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poDzIM buDe 
V DuCHu Green X
Vážení příznivci kvalitních technologií,

chceme vás ujistit, že navzdory všudypřítomné hroz-
bě jménem Covid-19 nezahálí ani Dent unit, ani námi 
zastupované značky. Jsem proto velmi rád, že vám 
v druhém letošním čísle našeho občasníku můžeme 
nabídnout komplexní novinku jihokorejské firmy Va-
tech zvanou Green X. proč je takzvaně „zelená“, to se 
dozvíte na dalších stranách – zatím si můžete v duchu 
tipnout. 

Tomuto novému CbCT rentgenu bude věnováno nej-
více prostoru, nicméně dostane se i na další generaci 
osvědčeného panoramatického rentgenu paX-i – ta 
byla představena pod názvem paX-i plus a  kromě 
jiného nabídne i  vyšší rozlišení panoramatického 
snímku.

Také si připomeneme stomatologické soupravy – 
americký a-dec 500b včetně kampaně united We 
Thrive s naší podzimní akcí a japonský belmont eu-
rus – ale dostane se i  na  skener 3shape. navíc se 
ještě zmíníme o detailech servisu a na závěr vás čeká 
připomenutí našich 28 let na českém trhu.

Přeji vám příjemné čtení

Ing. Pavel Hartman 
jednatel firmy DenT unIT
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Vatech Green X: přeDsTaVuJeMe 
zbrusu noVÝ CbCT renTGen
Jihokorejská firma Vatech neusíná na  vavří-
nech a neustále inovuje své produkty. Green X 
především kombinuje v  jediném přístroji čtyři 
zásadní možnosti využití pro moderní zubaře:

 > panoramatický rentgen s ojedinělou funkcí  
Insight 2.0

 > cBct rentgen s variabilní velikostí  
FoV (od 16×9 až po 4×4)

 > rapid scan kefalo rameno pro  
ortodontické snímky

 > model scan pro digitalizaci modelu  
od zubního technika

otázka letošního podzimu zní: 
proč je Green X označovaný jako 
zelenÝ?
Při extrémně nízkých časech snímání rentgenem 
Green X jsou minimalizovány pohybové artefakty, 
ale především dochází ke  značnému snížení záře-
ní, jemuž jsou pacienti vystaveni. proto lze říct, že 
Green X je vůči snímaným lidem šetrný a minimalizu-
je dávky záření, zároveň ale poskytuje skvělé snímky 
ve vynikajícím rozlišení. Green X totiž využívá paten-
tovaný senzor s  vysokým rozlišením 49,5 μm, díky 
němuž je Green X přístrojem s nejvyšším rozlišením 
na současném trhu v oblasti CbCT rentgenů. 

u  panoramatických snímků nabízí snímání pomocí 
funkce Insight 2.0. Tato funkce umožňuje zobrazit 
i  na  standardním panoramatickém snímku 41 příč-
ných řezů, a to bez pořízení CT snímku. Výhodou při-
tom je, že dávka záření je přitom stejná jako u stan-
dardního panoramatického snímku. Je tedy zřejmé, 
že i  v  tomto případě umožňuje Green X maximální 
možnou šetrnost. 

zobrazení s  mnohovrstvými snímky přináší zcela 
nové možnosti v diagnostice, například při zobrazení 
pozice zubů s více kořeny, zubní dřeně a gutaperče, 
zalomených nástrojů a fraktur kořene.

Green X má v  režimu CbCT rentgenu velikost FoV 
(oblast 3D zobrazení) až 16×9, s možností dalších vo-
leb (12×9; 8×8; 8×5; 5×5; 4×4), přičemž nejvyšší roz-
lišení pro FoV 4×4 je přímo neuvěřitelných 0,05 mm. 
Green X výběrem adekvátního FoV minimalizuje zá-
ření mimo zájmovou oblast na  základě konkrétní 
diagnostické potřeby. pokrývá celou oblast zubního 
oblouku, sinu a levého/pravého TMk. Je proto vhodný 
pro většinu případů orálních operací v maxilofaciální 
chirurgii včetně operací s více implantáty.

konečně pak 3D skeny modelů umožňují uživateli 
ukládat sádrové odlitky jako digitální modely pro po-
třeby zubních techniků. 

www.dentunit.cz

https://www.dentunit.cz/3d-ct-rentgeny/green-x/?utm_source=dentamed&utm_medium=newsletter&utm_campaign=rijen&utm_term=rtg&utm_content=greenx
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3D software ez3D-i
Dodávaný 3D software ez3D-i nabízí nové funkce, a  to konkrétně pro módy endo zobrazení a segmentaci. 
Také umí nově rekonstruovat kefalo snímky (CepH 2D) ze 3D skenů. kefalo rameno s technologií rapid ceph 
exponuje snímky již za 1,9 sekundy.

