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Specjaliści od znieczuleń 
Specjalizujemy się w zaopatrywaniu w najnowsze komputerowe systemy  
do najskuteczniejszych rodzajów znieczuleń. Organizujemy pokazy, kursy oraz 
szkolenia.

Specjaliści w implantologii
Wspieramy stomatologów i implantologów od 15 lat. Zapewniamy kompletne 
zaplecze materiałów do regeneracji kości GBR, GTR i chirurgii.



Bestseller 
Essential DUO

Cena: 55zł 40zł (przy zakupie powyżej 10 szt.)

 
Omnia Essential Duo to pakiet serwet do okry-
cia powierzchni i osłony dla pacjenta – specjal-
nie skomponowany dla Implant Dental w oparciu 
o doświadczenia i sugestie polskich implantolo-
gów. Tkanina z 3 warstw mikrowłókien gwarantuje 
wysoki poziom bezpieczeństwa. 

W skład zestawu wchodzą: 
· 2 fartuchy
· 2 czepki
· 2 maski (okrycia ze ściągaczami)
· 2 serwety 50 x 75 cm,
· serweta dla pacjenta 75 x 90 cm z otworem 
adhezyjnym 6 x 9cm,
· 2 rękawy 120 cm, 
· 2 taśmy adhezyjne.

Produkt miesiąca: Końcówki do aspiracji 

Cena: 189zł 151,20zł (Rabat 20%)

Jednorazowe końcówki do aspiracji Omnia wykonane są z medycznego tworzywa 
sztucznego. Końcówki te zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa podczas ope-
racji chirurgicznych. Są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, co zapewnia 
wygodę i precyzję odsysania. 

Nowość:
Nici chirurgiczne PTFE

Cena: 575zł 431zł ( RABAT 25%)

Nici Omnia PTFE są wskazane w implantologii,  
chirurgii periodontologicznej i zabiegach augmen-
tacji kości, w których zastosowanie monofilamentu 
pozwala ograniczyć adhezję płytki bakteryjnej. 

Zalety:
· Wytrzymałość
· Dobrze penetrują tkanki miękkie
· Doskonała biokompatybilność
· Obojętność biologiczna
· Monofilament
· Wygodne i miękkie dla pacjenta
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Nowość:
SleeperOne 5

SleeperOne 5 to komputerowy system bezbolesnych 
znieczuleń renomowanej francuskiej firmy Dental Hi 
Tec, producenta najbardziej zaawansowanego urzą-
dzenia na rynku – QuickSleeper 5.
SleeperOne 5 można wykonać wszelkie stan-
dardowe techniki znieczuleń stomatologicznych,  
w tym: 

· Śródwięzadłowe
· Dopodniebienne
· Śródkostne – doprzegrodowe (typu C.I.A.)
· Nasiękowe, przewodowe

3 tryby pracy pozwalają na odpowiednie dobranie 
prędkości i ciśnienia do każdego typu znieczulenia 
co całkowicie eliminuje bolesność pozabiegową.  
Podawanie anestetyku kontrolujemy za pomocą 
bezprzewodowego i bezbateryjnego sterownika 
nożnego.

Brak dodatkowych kosztów eksploatacji! Wystarczy 
standardowa igła i ampułka.

Oferta Specjalna
Kaseta Dentegris + 12 implantów

System implantologiczny Dentegris pod wzglę-
dem kompletności i jakości produkcji plasuje się 
na równi z najbardziej rozpoznawalnymi markami 
implantów. 

To produkt zgodny z filozofią Implant Dental  
– implantolodzy implantologom. To produkty  
dające pełne bezpieczeństwo pacjenta, spełniają-
ce najwyższe standardy i dopasowane cenowo do  
realiów polskiego konsumenta. 
W ramach popularyzacji produktu na rynku pol-
skim przygotowaliśmy z producentem specjalną 
ofertę dla stomatologów zaczynających pracę 
z implantami oraz dla implantologów chcących się 
rozwijać i poszukujących alternatywnego systemu 
implantologicznego.

Oferta specjalna: 

Kaseta KIT-T-STOP + 12 implantów w cenie 7490zł.
(Limitowana liczba zestawów)
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Akademia Implant Dental została stworzona by pomóc młodym implantologom 
rozwinąć swoje umiejętności, poznać nowe techniki oraz dowiedzieć się jak zapo-
biegać komplikacjom. Kursy prowadzone są przez wybitnych ekspertów z całego 
świata. Nasza Akademia jest zgodna z filozofią Implant Dental - implantolodzy im-
plantologom.

Znieczulenia śródwięzadłowe, doprzegrodowa i dokostne - techniki i sposoby za-
stosowań
Kurs praktyczny z najbardziej nowoczesnych metod znieczuleń, prowadzony przez 
eksperta od znieczuleń dokostnych - dra Sławomira Walickiego.
– dr Sławomir Walicki w Warszawie – 25 maja 2017

Wyniki najnowszych badań nad skutecznością technik augmentacji w codziennej 
praktyce
Zapraszamy na warsztat „Wyniki najnowszych badań nad skutecznością technik 
augmentacji w codziennej praktyce” prowadzony przez dr Rolanda Töröka, który 
odbędzie się 8 czerwca podczas Międzynarodowego Kongresu ICOI w Krakowie.
–warsztat z dr Rolandem Torokiem w Krakowie – 8 czerwca 2017

SOS dla bezzębnej żuchwy 
Kurs prowadzony przez wybitnego implantologa Christopher’a Śliwowskiego  
|– twórcy patentu SOS System. Podczas szkolenia odbędzie się zabieg na żywo 
wszczepienia implantów, pobranie wycisku i omówienie operacji.
– dr Christopher Śliwowski w Warszawie – 23 września 2017

Sukces w implantologii. Zapobieganie i leczenie komplikacji 
Zapobieganie i leczenie komplikacji w implantologii to idealny temat dla osób 
rozpoczynających swoją przygodę z implantologią. Jak kontrolować i leczyć choroby 
przyzębia?  Co to jest zapalenie ozębnej? Jak leczyć periimplantitis. O tych i innych 
zagadnienia opowie dr Nicola De Angelis – absolwent stomatologii Genoa Univer-
sity. Otrzymał specjalizację z periodontologii na Siena University. Wykładowca na 
Harvard School of Dental Medicine, UCLA czy University of Pennsylvania.
– dr Nicola De Angelis z Włoch w Warszawie – 24 i 25 listopada 2017

Ilość miejsc ograniczona - skontaktuj się z nami aby zarezerwować miejsce

KUPON RABATOWY
80zł przy zakupie powyżej 500zł 


