szakmánkban maguktól
érthetődő dolgok megmagyarázására.
Árvai Róbert tudományos cikkek szernyújtok a maximális tudás megszer-

jeletenek, és bennük rejlik a válaszom is

zője, amiket a Quintessence Dental

hogy metaláljam azokat a kurzusokat,

jövő lassan jön, a jelen elrepül és a múlt

mos magazin publikált világszerte. 2013

Ebben az idézetben a fogászathoz és a

és nemzetközi cégeknek a fogászati

zésére, úgy magam is törekszem arra,

blogokat, csoportokat, tanulócsoporto-

kat, amik lehetőséget nyújtanak a saját
tudásom feljesztésére. Furcsa utakon
jutok az információkhoz. Ezek olyan

lehetőségek, amiket fel kell ismerni és

élni velük. Meg vagyok győződve arról
hogy aki a saját szakmájában profi

akar lenni, csakis örökös diák lehet. Az

elhivatottságom vezetett egyes banális
kérdések megoldásához a laboratóri-

Schiler egy alkalommal azt mondta: “A

Magazine, a Dental Laboratory és szá-

rendületlenül áll.”

óta aktív konzulense és trénere svájci

fogtechnikához való viszonyomat vélem

iparban.

felfedezni, és úgy értelmezem, hogy

minden ami egykor létezett, ma még

mindig érvényes, csak mi a jelenünkben
elfelejtettük és újra kell tanulnunk ezt a
jövőre vonatkozóan.

Hasonlóképpen fontos számomra Petar

umban. Például egy új dolog, ami ezen
kutatások eredménye: az új frézek

kifejlesztése a litium-diszilikát-kompozitokhoz-magas minőségű polimerekhez

és nem nemesfémekhez, mint pl. a titán
ötvözet. Tehát a teljes munkafolyamat
biztosított mindenféle felület megmunkálásához.
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Livento ® press
A legújabb préskerámia generáció
Livento® press a litium-diszilikát üvegkerámia legújabb generációja prés technikához.
Az anyag nagy keménységét tapasztalhatja meg a Livento® press csiszolásával.
Az illeszkedés tökéletes több égetés után is.
A szélek a kívánt formát megtartják, szükségtelenné téve a további kidolgozást.
A színek megbízhatóan stabilak lesznek, ami természetes esztétikát eredményez.
Az anyag homogén struktúrát mutat.

Pekkton ® ivory
A polimerek legújabb generációja
Tökéletes az implantátumos restaurációkra,
Kiegyenlíti az erőket,
Fémmentes,
Biológiai anyagokhoz hasonló jellemzők,
Kivételesen kicsi vízabszorpció,
Röntgenárnyékot ad (nincs radio-opacitás),
Kivételes tömegarányok (kis súlyú) és ellenállás (erők, amik rá hatnak),
Sterilizálható,
Biokompatibilis.

Cendres+Métaux SA
Rue de Boujean 122
CH-2501 Biel/Bienne
Phone +41 58 360 20 00
info@cmsa.ch
www.cmsa.ch
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Lab Putty + Moldastone 4.5kg + Moldano 25kg
Lab Putty- LAB –Putty egy kiváló polisziloxán laboratóriumi lemintázó anyag, 62 - 67 Shore
A-os, modellek javítására, izolálásra és fogsorok hővédelmére, kulcsok és blokkok, mátrixok
készítésére, valamint teljes okklúzió és funciós minták készítésére.
Moldastone - Szintetikus IV. osztályú extra kemény gipsz mestermodellek észítéséhez
fémvázakhoz, koronákhoz, hidakhoz, inlay/onlay munkákhoz. Tixotróp, kézzel keverhető.
Csomagolás: 4.5 kg.
Moldano - Klasszikus modellgipsz fogtechnikai munkák széles köréhez, pl.: mestermodell
teljes- vagy részleges pótlásnál, fogszabályzó készítéshez, modellgipszként javításokhoz
Csomagolás: 25 kg.

Giroform Base plate Premium+ L 100 drb +
Giroform Classic L 100 drb +Giroform Pinek
1000drb
Giroform pinek - réz pinek Giroform rendszerhez.
Kiszerelés: 1.000 db.
Giroform Classic L - Kiszerelés: 100 drb/csomag
Giroform base plate Premium + L alaktartó műanyag talpak Giroform rendszerhez.
Csomagolás: 100 db.

Ft 37.308,-

Ft 61.980,-

Ft 32.066,-

Ft 58.000,-

Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz

Vertex ThermoJect
TM

Ft 1.305.000,-

Ft 952.895,-

Áfát tartalmaz

5 x IPS InLine Dentin A-D 20g + ajándék
IPS InLine System Opaquer 3g

IPS InLine - alkalmas minden magas aranytartalmú, aranyredukált, palládiumtartalmú,
valamint króm és kobalt tartalmú ötvözethez. Az üvegmátrixba beágyazott
leucitkristályok megnövelik a kerámia égetés utáni szilárdságát és gondoskodnak az
optimálisan beállított hőtágulásról. A kerámia speciális összetétele ideális kopásállóságot és
ellenállóképességet eredményez.
Kiszerelés: 20 g kerámia és 3 g opaquer.

Ft 51.692,-

Ft 42.222,-

Áfát tartalmaz
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SheraVest RP, 40x250g + SheraLiquid
folyadék 1l+NextDent Cast 1l

SheraLiquid - folyadék Shera beágyazókhoz. Keverhető desztilált vízzel (a keverési arány függ
a beágyazótól és munka méretétől). Csomagolás: 1l.
SHERAVEST RP- beágyazó gyors prototípus készítésére
-foszfáthoz kötött
-3D műanyag modellek készítésére
-mindenféle ötvözet beágyazására
-a keletkező oxigén maximálisan megkötött
NextDent Cast- NexDent Cast egy könnyen kiégethető
3D nyomtatási anyag, rezidua mentes és mindenféle
használatra alkalmas

Ft 97.985,-

Ft 90.000,-

Áfát tartalmaz

Kövessenek minket mostantól Facebook-on is:
https://www.facebook.com/DentalMedicalHU

3D nyomtató
NextDent™ 5100

A forradalmian új, nagy gyorsaságú 4. generációs 3D nyomtatási
technológia kombinálva az ipar fogászati anyagainak széleskörű
tárházával a legkülönfélébb felhasználási formákat teszi lehetővé.

Ft 3.900.500,*ÁFÁ-val

Egyúttal a kezelések példátlan pontosságát, megismételhetőségét,
kimagasló termelékenységet és példátlan összköltséget eredményezi.

NextDent folyadékok
3D nyomtatásra szolgáló anyag
A NexDent vezető szerepet tölt be a 3D
nyomtatásra szolgáló anyagok gyártásában!

MÁR

Ft 68.511,-tól
*ÁFÁ-val

FAB Pro 1000

Ft 1.150.000,*ÁFÁ-val

Új

!

A 2019/3 számú DM News ajánlatai 2019, a mindenkori készlet erejéig érvényesek. Áraink forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Reklámkiadványunkban
megjelenő termékfotók tájékoztató jellegűek. A termékekkel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, keresse vevőszolgálati munkatársunkat. Az esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem
vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk. Az ajánlatok más akcióval nem összevonhatóak. A feltüntetett kedvezmény a DentalMedical akció előtti eladási áraihoz viszonyított
árengedmények. A feltüntetett kedvezményeket akciós áraink már tartalmazzák.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes
mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