Co vše dokáže mód endo?
 > umožňuje segmentaci jednotlivých zubů a kořenových kanálků

 > graficky znázorňuje délku, tloušťku, průběh a zakřivení kanálků

 > nejpřesněji stanovuje správné endo postupy a následnou léčbu

 > jednoduše: tam, kde končí pohled mikroskopu, začínají Green X  
a 3D software ez3D-i 

Co všechno umí mód segmentace?
 > automaticky provádí segmentaci jednotlivých zubů a kostí

 > umožňuje manuální segmentaci libovolných úseků 3D skenu

 > exportuje ve formátu sTl pro 3D tiskárny a další 3D softwary

 > simuluje extrakci jednotlivých zubů a okamžitou implantaci včetně 
korunek

 > importuje 3D objekty (implantační či chirurgické šablony)  
ve formátech sTl a DICoM

Záruka 5 let na všechny komponenty  
a 10 let na sensor!

softwarový specialista

Jan Pirkl
+420 733 262 663
pirkl@dentunit.cz

www.dentunit.cz



Na rentgen PaX-i Plus 
platí záruka 5 let
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PaX-I Plus: noVá GeneraCe  
osVěDčenéHo 
přísTroJe
k  největším přednostem 
vylepšeného panorama-
tického rentgenu paX-i 
ve  verzi plus patří vyšší 
rozlišení panoramatic-
kého snímku – a  to 5 lp/
mm. Díky tomu je možné 
vytvořit optimální snímek 
pro stanovení přesné dia-
gnózy pro lepší plánování 
léčby a spokojenost pacien-
tů. Dále paX-i plus společnosti Vatech nabízí mnoho 
dalších projekcí (orthogonal, TMJ, sinus a další).

při novém způsobu pořizovaní kefalo snímků použi-
tého i u Green X, stačí necelé dvě vteřiny pro získá-
ní skvěle čitelného snímku, i díky dokonalé redukci 
pohybových artefaktů. kefalo rameno s  technologií 
rapid ceph dokáže pořídit digitální snímek za  1,9 
sekundy v  nejvyšší kvalitě a  celkově urychlit práci 
zubaře. pacient také určitě ocení sníženou zátěž zá-
ření.   

paX-i plus tak poskytuje nejpřesnější a nejkvalitnější 
panoramatické snímky díky zpracování obrazu a na-
shromážděným zkušenostem s  dentálním zobrazo-
váním společnosti Vatech. 

software ezDent-i je uživatelsky snadný
 > nabízí výkonnou diagnostickou hodnotu s řadou 
možností zobrazení

 > umožňuje kompletní řešení pro konzultace

 > snadno se učí, snadno se používá

www.dentunit.cz

https://www.dentunit.cz/panoramaticke-rentgeny/pax-i-plus/?utm_source=dentamed&utm_medium=newsletter&utm_campaign=rijen&utm_term=rtg&utm_content=paxiplus
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a-Dec 500B:  
JeŠTě VíCe koMForTu a poHoDlí
nejnovější zubní souprava firmy a-dec, model 500B, nabízí pacientům maximální pohodlí. Pomáhá 
tak pacientům zbavit se úzkosti a zajišťuje jim komfortní pocit i během zdlouhavých zákroků. 

Vysoce kvalitní zpracování
přesný hydraulický pohyb umožňuje tiché, jemné za-
stavení a  rozjezd během nastavení polohy pacienta. 
Virtuální čep synchronizující pohyb s přirozeným po-
hybem pacienta napomáhá tomu, že není nutné při 
sklápění nebo návratu křesla dodatečně upravovat 
polohu.

podpora celého těla pacienta
opěrka zad má tvar rejnoka a  plně podporuje 
záda i  ramena pacienta. Velice atraktivně pů-
sobí prošívané čalounění. nastavitelné opěrky 
rukou jsou robustní a poskytují pevnou pod-
poru, ale i snadné nasedání a sesedání.

nástrojové stolky  
a-dec 500 radius
Flexibilní systém uchycení jednotlivých mo-
dulů umožňuje velice snadné přenastavení 
celé soupravy pro levoruké lékaře. Vše zvlád-
nete bez pomoci servisního technika 
během jedné minuty.

operační světlo
operační světlo a-dec leD 570 
zaručuje dokonale osvětlené prostředí 
kavity, ale i  snížené namáhání očí lékařského týmu 
a díky tomu menší únavu.

