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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.



Nowość
Skrobaczka Micross

Cena: 275zł 247,50zł ( RABAT 10%)

Jednorazowa, sterylna, minimalnie inwazyjna skro-
baczka do pobierania kości kortykalnej. Mikroostrze 
zapewnia łatwy pobór kości autogennej nawet  
w wąskich i trudno dostępnych miejscach blisko 
ubytku kostnego.  Umożliwia pobranie niezbędnej 
ilości kości w leczeniu drobnych ubytków przyzę-
bia dzięki czemu nie trzeba stosować substytutów  
kości. Manualny sposób poboru kości zapewnia 
maksymalną żywotność komórek kości kortykalnej.

Zalety:

• Maksymalna wydajność cięcia
• Doskonała kontrola pobierania kości
• Skuteczność na każdej powierzchni kostnej 
   (płaska, wklęsła, wypukła)

Nowość
Skrobaczka Safescraper Twist 

Cena: 630zł 567zł (RABAT 10%)

 
Umożliwia pozyskanie kości autogennej bez sto-
sowania tradycyjnych technik, które są bardziej  
inwazyjne i powodują dyskomfort u pacjenta.  
Dzięki skrobaczce można pobrać każdą ilość kości.
Podczas zabiegu wiórki kostne umieszczane są bez-
pośrednio w przezroczystym pojemniku ochronnym. 
Wiórki kostne mieszają się z krwią tworząc gęsty 
koncentrat kostny, który jest idealnym wypełnia-
czem w technikach regeneracyjnych. 

Zalety:

• Zakres cięcia 160°
• Skrócony czas zabiegu
• Skuteczność na każdej powierzchni kostnej 
   (płaska, wklęsła, wypukła)

Produkt miesiąca Jałowy okrągły skalpel        Cena: 209zł 167,20zł (Rabat 20%)

Okrągły skalpel umożliwiający odsłonięcie implantów oraz pobranie biopsji.
Upraszcza i skraca drugą fazę chirurgiczną. Zapewnia idealne wymodelowanie 
dziąsła i zmniejsza stres pacjenta. 
Produkt dostępny w 3 średnicach: 4.1 mm, 5.2 mm, 6.2 mm. 
Pakowanie po 5 sztuk w pudełku w opakowaniach sterylnych.
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Bestsellery
Gąbka kolagenowa BoneProtect©

Cena: 860zł 602zł ( RABAT 30%)

Materiał hemostatyczny wykonany z naturalnego 
kolagenu o neutralnym pH. Charakteryzuje się wy-
soką adhezją w środowiskach hydrofilnych.
Wymiary: 20×20mm; Opakowanie: 12 sztuk

Stożek kolagenowy BoneProtect©

Cena: 360zł 252zł ( RABAT 30%)

Resorbowalny opatrunek kolagenowy przeznaczony 
do wspomagania procesu gojenia. Naturalna trój-
wymiarowa matryca zapewnia strukturę przy no-
wotworzeniu tkanki kostnej. 
Wysokość: 16 mm; Opakowanie: 12 sztuk

Właściwości:
• Wysoka skuteczność jako miejscowy czynnik 
hemostatyczny
• Resorpcja związana z szybkim rozkładem w wyni-
ku reakcji enzymatycznych
• Stabilność w kontakcie z krwią
• Czas resorpcji ok. 2-4 tygodni
• Łatwość w aplikacji

Stosowane w implantologii, periodontologii 
i chirurgii stomatologicznej.

Oferta Specjalna
QuickSleeper 5

QuickSleeper 5 to najbardziej zaawansowany kom-
puterowy system znieczuleń dostępny na rynku. Jako 
jedyny łączy w sobie cechy typowego urządzenia do
znieczuleń jak SleeperOne z dodatkową możliwością
iniekcji śródkostnej (osteocentral).
Znieczulenie osteocentral jest znieczuleniem doko-
stnym z iniekcją bardzo blisko wierzchołka. Poprzez
umieszczenie środka znieczulającego bezpośrednio
w kości gąbczastej otrzymujemy dużo większą sku-
teczność niż w przypadku jakiejkolwiek innej techniki.

Zalety techniki śródkostnej osteocentral:
• Natychmiastowe znieczulenie do 6 zębów
• Brak odrętwienia tkanek miękkich
• Maksymalna skuteczność dla zębów trzonowych 
w żuchwie
• Znieczulenie jest natychmiastowe, bez niepowo-
dzeń i odrętwienia tkanek miękkich – nawet przy 
trzonowcach z pulpitis
• Nie wymaga doznieczulenia od strony podnie-
biennej czy językowej nawet do ekstracji
• Najlepsze rozwiązanie do dłutowania zatrzyma-
nych ósemek

Brak dodatkowych kosztów eksploatacji! Wystarczy 
standardowa igła i ampułka jak do karpuli.
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Zadzwoń, dowiedz się więcej i skorzystaj z okazji:
22 869 71 01

biuro@implantdental.com.pl
www.implantdental.com.pl

10 RAT 0%
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Akademia Implant Dental została stworzona by pomóc młodym implantolo-
gom rozwinąć swoje umiejętności, poznać nowe techniki oraz dowiedzieć się jak  
zapobiegać komplikacjom. Kursy prowadzone są przez wybitnych ekspertów z całego 
świata. Nasza Akademia jest zgodna z filozofią Implant Dental - implantolodzy  
implantologom.

KURS: Sukces w implantologii. Zapobieganie i leczenie komplikacji

dr Nicola De Angelis  
24-25 listopada 2017, Warszawa

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

Tematyka kursu:

• Co to jest zapalenie przyzębia?
• Czy zapalenie przyzębia jest przeciwskazaniem do innych zabiegów stomatologicznych?
• Jak kontrolować i leczyć choroby przyzębia
• Najczęstsze powikłania biologiczne w leczeniu implantologicznym
• Leczenie zapalenia błony śluzowej – nowe metody z zastosowaniem lasera
• Leczenie periimplantitis – nowe trendy i solidna podstawa
• Sukces, przewidywalność i długoterminowe utrzymanie implantów u pacjentów  
  z chorobami przyzębia
• Prezentacje przypadków klinicznych, omówienie technik step by step

Dr Nicola De Angelis jest absolwentem stomatologii Genoa University. Spe-

cjalizację z periodontologii otrzymał na Siena University. Jest członkiem the 

American Academy of Periodontology oraz członkiem the Italian Society of 

Periodontology. Wykłada na Harvard School of Dental Medicine, UCLA, Univer-

sity of Pennsylvania and Mayo Clinic Rochester MN. De Angelis jest autorem 

licznych publikacji naukowych nt. periodontologii oraz zabiegów implantolo-

gicznych. Prowadzi prywatna praktykę w klinice Acqui Terme- Italy.

Plan kursu:
24 listopada 
9:00 – 16:00 – wykłady
16:00 – 17:30 – dyskusja
25 listopada 
9:00 - 12:00 – zajęcia praktyczne

Ilość miejsc ograniczona - skontaktuj się z nami aby zarezerwować miejsce:
22 869 71 01   |   biuro@implantdental.com.pl

KUPON RABATOWY

80zł przy zakupie powyżej 500zł 

Cena: 3 200 zł 
Rezerwacja do 30.06.2017: 2 400 zł
Rezerwacja do 31.07.2017: 2 750 zł
Dla klientów Implant Dental 10% zniżki.


