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JARNÍ ČÍSLO PLNÉ 
NOVINEK Z KOLÍNA 
Říká se, že všechny cesty vedou do Říma, ale není to 
pravda. Když jste zubař a na vašem diáři je vyraže-
ný lichý letopočet, třeba jako letos, pak vaše kroky 
a  myšlenky směřují do  Kolína. Ne do  toho malého 
českého Kolína na pěkné rovině, ale do  toho 
velkého Kolína nad Rýnem, který je tak 
velký, že se tam vejdou i  všechny 
novinky z naší branže. A těch bylo 
v Kolíně opravdu hodně. Proto 
se nedivte, že obsahem aktu-
álního časopisu budou právě 
nejzajímavější novinky z nej-
většího stomatologického 
veletrhu. Nyní jen stručně: 
přehlídka International Den-
tal Show se podařila a  máte 
se na co těšit, při čtení časopi-
su i při vybavování vaší ordinace.

Taky pro vás máme jednu důležitou informaci o změ-
nách v naší fi rmě, ale nebojte se. Všechno bude fun-
govat stejně dobře a často i líp, proto jsme ty změny 
dělali. V březnu 2019 došlo ke sloučení společností 
Dentamed a  Dent Unit. Tímto spojením jsme vy-
tvořili unikátní zázemí pro své stávající i  budoucí 
zákazníky, které dosud na českém stomatologickém 
trhu chybělo.

A jak to vypadá s letošními výstavami a veletrhy v naší 
zemi? Na podzim se můžete těšit na veletrh Pra-

godent v Praze - Letňanech, kde se s Vámi 
jistě potkáme. Týden před ním bude 

v září probíhat výstava při kongresu 
Dental Summit na výstavišti v Ho-

lešovicích.

Přeji vám příjemné čtení

Ing. Roman Stárek
obchodní ředitel DENT UNIT

· nejširší nabídka spotřebního materiálu

· největší nabídka přístrojového vybavení

· plně funkční showroom v Praze

· plně funkční showroomy v Hradci Králové a v Brně

· největší síť obchodních zástupců a produktových specialistů

· největší síť vyškolených servisních techniků po celé ČR

Více informací v tiskové zprávě na www.dentunit.cz/novinky

Naše spojení, Vaše výhody
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NOVINKY Z INTERNATIONAL DENTAL 
SHOW 2019 V KOLÍNĚ NAD RÝNEM

 
Stomatologové z celého světa se sešli v Kolíně 
nad Rýnem na  největším mezinárodním obo-
rovém veletrhu. U  takového setkání nemohla 
scházet ani naše firma Dent Unit. Takže jsme si 
procvičili angličtinu, absolvovali spoustu jed-
nání, prostudovali desítky katalogů a  hlavně 
se pozorně dívali. Bylo totiž na co! Prezentační 
stánky největších světových firem opravdu ne-
šlo přehlédnout. Pokud jste se na přehlídku IDS 
2019 nedostali, nemusíte však litovat, ty nejdů-
ležitější a  nejžhavější novinky vám představí-
me. A začneme pěkně po pořádku.

A-dec: Viděli jsme nástupce 
legendární pětistovky a na podzim 
ho představíme v Praze
Nejvýznamnější a  největší světový výrobce zubních 
souprav – značka A-dec z amerického Oregonu před-
stavila v rámci IDS svoji kompletní modelovou řadu. 
I  když velmi očekávaného nástupce zubní soupravy 
A-dec 500 vidělo, díky průtahům s patenty a certifi-
kací, jen několik vybraných partnerů americké firmy. 
Společnost Dent Unit - jako významný evropský dea-
ler značky A-dec - byla mezi nimi!
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„Bylo nám trochu líto, když jsme na veletrhu nejdřív 
nástupce veleúspěšné pětistovky od  A-decu hleda-
li marně. Nový model jsme nakonec ale viděli, sice 
v  odděleném prostoru mimo výstaviště, v  takovém 
utajeném režimu, ale viděli. S modelem jsme se se-
známili a jediné, co můžeme prozradit je, že se oprav-
du máme na co těšit. V České republice plánujeme 
uvedení dlouho očekávané novinky ve druhé polovině 
letošního roku. A odborná veřejnost novou soupravu 
A-dec 500 uvidí na podzimním veletrhu Pragodent,“ 
slibuje obchodní ředitel Dent Unit Ing. Roman Stárek.

U  ostatních modelových řad americké značky do-
šlo pouze k drobným úpravám. Základní řadu A-dec 
200 je nyní možné dovybavit, u nás velmi oblíbenými,  
bezuhlíkovými mikromotory W&H s  endofunkcemi. 
V nabídce soupravy A-dec 300 se nově objeví možnost 
instalace nástěnného unitu s tradičním spodním ve-
dením hadic. Tento typ unitu je možné umístit v rámci 
ordinačního nábytku.