www.dentunit.cz

https://www.dentunit.cz/stomatologicke-soupravy-a-dec/a-dec-500-b-stomatologicka-souprava/?utm_source=dentamed&utm_medium=newsletter&utm_campaign=rijen&utm_term=souprava&utm_content=adec500b
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unITeD We THrIVe
americká firma a-dec z  oregonského newbergu není 
lhostejná vůči pohodlí pacientů, ale ani vůči lokálnímu 
dění, které v letošním roce dostává pořádně zabrat. stá-
le trvá koronavirová hrozba a  v  nedalekém portlandu 
se taktéž řešily a řeší rasové nepokoje. navíc v polovině 
září sužovaly oregon rozsáhlé požáry v okolních horách. 
společnost a-dec proto spustila jako reakci na  situa-
ci kolem virového onemocnění Covid-19 celosvětovou 
kampaň united We Thrive (volně přeloženo společně to 
zvládneme), která zahrnuje podporu nejenom svých za-
městnanců, ale také obchodních partnerů a zákazníků. 
a-dec se tak v rámci kampaně stará například o náhrad-
ní ubytování lidem, již byli postiženi požáry, a kromě toho 
vyvíjí vlastní dezinfekční automaty pro veřejný sektor.

Jsme hrdí na to, že my – Dent unit, obchodní zastoupení 
značky a-dec v české republice – můžeme být součás-
tí této kampaně. I přes všechny potíže způsobené výše 
zmíněnými okolnostmi plníme své závazky a včas předá-
váme našim zákazníkům jejich nové zubní soupravy. Je 
naší radostí se podílet na našich společných projektech, 
a i proto přicházíme s mimořádnou podzimní akcí.

dentunit 02  20

www.dentunit.cz

https://www.dentunit.cz/3d-ct-rentgeny/pax-i3d-smart/?utm_source=casopis&utm_medium=casopis
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mImořádNá PodZImNí akce

na zubní soupraVy a-DeC

 >  cenové zvýhodnění na vybrané modely

 >  nadstandardní výbava zdarma

 >  akce se týká modelové řady a-dec 500, 400 a 300

 >  limitovaný počet zubních souprav

 > Platnost akce od 1. 10. do 30. 11. 2020

nechte si ZDarMa zpracovat cenovou nabídku. 
kontaktujte naše obchodní oddělení:  
info@dentunit.cz | tel. 604 541 968

www.dentunit.cz

https://www.dentunit.cz/stomatologicke-soupravy-a-dec/a-dec-500/?utm_source=dentamed&utm_medium=newsletter&utm_campaign=rijen&utm_term=souprava&utm_content=adec500
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BelMont eurus: Funkční 
soupraVa pro zubaře s FanTazIí
loni na International Dental show představená 
zubní souprava eurus osvědčeného japonské-
ho výrobce Belmont se v České republice vel-
mi úspěšně zabydluje. název eurus je mytolo-
gického původu (přesněji z  římské mytologie) 
a značí východní vítr či boha východního větru. 
na  detaily a  přednosti této soupravy jsme se 
ptali obchodního ředitele Dent unit Ing. roma-
na stárka. 

pane stárku, navazuje souprava eurus 
od firmy belmont na řadu Clesta II ? 
ano, je to tak. souprava eurus byla netrpělivě oče-
kávána. Je přímým nástupcem právě velmi oblíbené 
řady zubních souprav Clesta II. obecně lze říct, že se 
jedná o zubní soupravu vyšší střední třídy. 

Co je na této soupravě uživatelsky 
zajímavého?
Tato souprava je precizním zpracovaná, nezapírá ty-
pický a osobitý japonský design. především obsluha 
je velmi snadná, protože barevný dotykový panel dis-
ponuje velmi přehlednými piktogramy. Celá souprava 
působí lehounce, ba až téměř vzdušně, přitom 
z ní téměř čiší uživatelská příjemnost. o  to 
víc možná překvapí vysoká nosnost hydrau-
likou poháněného křesla, kterou výrobce 
garantuje až pro dvousetkilového pacienta. 
To ale není zdaleka všechno.

Má tedy tato souprava ještě 
nějaké tajné trumfy?
koncept soupravy připomíná varia-
bilní stavebnici. zákazník si soupravu 
ve značné míře sám konfiguruje, ať 
už technicky, či vizuálně. Je možné 
vybírat kromě jiného ze dvou typů 
křesla a rozličných typů polstrová-
ní. zajímavostí je též neuvěřitelná 

škála potahů, která vychází ze čtyř témat: Warm, 
Cool, earth a  Vitamin. Co se týče asistentské čás-
ti, tak ta může být buď nesena křeslem, nebo pevně 
ukotvena do podlahy. pro české zubařské prostředí 
je velmi dobrou zprávou, že v  nabídce unitů, tedy 

nástrojových stolků, se objeví vyjma tradičního 
spodního a bičového horního vedení i velmi po-
pulární zásuvný typ. 