Svěží vítr slibuje i japonský 
Belmont
Japonský výrobce zubních souprav a  rentgenové 
techniky představil zcela nový model Eurus. Název 
modelu je odvozen z římské mytologie, kde byl Eurus 
(česky obvykle Euros) bohem východního větru. A my 

pevně věříme, že pořádný vítr Eurus přinese také 
na  český dentální trh. Nová souprava od  Belmontu 
byla netrpělivě očekávána a postupně nahradí oblí-
benou řadu Clesta. 

„Nový Eurus je zubní souprava vyšší střední tří-
dy. Vyniká precizním zpracováním a  osobitým ja-
ponským designem. Její obsluhu usnadní barevný  
dotykový panel s přehlednými piktogramy,“ prozrazuje  
Ing. Stárek.

Souprava působí velice lehkým a uživatelsky příjem-
ným dojmem. Z technických parametrů lze vyzdvih-
nout především vysokou nosnost hydraulicky pohá-
něného křesla, která je certifikována až pro 200 kg 
těžkého pacienta.

Koncept nové soupravy firma Belmont pojmula jako 
variabilní stavebnici. Zákazník si může vybrat ze dvou 
typů křesla, několika typů polstrování a  také asis-
tentská část může být nesena křeslem nebo pevně 
ukotvena do podlahy. Dobrou zprávou pro české zá-
kazníky je, že v nabídce nástrojových stolků - unitů, 
se objeví mimo tradičního spodního a bičového horní-
ho vedení, také velmi populární zásuvný typ.

„Byť se jedná o jednu zubní soupravu, díky variabilitě 
jednotlivých řešení, lze její konkrétní podobu doko-
nale přizpůsobit individuálním požadavkům. Takže 
hledání optimálního řešení se meze nekladou,“ upo-
zorňuje obchodní ředitel.
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Vatech: Inovace oblíbených modelů
Tradiční korejský výrobce špičkových zobrazovacích 
systémů si na  letošní IDS nepřipravil vyloženě hor-
kou novinku. Rozhodně se však nedá říct, že by usnul 
na vavřínech. V Kolíně byl k  vidění funkční prototyp 
intraorálního skeneru z vlastní produkce. Jeho sou-
částí bude i propracovaný software pro práci se ske-
ny provázaný s dalšími programy zpracovávajícími CT 
snímky. 

„Do prodeje jde také nová základní verze oblíbeného 
CBCT Pax-i 3D Smart s FOV 8x8 cm. U tohoto přístro-
je se zákazníci mohou těšit na velmi zajímavou cenu, 
která pokořila hranici milionu korun,“ říká Roman 
Stárek.

A  další novinky v  nejvyšší modelové řadě Green 
budou následovat v  krátkém časovém horizontu.  
Firma Vatech dělá maximum, aby udržela svoji pozici 
na špičce svého segmentu.

Značka W&H rozšiřuje svůj záběr, 
nově se věnuje i profylaxi 
Také firma W&H se prezentovala v  rámci IDS krás-
nou expozicí. Jeden z  největších dodavatelů instru-
mentů určuje v tomto oboru celosvětové trendy. Dů-
kazem je nová turbínka s  elektronickou kontrolou 
výkonu Primea, které se díky nové technologii chová 
v podstatě podobně jako elektrický mikromotor. Po-
mocí kontroly výkonu dokáže Primea zabránit pokle-
su pracovních otáček, což je nejvýraznější slabinou 
konvenčních turbín. Zároveň si nová Primea uchovala 
všechny důležité výhody vzduchových turbínek, tedy 
nízkou hmotnost, kompaktní výkon a vysokou efekti-
vitu ve vyšších otáčkách.

„Novou oblastí, do  které W&H míří je profylaxe. 
Na stánku firmy byla k vidění nová profylaktická ko-
lénka Proxeo Twist a  také ruční (handy) pískovače.  
Až čas ukáže, jak se této značce bude na silně satu-
rovaném evropském trhu v této oblasti dařit,“ připo-
míná jeden z ředitelů firmy Dent Unit.

W&H již řadu let vyrábí, ve  své dceřiné společnosti 
poblíž italského Bergama, také kompletní řadu ste-
rilizátorů a  jejich příslušenství. Novinkou uvedenou 
na  veletrhu IDS je nová podoba sterilizátoru Lara. 

Parní sterilizátor s  integrovaným generátorem páry 
se bude vyrábět s komorami o objemu 17 a 22 litrů. 
K základní verzi bude možné kdykoliv doobjednat roz-
šíření o  tzv. fast cyklus (speciální cyklus pro neba-
lené nástroje), traceability (systém sledování sterili-
zovaných předmětů podle čárových kódů) a ECODry 
technologii (unikátní funkci zkracující pracovní cyklus 
dle náplně).

Expozici firmy EMS dominovaly 
nové přístroje Air Flow Prophylaxis 
Master
Lídr evropského trhu v oblasti profylaxe je znám svý-
mi dvěma základními modelovými řadami: Piezon 
a Air Flow. Firma EMS se zaměřuje také na propra-
covaný systém školení, který v České republice běží 
úspěšně již několik let. Jeho expozici jasně domino-
valy nové přístroje Air Flow Prophylaxis Master, které 
se velmi dobře uchytily napříč celou Evropou a daří 
se jim i na českém trhu.

IDS 2019 – našemu oboru se daří
V Kolíně nad Rýnem se bylo na co dívat, což není až 
tak překvapivé. Největšího světového veletrhu se 
zúčastnili, tak jako obvykle, nejvýznamnější značky 
z oboru. Světoví producenti představili desítky a stov-
ky nových produktů a důmyslných inovací.

„Jednotlivé novinky do českých ordinací budeme při-
vádět postupně a už teď se na to těšíme, stejně jako 
naši zákazníci. Za  zvláštní zmínku stojí jedna věc. 
Z veletrhu bylo cítit, že našemu oboru se daří, a to je 
možná ta nejdůležitější zpráva,“ pochvaluje si na zá-
věr obchodní ředitel Ing. Roman Stárek.
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PaX-i 3D SMART: 
CT S MOŽNOSTÍ 
UPGRADU FOV
Značka Vatech představila na veletrhu IDS  
v Kolíně nad Rýnem oblíbený CT rentgen s řadou 
inovací. PaX-i 3D Smart nabízí variabilní řešení 
pro zákazníky, kteří váhají s volbou optimální 
velikosti FOV. Známý výrobce tak vyšel vstříc 
potřebám zákazníků, kteří nechtějí investovat 
do větší velikosti FOV bez jistoty, že jej plně vy-
užijí.

Základní FOV lze snadno změnit,  
a to i na dálku
Nový program pro PaX-i 3D umožňuje zvolit FOV  
8x8 cm, postačující například pro plánování větši-
ny implantátů v jednotlivých kvadrantech. V případě 
potřeby většího FOV je možné dokoupit softwarovou 
licenci pro anatomické FOV 12x9 cm, případně FOV 
5x5 cm s velkým rozlišením, používané pro endo-

doncii. Protože se jedná o softwarovou licenci, není  
nutné zasahovat do rentgenu a celý upgrade lze pro-
vést i vzdáleným připojením. Budoucí změna FOV  
je tak velmi snadná a rychlá.

Výchozí cena přístroje vás překvapí
Funkce pro samostatný panoramatický snímek 
zůstávají zachovány, stejně jako vynikající kvalita 
snímků s podporou funkce MagicPan. Na přístroj je 
poskytována standardní dvouletá záruka. Velmi za-
jímavá je však výchozí cena přístroje se základním 
FOV 8x8 cm. PaX-i 3D Smart si můžete pořídit včetně 
kompletní instalace již za 990.000 Kč. A navíc dosta-
nete dárek – spotřební materiál dle vlastního vý-
běru!



Nyní za výhodné ceny,

pro bližší informace volejte 

Davida Adamce 733 511 925
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Napište nám poptávku na e-mail info@dentunit.cz na 
přístroje, které si plánujete pořídit v průběhu 1-2 let, 
a dostanete od nás voucher v hodnotě 1 000 Kč. Ten 
můžete využít na nákup libovolného spotřebního ma-
teriálu dle vlastního výběru. Platnost nabídky je do 
31.12.2019. Voucher bude zaslán po přijetí Vaší po-
ptávky (jedno IČ = jedna poptávka).

ŠPIČKOVÉ MIKROSKOPY LEICA 

OPĚT V NABÍDCE DENT UNIT!

Využijte svých
1 000 Kč!



PROČ SE NA NÁS MŮŽETE S DŮVĚROU OBRÁTIT?

POSTARÁME SE O VAŠI ORDINACI SE VŠÍM VŠUDY 

VYŘEŠENÍ ORDINACE JEDNODUŠE A SPOLEHLIVĚ

DOBRÝ ZUBAŘ VÍ, 

NA KOHO SE OBRÁTIT
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BRNO

Servis
Ing. Roman Blažek
734 304 000

Obchod
Ing. Milan Zoglauer
733 175 174

HRADEC KRÁLOVÉ

Servis
Martin Němec
731 659 464

Obchod
Ing. Roman Stárek
604 541 968

PRAHA

Servis
Jan Mašek
733 262 662

Obchod
David Adamec
733 511 925
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CHCETE MÍT VLASTNÍ ORDINACI 

DOKONALE POD KONTROLOU?

S ONLINE SYSTÉMEM MOJE ORDINACE 

ŽÁDNÝ PROBLÉM!

mojeordinace.dentunit.cz

Chcete se dozvědět o dalších výhodách MOJÍ ORDINACE?  
Volejte Janu Pirklovi na telefon +420 733 262 663.