pokuste se shrnout jednou větou 
přínos tohoto zajímavého 

konceptu.
přestože je to jedna zubní soupra-
va, nabízí širokou variabilitu jed-

notlivých řešení, jejíž výsledná 
podoba je dokonale přizpůsobi-
telná individuálním požadav-
kům každé ordinace – nebo-
jím se říci, že je to souprava 
pro zubní lékaře s fantazií. 

https://www.dentunit.cz/stomatologicke-soupravy-belmont/stomatologicka-souprava-eurus/?utm_source=dentamed&utm_medium=newsletter&utm_campaign=rijen&utm_term=souprava&utm_content=eurus
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Jsme rádi, že vám ve spolupráci se společností Den-
tamed můžeme nabídnout skvělé skenery, kterými je 
společnost 3shape vyhlášená. 3shape je firma s nad-
časovým přístupem k umělé inteligenci, díky níž činí 
své skenery rychlejší a přesnější. umožňuje snadné 
ovládání díky bezdrátovému provedení při udržování 
vysokého hygienického standardu s  technologií an-
ti-Fog. pro skener 3shape zajišťujeme profesionální 
a rychlou podporu po celé české republice.

speciální balíček obsahuje trios 
3 Wireless Pod Pen

V rámci balíčku vám garantujeme:
 >  5 let licencí na software zdarma

 >  3 roky prodloužené záruky

 >  v případě nutnosti expresní výměna zdarma

 >  3 náhradní baterie zdarma (se 6 bateriemi lze 
skener používat non-stop)

 >  výkonný notebook Hp zbook 15 Intel® Core™ i7

 > software patient Monitoring, Treatment simulator 
a smile Design v češtině

akční balíček 
649 800 kč 
vč. DpH

skeNer

3shape

nabídka akčního balíčku je časově 
omezena.

www.dentunit.cz

https://www.dentunit.cz/cad-cam/3shape/?utm_source=dentamed&utm_medium=newsletter&utm_campaign=rijen&utm_term=souprava&utm_content=3shape


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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už 28 let!

1 740

360 6 500 1 200 hodin

1 040

www.dentunit.cz

https://www.dentunit.cz/
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realIzuJeMe VaŠe sny
letos na jaře naše společnost Dent unit oslavila již 
28 let svého působení na  českém dentálním trhu. 
činnost společnosti se postupně rozvíjela a dnes se 
již zdaleka nejedná pouze o prodej zubních souprav 
a dalšího přístrojového vybavení. čím dál více řešíme 
komplexní projekty a potřeby našich zákazníků. 

postupem času jsme se stali odborníky na  staveb-
ní připravenost zubních ordinací a  další související 
procesy s otevřením nové praxe. V dnešní uspěchané 
době jsme schopní ušetřit našim zákazníkům dra-
hocenný čas, který mohou věnovat svému povolání, 
rodině a hlavně sobě.

naši obchodní poradci jsou dnes schopní zpracovat 
architektonické projekty nutné pro kolaudaci a  sta-
vební povolení, pomoci s  vyřízením povolení na pří-
slušných úřadech a zastoupit investora při realizaci 

stavby či rekonstrukce. Dále umíme zajistit stavební 
firmy se zkušenostmi s výstavbou zubních ordinací. 
Tato skutečnost výrazně zkracuje samotnou výstavbu 
a zjednodušuje vzájemnou komunikaci. 

nedílnou součástí naší práce je finanční poradenství. 
Všechny projekty řešíme individuálně a  snažíme 
se najít nejvhodnější formu financování. pro velké 
projekty je možné dnes zajistit podporu úvěrů z do-
tačních programů. Tím se stávají i sebevětší projekty 
dostupnějšími. zpracováváme také veškerou potřeb-
nou dokumentaci dle požadavků státního ústavu pro 
kontrolu léčiv.

Jsme skutečnými profesionály ve svém oboru a bu-
deme rádi, pokud se na nás obrátíte s nezávaznou 
konzultací vašeho nového projektu. společně všech-
no zvládneme.

největší námi realizované projekty v poslední době

Fakultní nemocnice hradec Králové
 > rekonstrukce stomatologické kliniky

 > Instalace 23 zubních souprav ve 3 etapách

 > Instalace centrálního odsávání a odloučení amal-
gamu pro 60 zubních souprav

aK Dent – privátní dentální klinika 
v Miroslavi

 > stavba nové zubní kliniky

 > Instalace 8 zubních souprav, CbCT a další přístroje

D.c.M. – privátní dentální klinika v hradci 
Králové

 > Instalace 4 nových zubních souprav a CbCT

 > Instalace centrálního odsávacího systému

Škoda auto – nová zubní ordinace pro 
zaměstnance v Kvasinách

 > kompletní přístrojové vybavení vč. CbCT

www.dentunit.cz


